
Dette dokumentet beskriver verden - Landet - slik folk ser den før Slaget som Aldri Var. 
Verden har vært i krig i tyve år, og mange endringer har skjedd fort. Med den første kongen død 
kan man regne med at enda flere ting vil endre seg, kanskje drastisk og fort, men hva og 
hvordan vet ingen - enda. 
 

~~~ 

Landet 
Så lenge man kan huske, har mennesket tenkt smått, og få har tenkt på verden som noe annet 
enn noe som er ugjestmildt og uendelig stort. Det man bryr seg om er det man har nært seg, og 
således har verden som helhet aldri hatt noe annet navn enn Landet. Dette endret seg i 
Siegfrieds tidsalder, da han gav verden navnet Friedriket. Dette falt selvfølgelig i dårlig jord 
blant hans motstandere. I vår saga vil vi si Friedriket når vi snakker om Siegfrieds land, og 
Landet når vi snakker om den kjente verden som helhet. 
 

Størrelse, Geografi og Klima 
Landet er på størrelse med sentraleuropa, og har lignende klima og geografi. Det er viktig å 
merke seg at på tross av dette er Landet ikke vår verden i en svunnet tid, men et eget land i en 
annen virkelighet. De fleste mennesker tror at verden er flat, hvis de i det hele tatt tenker over 
dette. 
 
For omtrent en generasjon siden opplevde man tolv lange og harde vintre etter hverandre, med 
korte, kalde somre. I dag kaller man denne perioden Svartvinteren. Hungersnød preget hele 
Landet, dødstallene var store, og mange led nød. Det var snakk om gudenes vrede og verdens 
ende, men vinteren Siegfried ble høvding ble etterfulgt av en lang og varm sommer, som igjen 
ble etterfulgt av en rik og mild høst. 
 
Nord i Landet er det karrige fjell og isdekt hav. Kommer man langt nok nord, finner man bare 
uendelig is og kulde, og dette stedet kaller man Vinterens Gap. Ingen vet hvor det stopper, og 
ingen vil dit, alle vet at i isen finnes bare død. 
 
Vestdelen av Landet er en vidstrakt kyst med bukter og fjorder, og utenfor der er hav så langt 
man kan se. Det åpne havet kalles Storhavet. Forskjellige folk tror forskjellige ting om hva som 
finnes på den andre siden; en kant, et annet land, evig hav, guder, demoner eller noen helt 
annet.Tross i det voldsomme klimaet på den utsatte kysten er havet en rik kilde til mat, og 
mange har valgt å trosse elementene for å høste av dets rikdom. Dette er hvor motstanden mot 
Siegfried er sterkest. 
 
Reiser man øst finner man fjell, minst like karrige som de i nord og mye, mye høyere. Jo lengre 
øst man reiser, jo høyere og mer ugjestmilde blir fjellene. Dette stedet kalles Ørnens Rike; 
fjellkjeden selv kalles Verdens Ende. Få folk bor der, de er gjerne primitive og har lite kontakt 



med andre. Ingen vet om fjellene noen gang tar slutt eller om det er noe på den andre siden. 
Det er selvfølgelig rykter om store skatter der, men de som prøver finne dem komme sjelden 
tilbake. 
 
I sør er det varmere og grøden er rik. Livet er noe lettere der enn i resten av verden, da det er 
lett å dyrke mat, men det er mangel på tømmer, malm og andre ressurser. Folket i sør blir ofte 
sett på som litt myke av de andre, og var de første som falt etter at Siegfried forlot nord. Lengst i 
sør finnes ørkener. Folk tror de fortsetter for evig, og ingen reiser inn i dem, for der er det bare 
død. Området er kjent som Den Døde Sanden. 
 

Folk 
Mange forskjellige folkeslag bor i landet, og de fleste mener at de forskjellige stammene og 
gruppene har sprunget ut fra ett av fire typer urfolk, som man ofte omtaler som de fire folkene; 
nord, sør, øst og vest. Forskjellige stammer har forskjellige skapelsesmyter, men de fleste antar 
at disse fire var de originale folkene da verden ble skapt. Det er en del stereotyper rundt dem, 
noen er overdrevne, og ikke alle gjelder alle stammer, men alle har nok en kime av sannhet. 
