
Fjordbyrda 
 
Svøpt av fjell og matet av havet ligger de langstrakte fjordarmene i vest. Store gårder og setre 
sprer seg utover fjellsider og åskammer, og fiskebåter ligger fortøyd ved vannet, der førstefødte 
tar over etter sine foreldre og søsken jobber sammen, slik de alltid har gjort, og vernet om seg 
og sitt. Hit valfarter handelsfolk fra fjern og nær, men sjelden reiser Fjordbyrda ut. De er innbitt 
lojale og patriotiske, aldri aggressive men heller ikke tungbedt i forsvar. 
 
De som kaller fjordarmene for hjemme er trofaste og nasjonalistiske, med sterke familiebånd, og 
besøkende vil ofte karakterisere dem som hjemmekjære, sta og kanskje litt fastgrodd. Et ordtak 
sier at noe er “som å rikke på en Fjordbyrding etter middag”, som betyr at noe er håpløst. 
Kaupangene til Fjordbyrda er viden kjent som knutepunkter for handel i Landet, og få som har 
vært på reisefot har kunnet unngå å passere dem.  
 
Vestsiden av Landet har så langt stått på utsiden av krigen, men ringvirkningene har latt seg 
merke også inne i fjordene. Siegfried og hans tilhengere har kommet til landsbyer og kaupanger 
og lovet endring og velstand til de som slutter seg til ham. De som kjemper mot ham har også 
oppsøkt Kaupangene for å overbevise Fjordbyrda om truslen og tyranniet som Siegfried 
representerer. De rikeste med odelsrett vil holde på sitt til det siste, men de som kun pløyer 
noen andres mark er kanskje villige til å ta til våpen for potensialet i noe nytt. 
 
Levesett 
 
Fjordbyrda bor spredt over et stort område på vestsiden av Landet, inne i beskyttende 
fjordarmer og langs fjellsidene som former dem. De aller fleste er stedfaste og bor ved 
knutepunkt for handel innerst i fjordene som heter Kaupanger eller på gårder og setre langs 
fjordene og i fjellene. Noen bor mindre stedfaste i perioder, gjerne for å følge buskap på beite. 
Enkelte reiser også på lengre handelsturer til andre deler av Landet. Det mildere klimaet inne i 
fjordene lar dem drifte større gårder, der de dyrker kornsorter og ris, samt rotgrønnsaker og frukt 
som epler og plommer. Kornsorter blir ikke bare brukt til matlaging, men også i ølbrygging, som 
Fjordbyrda har en lang tradisjon med. De holder også mye husdyr, særlig kyr og sau, samt er 
fiske en stor del av ernæringen deres. Det er ikke uvanlig at én gård livnærer seg av en 
kombinasjon av disse, hver i større eller mindre grad. 
 
Geografisk er området der Fjordbyrdingene bor preget av fjell og daler der fjordene skjærer inn i 
landet. Ferskvannselver munner ut i fjordene og bidrar til fruktbar jord der de kan gro mat. 
Klimaet er stabilt, men ikke veldig varmt, med frost om vinteren og temperaturer opp til 35 
grader på varme sommerdager. De er også dyktige når det kommer til preservering av mat, 
være det seg i form av sylting eller tørking. Mat er sjelden en mangelvare, og de færreste 
Fjordbyrdinger har opplevd hungersnød. 
 



Fjordbyrdingene har gode forhold til de fleste andre folkeslag. De er langt nok innlands til at de 
aldri har vært plaget av tokter fra Tordenfolket langs kysten, og gjør handel med omreisende fra 
verden over. De er patriotiske og hjemmekjære, og blir verdsatt av andre folk for sin pålitelighet, 
forutsigbarhet og at de behandler andre rettferdig.  
 
Struktur 
 
Fjordbyrdingene bor i store familier, som regel basert rundt gårder og klyngetun langs fjordene. 
Enkelte bor fast på kaupangene og formidler handel, men de fleste holder til på gårdene. Der 
bor de i store familier, hvor flere generasjoner jobber sammen for å drive gården, dyrke og 
høste av jorda og holde buskapen. Hver gård kan bestå av mange hus, der mindre deler av 
familien bor, men som regel er de organisert rundt et Storhus der familieoverhodet bor. 
Familieoverhodet er nesten alltid det eldste søskenet i generasjonen som er i mest arbeidsfør 
alder. Det er vanlig at når et familieoverhode blir besteforelder så gir de ansvaret videre til sitt 
eldste barn. 
 
