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Væringene 
 
Langt mot vest, der havet knuser mot svabergene og vinden uler over heiene, der naturkreftene 
råder kan selv den største konge føle seg liten. Men det finnes et folk som har latt seg forme av 
vinden og stormen; som er døpt i bølgene og lever i evig trass mot overmakta som stirrer dem 
imot. De som har satt sitt liv til her skal du vite å akte deg for. Hver dag er en kamp, hvert måltid 
en seier. Så kom ikke imellom dem og deres, eller bli knust som imellom havet og berget. 
 
Væringene er et standhaftig folkeslag som er formet av generasjoner i kamp mot elementene. 
De har lange og sterke tradisjoner som har holdt dem og forfedrene deres i live. Mange ville nok 
beskrevet Væringene som morske, humorløse, og pragmatiske til det punktet der de kan virke 
kalde og kalkulerende. Et ordtak sier at “En sulten Væring selger finger’n for et brød” - som 
betyr at det ikke er noe vits i å klamre seg til noe hvis du ikke får noe nytte av det uansett. 
 
Når Siegfrieds styrker marsjerer gjennom Landet blir alt kastet ut i endring. Handelslinjer kuttes 
og tegnes opp på nytt, og tidligere åpne sletter blir til slagmarker. Ved kysten betyr endring og 
uforutsigbarhet sult og død, men samtidig en mulighet til å bryte en generasjonsrekke med 
forutbestemte roller og oppgaver. Så langt har krigen vært på utsiden, men nå står Siegfrieds 
hær på grensen, og selv de mest sta må velge side. 
 
Levesett 
 
Væringene bor lengst ute til vest, der landet møter havet. Terrenget der ute består av forblåste 
vidder, svaberg og fjordmunninger. Væringene har bosatt seg langs hele kyststripen, innimellom 
fjell og holmer, der de kan få ly for naturkreftene, men fortsatt ha tilgang til havet. De bor i små, 
tette lokalsamfunn, i knipper med lave, lange hus og båter nede mot havet. De er kun 
fastboende, da det å ikke ha et trygt sted å finne hjem til i stormen er et dårlig grunnlag for et 
langt liv. Dagliglivet blant Væringene er preget av ansvar og rutine. Tilfeldigheter og 
uforutsigbarhet kan lede til hunger og død, og livet er en stadig kamp for å opprettholde en skjør 
stabilitet. 
 
Fiske er den viktigste næringen for Væringene. De er Landets beste seilere, og kan reise langt 
for å sikre mat til seg og sine. De driver også et sparsommelig jordbruk, hvor de dyrker små 
mengder potet og andre hardføre grønnsaker, og holder noen sau og geiter. Tørking og 
preservering av mat er en hjørnestein i tilværelsen, da det sparsommelige jordbruket deres ikke 
kan drives året rundt, og under de verste vinterstormene er det umulig å ferdes til havs. 
Tilreisende til kysten hever ofte øyenbrynene over den store mengden syltede grønnsaker og 
frukt de spiser. 
 
Selv om mye av dagliglivet er preget av rutiner for å sikre mat til livets opphold er ikke 
Væringene selvforsynte. Det er flere ting de ikke kan produsere selv, og handel er essensielt for 
å overleve. Væringene grenser ikke til noen andre deler av landet, og all handel de gjør skjer i 



8/16/2019 Væringene - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1vDx3QutxMdl1XuqS4t_7FzHFoy80AT7kz2L9el7v1LY/edit 2/5

Fjordfolkets territorier. Da pakker Væringene sammen tørket fisk, hvalkjøtt og hvalolje, og seiler 
inn fjordene til Fjordfolket sine Kaupanger for å bytte til seg det de trenger.  
 