 
Nordfolket er ofte halvnomader, med et fast sted om sommeren. De er kjent for å være dyktige 
håndverkere, og mange er jegere, noen er bønder, mange er begge. Stereotypiske trekk er at 
de er trauste og sterke, og at de holder ord, men også ubeslutsomme og langsomme. De 
eksporterer tømmer, malm, metall, våpen og håndverksprodukter. Friedriket, Tordenfolket og 
Månelysets Jegere er alle nordfolk. 
 
Vestfolket er oftere stedfaste enn ikke. Mange her er gode til å lage båter, en ferdighet få andre 
besitter. Fiske, hvalfangst og enkelt jordbruk er vanlige næringer. De er typisk pragmatiske, 
selvstendige og med mørk humor, men også hissige og sta. Fisk, olje og salt blir byttet med 
andre folk. Væringene og Fjordbyrda er vestfolk. 
 
Fjellene i øst er befolket av nomader som kollektivt er østfolket. Mange er jegere og sankere, 
men jordbruk har vært uvanlig, for grøden er dårlig. Det er mange banditter i landsdelen, og 
østfolk har derfor ord på seg for å være uærlige og voldelige, men de er også hardføre og gode 
til å finne løsninger og klare seg med lite. Østfolkene eksporterer malm, huder, ull, kjøtt og edle 
metaller, og folket i Ørnens Rike er Østfolk. 
 
Sørfolket er som regel stedfaste. De er dyktige jordbrukere, og er kjent for å funnet opp vinen. 
Flere folk her holder husdyr enn andre deler av verden. Sørfolk har ord på seg for å ha åpne 
sinn og være gjestmilde og snakkesalige, men også beryktet for å overdrive, lyve og mele sin 
egen kake når de kan. Resten av verden ser på dem som litt myke, men misunner dem sin 
velstand og relativt lette liv i smug. Varene deres er høyt verdsatt, og det er vanlig at de bytter 
bort krydder, korn, grønnsaker, vin og brennevin. Davasætta, Bogsætta og Stormens Barn er 
alle sørfolk. 



Per i dag eksisterer omkring førti stammer med nok særpreg til å kunne sees på som separate 
folk. Ni av disse er beskrevet i detalj: Friedriket, Tordenfolket, Månelysets Jegere, Davasætta, 
Bogsætta, Stormens Barn, Ørnens Rike, Væringene og Fjordbyrda. Andre folk vil ikke bli 
detaljert for Siegfrieds Ettermæle. 
 
Folkene er sjelden store i antall. Få bosetninger eller nomadegrupper er mer enn et par hundre, 
men noen av disse bosetningene deler “identitet”, og da kan folket komme opp i noen tusen. 
Noen folk består bare av et dusin mennesker. Bortsett fra Friedriket og Siegfried er det ingen 
som definerer seg som nasjoner. Landegrenser er et ukjent konsept, men noen har løse 
definisjoner av hva som er “sitt” område. Det har aldri vært gjort noe manntall i Landet, så ingen 
har noen tall på hvor mange mennesker som bor der. Felles for alle folk er at et liv er verdifullt, 
man er aldri mange nok og har ingen å tape. 
 
Designnotat: Alle hudfarger, hårfarger og øyenfarger kan forekomme hos alle folk i Landet. Vi 
ønsker ikke spill basert på spillernes hudfarge; alle spillere er velkomne til å komme fra et 
hvilket som helst folkeslag. 
 

Teknologi 
Folket i Landet behersker teknologi omtrent på nivået til Europas jernalder. Folk er flinke til å 
utvinne jern og andre metaller, og lager gode ploger, våpen og andre redskaper. Siden krig har 
vært sjeldent, har få lagd rustninger, men kunnskapen har vært til stede. Det finnes ikke 
trykkpresse, krutt eller store seilskip. De beste båtene har mye til felles med vikingenes 
langskip. Man kan lage øl og vin, og noen steder vet de hemmelighetene med å lage brennevin, 
skjønt for enkelte blir dette sett på som magi. Jordbruket er ganske avansert, men langt unna å 
kunne kalles industrielt.  
 
Før Siegfried var stål ukjent. Under hans herredømme har trollstålet blitt vanlig, og enorme 
fremskritt innen metallurgi har blitt gjort. Hemmeligheten med å lage det værnes strengt, men 
ryktet sier at også andre enn Siegfrieds smeder har lært seg hemmeligheten for å smi trolldom 
inn i jern. 