Fjordbyrda opererer ikke under noe sentralt styresett. Hver familie drifter sin gård og sin jord slik 
de ønsker, og driver handel med andre familier og tilreisende fra andre deler av Landet. I 
ekstraordinære tilfeller som angår flere familier kan det kalles sammen et råd bestående av 
medlemmer fra de involverte familiene, der de samhandles for å finne en løsning. Disse rådene 
møtes ikke jevnlig, og kalles kun sammen ved behov 
 
Folket i krig 
 
Siegfrieds tilstedeværelse er ikke fremmed for Fjordbyrdingene. Landsdelen deres er rik i 
ressurser og har gode forbindelser til resten av Landet, og vil være et viktig mål for Siegfried når 
det kommer til å konsolidere sitt herredømme. Før soldatene hans marsjerte inn i landene deres 
ledet Siegfried diplomatiske ekspedisjoner der han rekrutterte flere blant Fjordbyrda, inkludert 
hele landsbyer og Kaupanger, til å slutte seg til ham. Selv om han lovet dem ny storhet og en 
del i hans visjon for fremtiden var trusselen med militærmakt alltid underliggende i hans 
budskap. Særlig de nordligste Fjordbyrdingene, som lå på grensen til Siegfrieds områder, måtte 
raskt velge side i krigen, og familier og Kaupanger var splittet. Mange valgte å inngå allianse 
med Siegfried for å verne om sitt, mens andre ikke ville la seg kue av overmakta. Derfor finnes 
Fjordbyrdinger på begge sider av konflikten, og begge sider rasjonaliserer med at de har valgt 
sin side for å beskytte sin familie og sitt levesett.  
 
De som har valgt å stå imot Siegfried har ofte funnet forbundsfeller i andre folkeslag, inkludert 
Væringene og Stormens Barn. Under Siegfrieds nyligste fremmarsj har flere Fjordbyrdinger enn 
noen gang mobilisert for å stoppe ham, selv om alle så langt har møtt nederlag. Likevel samler 
flere og flere seg i små bondehærer, som møtes og forenes til større styrker. Familieoverhoder 
og storbonder må ta på seg nye roller som hærførere, da intet organisert militær har eksistert på 
denne siden av Landet. Soldatene fra Fjordbyrda er sjeldent godt trent, og utstyret deres er ofte 
improvisert, men de har gode forsyninger og en sterk vilje til å forsvare sitt hjemland. 



 
Holdninger  
 
Fjordbyrdinger er preget at stedfasthet og hjemmekjærhet. De er patriotiske og stolte over 
livene de har bygd over generasjoner, og vil alltid finne hjem til familiegården. Dette bygger opp 
under en flittig arbeidsdisiplin, og gårder og eiendommer hos Fjordbyrda er ofte store og flotte, 
og godt vedlikeholdt. De er særlig inspirert av sin ærbødighet for sine forfedre, og ser på det 
som sitt ansvar å vedlikeholde og bygge videre på det arbeidet forfedrene har lagt ned. Disse 
holdningene fører også til en viss endringsvegring blant Fjordbyrda. De har tendenser til å se på 
store endringer i hva familien arbeider med og hvordan de gjør ting som respektløst overfor sine 
foreldre. Fjordbyrda motsetter seg derfor ofte endringer, og har bidratt til ryktet deres som sta og 
konservative; de vil heller sitte hjemme med sine trygge ressurser enn å begi seg ut på noe nytt. 
 
Skikker 
 
Fjordbyrda har ingen organisert religion på lik linje med mange av de andre folkeslagene. 
Istedet har de en tett åndelig forbindelse til forfedrene sine, som de tilber i religiøse ritualer for 
råd, styrke og velsignelser. Hver familie pleier å bygge et lite alter, enten i et eget rom i 
Storhuset eller i et mindre, separat hus dedikert til det, som de vedlikeholder til minne om 
avdøde familiemedlemmer. Her er det skikk å oppbevare små gjenstander som betydde mye for 
de avdøde, og disse kan gå tilbake mange generasjoner. Det forventes at alle medlemmer av 
familien skal bidra til vedlikeholde og dyrkelsen av familiealteret, da å ignorere det viser enorm 
mangel på respekt. En del av av tomta til familien skal også settes av til begravelser av avdøde 
familiemedlem, og gravene, lik familiealteret, skal holdes ved like. De få som kan lese og skrive 
får ofte i oppgave å skrive ned viktige hendelser fra livene til familiemedlemmer, som bevares i 
en familiekrønike. Disse historiene skal inspirere senere generasjoner, og leses ofte opp i 
forbindelse med fødsel, giftemål eller død, samt hvis noen har begått noe kriminelt.  
 