Væringene lever tett på havet, som bringer dem i nær kontakt med enkelte monsteraktige 
skapninger. De mest kjente er Draugene; vagt menneskelignende monster som bor på havets 
bunn men av og til trekker seg opp til strandlinja for å jakte på mat. Ingen tør nærme seg dem 
når de ser dem, men de ligner mennesker med oljete kropp, dekket i tang og alger, med lange, 
sterke fingre og skarpe tenner. De er åtseletere og har blitt observert å spise av lik som har blitt 
skylt opp på land etter storm og uvær. Mange mistenker at de døde som begraves til havs ender 
opp som mat til Draugene, og om dette er en naturlig del av livets syklus eller en ugudelig 
vederstyggelighet hersker det uenighet om. De er ikke aggressive, men ingen frister skjebnen 
ved å nærme seg dem, og væringene lever i en urolig balanse med dem, preget av frykt og 
usikkerhet. Avskyeligheten i å ete av sitt eget folk er ufravikelig koblet til Draugene, og blir sett 
på som den ypperste form av det umenneskelige og monstrøse; “Den som setter sin neste til 
livs har mistet sitt jeg og sin sjel, og skal aldri kjenne sine nestes varme eller slektskap, for de er 
blitt som monster, og som monster skal de anses.” 
 
Struktur 
 
Væringene har stor forståelse for at fellesskapet hjelper individet å overleve, og legger stor verdi 
i samarbeidsevne og tillit. Samtidig er de for utbredt geografisk til å ha et sentralt styre. Hver 
landsby, eller samling med hus og familier, organiserer seg under en lokal leder; en Kardinal. 
Dette er som regel ved valg, der alle voksne medlemmer av familiene i landsbyen stemmer. To 
ganger i året møtes Kardinalene til en Konklave, der de kartlegger endringer i jakt og fiske siden 
forrige møte, landsbyene kan utveksle mat og tjenester hvis en av dem er rammet av 
hungersnød eller katastrofer, samt at de diskuterer handelen med innlandet og forhold til andre 
folkeslag. Landsbyene varierer i størrelse fra 50-300 mennesker, med store familier med nære 
forhold mellom tanter, onkler og søskenbarn. 
 
Folket i krig 
 
Væringene har så langt ikke vært direkte involvert i krigen, og er verken beseiret eller i 
organisert motstand mot Siegfrieds styrker. Det betyr ikke at de ikke er berørt av krigen. 
Væringene er avhengig av handel med innlandet, og krigen har forårsaket store forstyrrelser av 
nødvendige handelslinjer. Væringene er også fordelt utover et stort geografisk område, og 
omstendighetene i de ulike landsbyene er ikke nødvendigvis like. Væringene i nordvest er 
påvirket i større grad enn de lengre sør. Under den siste Konklaven bidro dette til stor uenighet 
mellom landsbyene, der de i nord mente at levesettet deres var truet av krigen, og at de måtte 
slutte seg til Siegfried da han allerede hadde sikret nordområdene. De lengre sør mente at de 
heller måtte beskytte handelsveiene de hadde brukt i generasjoner, og stille seg imot Siegfried, 
som truer stabiliteten deres. Ingen enighet ble nådd, og det er stor splid mellom landsbyene på 
dette punktet. 
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I tillegg til spliden mellom nord og sør er det også forskjeller i holdninger til krigen mellom 
generasjonene. I mange generasjoner har Væringene overlevd ved å ivareta tradisjoner og å 
leve opp til ansvar og forventninger. Rutiner og en forherligelse av forutsigbarhet er derfor 
sterke verdier hos folket, og særlig hos de eldre. Store omveltninger i hverdagen blir derfor sett 
på som en trussel mot levesettet deres. De eldre blant folket har sett hva uforutsigbarhet fører 
til, og det er som regel sult og død. Stedfastheten, selvstendigheten og staheten som er bygd 
over generasjoner gjør at de fleste voksne og eldre blant folket ikke ønsker å støtte Siegfried. 
Blant de yngre i Væringene er holdningene ganske annerledes. De er alltid blitt fortalt hva de 
må gjøre, hvilket ansvar de har og hva rollen deres i livet skal være. Mange unge ser på 
Siegfried og hans ambisjoner som en mulighet til å bryte ut fra rutinene og tradisjonene som har 
bestemt over dem hele livet. Hvis de går med ham kan de gjøre noe nytt, noe eget. Muligheter 
og nytt potensiale er vanlige motivasjoner blant yngre Væringer som har sluttet seg til Siegfried. 
 
