
Estetikk og kostymeinspirasjon 
Dette dokumentet er ment som inspirasjon og retningslinjer for kostymer. I tillegg til det som er 

gjengitt her, står dere fritt til å diskutere farger, symboler og stil innad i egne grupper, men bruk 

gjerne denne informasjonen som utgangspunkt. 

 

Væringene 

Væringene kler seg for det meste i tilgjengelige naturmaterialer, som inkluderer ull, 

skinn, lær og pels, særlig av sau og geit. Disse er vanligvis i naturtoner, og fremstår 

grove og funksjonelle. Materialer utover disse er relativt sjeldne på kysten, og er 

derfor større tegn på status. Klær av lin, bomull og silke viser at du har forbindelser 

og midler, og de som har dem finner de bare frem i gjeve anledninger, for eksempel 

bryllup. Smykker og pynt er kun til spesielle anledninger, og er enten i natursten, 

glass eller jern, og siden jernet ruster på grunn av de salte omgivelsene er disse 

smykkene forbruksvarer og viser særlig status, da det betyr at du har råd til 

midlertidig pynt. Klær består for det meste i lange bukser og skjorter, tunika og hette 

eller kep, samt kapper eller større jakker med pels for å holde varmen. Dette er delt 

mote blant både kvinner og menn, og det er vanlig å bære en kniv i beltet. Til pynt 

pleier menn å fremheve skuldre og høyde med større kapper av farget materiale, 

imens lange kjoler er vanlig blant kvinner, gjerne med flere smykker. Menn pleier å 

gro skjegg, men holder det mellomlangt; langt nok til å varme ansiktet, men ikke så 

langt at det kommer i veien. Hår blant menn og kvinner er som regel skulderlengde 

eller kortere, men det er uvanlig å barbere hodet. 

 

Fjordbyrda 

Fjordbyrda sine tradisjoner er bygd opp rundt gårdsdrift, men har mottatt mye 

inspirasjon fra andre deler av Landet gjennom handel. Tradisjonelle ullplagg er 

supplementert med mye lin og bomull, og klesdraktene deres er betraktelig lettere 

enn Væringene. Plaggene deres er som regel løstsittende, med flere lommer på 

jakker og bukser, men de snøres ofte opp rundt skuldre og over ryggen for å holde 

dem unna vei under arbeid. Til daglig går menn og kvinner som regel kledd ganske 

likt, og klær blekes ofte til hvitt eller lys beige, sammen med mørkere brune og grå 

naturtoner. Menn pleier å barbere skjegget, og kvinner gror ofte håret langt, selv om 

det settes opp under arbeid. Disse er sett på som statustegn, da å gro skjegg eller 

klippe håret kort tradisjonelt var sett på som praktiske nødvendigheter. Farging av tøy 

er blitt svært populært, og sterke farger og broderte mønster er ettertraktet blant 

Fjordbyrda. Pyntegjenstander i eksotiske materialer viser toppen av status; jo mer 

eksotisk jo bedre. Gull og sølv er svært ettertraktet, men i disse dager er gjenstander 

av stål det ultimate statussymbol, og Fjordbyrdinger som får hendene sine på et 

sverd fra Siegfried sin hær prøver som regel å bryte det ned og smi det til smykker og 

pryd som de kan selge videre til andre, selv om de naturligvis beholder en del selv. 

 



Friedriket 

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. 

 

Tordenfolket 

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. 

 

Månelysets Jegere 

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. 

 

Ørnens Rike 

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. 

 



Davasætta 

Davasætta kommer fra varmere strøk, og dette gjenspeiles ofte i klesdraktene deres 

som oftere består av spunnet ull og lette stoffer. De kler seg gjerne i flere lag heller 

enn store, tykke plagg. Davasætta har god tilgang på sau, men er ikke kjent som 

jegere, og går derfor heller i ull og saueskinn enn i pels og lær fra villdyr (selv om de 

selvsagt kan handle til seg dette også). De setter pris på godt håndverk, og klær som 

brukes til viktige anledninger er gjerne farget og brodert. Hatter og hodeplagg som 

skjermer for solen er vanlig.  

 

Bogsætta 

Bogsætta driver mye med dyrehold og jakt. På kaldere dager kler de seg gjerne i 

saueskinn eller pelser fra dyr de har skutt. Det står høy status av å bære for 

eksempel ulve- eller bjørnepels, for det vitner om at man er en dyktig og fryktløs 

jeger. Det er derfor mange Bogsættinger som kler seg opp i pels ved spesielle 

anledninger der de ønsker å vise seg i et godt lys, også når været er varmt. Mens 

alle kler seg i ull, bruker jegere oftest nøytrale jordtoner, mens alminnelige folk gjerne 

bleker tøyet hvitt, eller farger det i skarpe farger. De fleste eier smykker, og disse 

bæres gjerne til daglig, såfremt det ikke er for upraktisk. De med velstand og 

innflytelse bærer edlere smykker og stener, mens småfolket tar til takke med billigere 

materialer og enkle utforminger. 

 

Stormens Barn 

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. 

 