I kriminalsaker støtter Fjordbyrda seg på saksrett/dommerskapt rett, der straff og tiltak baseres 
på tidligere lignende hendelser. Hvis ingen i familien kan lese og skrive er det vanlig å få hjelp 
fra en Krøniker, et medlem av det lokale samfunnet som har gått i lære om skriftspråk og 
historie, og har som sin livsoppgave å formidle forfedrenes visdom samt å bevare nåtidens 
historie til de senere generasjoner. Krønikeren blir også ofte bedt om råd og veileding på vegne 
av forfedrene i kriminalsaker, og selv om det er familiene selv som har det siste ordet følger de 
fleste Krønikerens forslag, som gir dem stor innflytelse og ofte rollen som dommer. Enkelte 
Krønikere har også rykte for å ha mystiske, nærmest synske evner, gitt til dem av forfedrene. 
 
Kjernen i Fjordbyrdas tilbedelse av forfedrene kan oppsummeres i to prinsipper: Yèzi Ramenata 
og Yèzi Tezina, Forfedrenes Skuldre og Forfedrenes Bør. Fjordbyrda står på skuldrene til 
forfedrene sine og det de har bygget opp. Hver generasjon nyter av det generasjonen før dem 
har bygd og oppnådd, og ved å stadig arbeide for å etterlate noe større og bedre for den neste 
generasjonen gjør man ære over sine forfedre og kan ta sin fortjente plass blant dem. Dette 
medfører også et ansvar; at alt som familien og slekta har bygd over mange generasjoner hviler 



på dine skuldre, og at hvert ledd må bære det videre og fortsette arbeidet, ellers raser alt 
sammen. Børen man bærer blir tyngre for hver generasjon, for jo mer man oppnår og bygger 
opp, jo mer er det å miste. Man skal derfor være ærbødig overfor sine forfedre og strebe etter å 
kunne se seg som likeverdig i deres selskap, men også være stolt over sitt arbeid så lenge man 
utfører det. 
 
Fjordbyrda har strenge tradisjoner for arv, der det eldste barnet skal arve Storhuset, 
familieeiendommen og ansvaret for å føre familiens tradisjoner og velferd videre. Arveretten står 
veldig sterkt, men kan utfordres av andre søsken. Dette blir sjelden gjort offentlig med 
innblanding fra andre medlemmer av nærområdet, landsby eller Kaupang, men gjøres internt i 
et familiemøte, der det må herske stor enighet om å gi arveretten til noen andre enn det eldste 
barnet av nåværende familieoverhode. Mange familier ber i slike situasjoner en Krøniker om å 
være tilstede for å loggføre hendelsene og for å sitere tidligere tilfeller av slike stifter. Det er 
ingen faste regler om når den tradisjonelle arveretten kan tilsidesettes, men det krever som 
regel unison enighet blant familiens eldste medlemmer, inkludert foreldrene til arvtageren og det 
nåværende familieoverhodet. Annen arv av personlige eiendeler fra foreldre til barn er ofte 
detaljert notert ned av Krønikeren, og trenger ikke å følge de samme reglene om at alt faller til 
det eldste barnet. 
 
Estetikk 
 
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. 
 
Fjordbyrda sin klesstil henter inspirasjon fra østasiatiske bønder, men ikke så mye fra 
"adel"/overklassen, da det der var veldig store forskjeller og slik rikdom er sjelden i Landet. Når 
det er sagt er Fjordbyrda et folk som gjør ganske mye handel med omverdenen, så andre stiler 



kan ha blitt adoptert i en slags "fusion-stil" hvis det er noe som kan passe til din rolle ut ifra 
konsept og gruppering. Men kjernen i estetikken er inspirert av tradisjonelle østasiatiske 
bondeklær. 
 
Navneskikk og inspirasjon 
 
Catalanske/Macedonske fornavn, Kinesiske etternavn. To navn, personlig fornavn og 
familie-etternavn er det aller mest vanlige, men siden Fjordbyrda har mye handel med andre 
folkeslag, og giftemål med folk utenom Fjordbyrda ikke er uvanlig kan dette påvirke både 
navnestruktur og typiske navn. Unntak til regelen er med andre ord ikke uvanlig. 
 