Holdninger  
 
Væringene har sterkt rykte som et temmelig stillferdig folk som er fokuserte og målbevisste i sin 
sak, og som ikke byr på mer av seg selv eller spør om mer av andre enn det som er nødvendig. 
Siden de er preget av en eksistens der ingenting skal overlates til tilfeldighetene har de for vane 
å holde et sterkt fokus på en ting av gangen, og kan bli grinete eller sinte hvis noen prøver å få 
dem bort fra en oppgave før den er ferdig. De er flinke til å gjennomføre prosjekter de har 
begynt på, og utsetter ikke arbeid, men de kan noen ganger miste oversikt og perspektiv mens 
de fordyper seg i en enkelt oppgave. 
 
Væringene er kjent for å være pragmatiske til det punktet der de gjør hva som helst når de har 
bestemt seg for hva som er viktig. Fokuser på det som gjelder, sett til side alt annet. Hvis målet 
de har satt seg er viktig nok er det ingenting en Væring ikke vil gjøre for å oppnå det, om det så 
koster dem klærne på ryggen, båten eller en kroppsdel. Ikke vær redd for å skade deg hvis det 
er i hensikten om å overleve. Ikke vær redd for å ofre noe som kan erstattes for å oppnå noe 
essensielt. Disse beslutningene er noe Væringene må ta stilling til oftere enn mange andre, og 
lettheten de tar slike beslutninger på kan virke kaldt og kynisk for mange utenforstående. De 
som derimot har gjort en venn av en Væring vet hvor lojale og selvoppofrende de kan være. 
 
Skikker 
 
Væringene knytter stor viktighet til havet og kretsløpet mellom land og vann. De tilber to guder, 
Kujira og Mawindo. Kujira er en stor hval med domene over havet, endring og tid. Mawindo er et 
mektig rådyr med herredømme over alt land, liv og død. Sammen omfatter de verden og gir den 
struktur, todelt men samlet. De to gudene vil alltid være adskilt av grensen mellom land og hav, 
og de er dømt til å alltid lengte og strebe forgjeves etter hverandre. Væringene bruker ordtaket 
“Vi lever i gudenes øyne”, som betyr at menneskene lever mellom de to gudene, at de alltid ser 
oss når de ser mot hverandre. Det betyr også at vi, som dem, lever liv som alltid vil være fulle av 
arbeid og slit; en evig kamp mot uendeligheten. Livet er å streve og slite mot krefter som er 
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større enn deg selv, og derfor er hvert vakre øyeblikk vi oppnår sammen, hver fredelige stund 
der kampen faller bort og vi kan puste, desto vakrere og mer kostbart.  
 
Væringene har ingen seremonier som markerer overgangen fra barndom til å være voksen, 
men alle Væringer leter etter øyeblikkene som gir dem ekte lykke, som de kaller “Shin Furaha”. 
Når en person oppnår Shin Furaha forstår de hvorfor skikkene og tradisjonene er så strenge 
som de er, og forstår verdien i det harde arbeidet de har gjort i livet sitt, slik religionen om Kujira 
og Mawindo lærer dem. Et Shin Furaha kan være et privat øyeblikk der du er alene, eller det 
kan være noe du opplever med noen andre, som forelskelse eller fødsel av barn. Som regel 
innebærer dette også at du er gammel nok til å forstå begrepets egentlige betydning, så barns 
påstander om ekte lykke blir sjelden tatt alvorlig. Øyeblikk med Shin Furaha er sjeldne, og må 
fortjenes, men alle Væringer har en klar forståelse for hva det betyr, selv om det kan være 
vanskelig for dem å sette ord på hvordan du kjenner det igjen og hva det betyr til 
utenforstående.  
 
Kretsløpet mellom hav og land er viktig også i markeringen av livets opphav og slutt. Livet er 
gaver som Kujira sender til Mawindo, og i døden sender Mawindo dem tilbake til havet og 
Kujira. Mawindo vokter over alt som lever, frem til dets død, og Kujira setter igang endringene 
som gjør at livet oppstår og hva som skjer etterpå. Væringene pleier å bygge egne fødestuer, 
som er på siden av landsbyen lengst vekk fra havet, for å bringe livets gave til landet. Barn 
vaskes ikke de første dagene av sitt liv, så lenge de bor i fødestua. Ved begravelser sender 
Væringene likene av sine døde ut til havet, tilbake til Kujira, som skal bestemme hva som skjer 
med dem etter sin avgang. 
 
Giftemål skjer i en seremoni som utføres av landsbyens Kardinal, tradisjonelt utendørs ved 
fjære eller på svaberg. For å emulere Kujira og Mawindo, og deres lengsel etter hverandre, skal 
de som gifter seg tilbringe natten før hver for seg og møtes på bryllupsdagen der havet og 
landet møtes. Symbolikk og avbildninger av rådyr og hval er svært vanlige til bryllupsfeiring.  
 
Hvis en Væring eller besøkende i en av deres landsbyer er anklaget for en forbrytelse skal de 
og den fornærmede gi avklaring til et råd bestående av ni respekterte medlemmer av 
landsbyen, gjerne eldre familieoverhoder som ikke har noen direkte relasjon til noen av partene. 
Landsbyens Kardinal skal ikke sitte i rådet, men skal føre rettergangen i henhold til skikk og 
tradisjon. Dommerne skal etter forklaringene stemme over om den anklagede er skyldig eller 
ikke, og det trengs flertall for å dømme. Hvis de er skyldige skal dommerne også bestemme en 
straff, som oftest at anklagede skal gi av sitt levebrød til den fornærmede, enten en gitt mengde 
eller over en gitt tid, avhengig av hvor grov forbrytelsen er. I særlig grove forbrytelser, slik som 
drap, kan den skyldige bli fratatt alle sine eiendeler og forvist. Væringene sperrer sjelden noen 
inne i lengre tid. Et lignende råd av dommere kan også samles i feider som ikke involverer noe 
kriminelt, men for å avklare uenigheter, slik som arveoppgjør. Arv går tradisjonelt til det eldste 
barnet, men hvis dette har vist seg lite skikket til å formidle den er det ikke uhørt at et yngre 
søsken utfordrer arveoppgjøret. Dette gjelder ofte hvis et yngre søsken har bidratt mer til å 
bygge opp familiens velstand som nå skal fordeles i arven, og mener de har mer hevd enn sitt 



8/16/2019 Væringene - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1vDx3QutxMdl1XuqS4t_7FzHFoy80AT7kz2L9el7v1LY/edit 5/5

eldre søsken. I slike saker er det ikke uvanlig at dommerne gir arven til den yngre. En Væring 
eller besøkende som har spist av menneskekjøtt har ingen rettigheter, og skal utstøtes om de 
ikke blir regelrett drept for sin umenneskelige handling. 
 
Estetikk 
 
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 belte. 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. 
Væringene sin klesstil er inspirert av vikingbønder, britiske bønder i middelalderen samt fiskere 
fra nordeuropa og de britiske øyer i middelalderen. Forskjellene på herre-og damestil er ikke like 
utpreget til hverdags som det ofte er avbildet for disse stilene, men heller mot en felles stil som 
er praktisk for fysisk arbeid (kortere tunika, ca. knelengde) og beskytter mot elementene. 

 
Navneskikk og inspirasjon 
 
Afrikanske fornavn (her er det en del som er veldig vanskelige å uttale, så velg med omhu), 
Japanske etternavn. To navn, personlig fornavn og familie-etternavn er det aller mest vanlige, 
men hvis du blir forvist fra landsbyen din mister du etternavnet ditt. 
 