 

Skriftspråk 
Menneskene har hatt enkle skriftspråk lenge, men få folk har dyrket dem. Bøker er så godt som 
ukjent. Få kan å lese, og nesten ingen kan skrive.  
 
Dette har også endret seg under Siegfried. I Friedheim må alle barn lære å lese og skrive når 
de er seks år gamle, og de første som har vokst opp under denne loven er voksne i dag. 
 



Magi, Overtro, og Religion 
Folk flest i Landet er svært overtroiske - de er redde for alt de ikke helt vet hva er og slikt er det 
mye av. Det finnes underjordiske i fjellet, og tusser og troll i skogen. Å være mørkredd er ikke 
bare vanlig; mange mener at det er direkte lurt! Mange frykter havet, siden det er hjem til alle 
slags beist, og få våger gå ut i tordenvær. 
 
Selv om Siegfried sies å ha “oppfunnet” magien har folk trodd på magi og trolldom så lenge man 
kan huske. Ærbødige fortellinger om mirakler utrettet av religiøse eller spirituelle ledere, 
underlige sagn om mennesker bortført av underjordiske, skremmende historier om onde hekser 
og deres forbannelser - folk har alltid fortalt historier om mennesker med spesiell tilknytning til 
det overnaturlige, og hvisket rykter om mystiske evner. Forskjellen er at ingen tidligere har satt 
det inn i et system - sjamaner, vismenn, hekser, sannsigere og helbredere er kjent, men ingen 
har før kalt seg “magiker”, og aldri før har man sett noe som ligner den rendyrkede og rå styrken 
som Siegfried’s magi har. 
 
Formalisert magi var en av Siegfrieds første og største gaver til sitt folk. I starten var det bare 
han som kunne bruke det, men innen få år lærte han opp de første magikerne. Synlig, tydelig 
magi er nytt og veldig skummelt for nesten alle mennesker - vanlige folk vet ingenting om 
hvordan magi fungerer, eller hvordan man kan beskytte seg mot den. Magikere blir fryktet og 
respektert, kanskje også misunnet, og de færreste vil stole på en magiker. En vanlig teori er at 
magikere er demoner i menneskeham. 
 
Noen få hovedreligioner er opphavet til alle religionene i verden - folk vet med sikkerhet at det 
finnes guder, og de tilber, respekterer, og frykter disse. Religioner i ulike deler av Landet har 
ofte lignende trekk, noe som kanskje har sammenheng med at de spesifikke gudene har vært 
særlig aktive i disse områdene. Men likevel ,forskjellige stammer har forskjellige oppfatninger av 
hvordan gudene helst bør aktes, og tror på forskjellige ting, og dette har alltid vært kime til mye 
konflikt.  
 

Penger 
Per i dag, er det ingen som slår mynt i Landet, byttehandel er det vanlige. Priser varierer sterkt, 
avhengig av tilgjengelighet og etterspørsel. I Friedriket, der flere og flere begynner å kunne å 
lese og skrive, har det dukket opp “byttebrev”, en slags mellomting mellom et gjeldsbrev og en 
pengeseddel. Det er ingen offisiell utstedelse av disse, og de er slett ikke i vanlig bruk. Mange 
har antagelig ikke hørt om konseptet.  
 



Kjønn 
Hos de aller fleste folkene i Landet er kjønnene likestilte og likeverdige, med samme muligheter. 
Designnotat: Vi vil at folk skal kunne spille de rollene de vil, uavhengig av biologisk kjønn eller 
kjønnsidentitet. Vi ønsker ikke at diskriminering på basis av kjønn skal være et tema på våre 
spill. 
 

Byer 
Det finnes ingen store byer i Landet, fram til Siegfrieds tid har de største bosetningene vært 
landsbyer med noen få hundre innbyggere. Nå er den eneste byen i verden Friedheim, som er 
Siegfrieds hovedsete. Mer enn tusen mennesker kaller Friedheim sitt hjem. 
 

Tidsregning 
Før Siegfried, hadde Landet ingen tidsregning. Folk snakket om “da bestemor var ung” eller 
“min farfars fars tid”, og folk hadde det vært i verden siden den ble skapt. Siegfried lagde den 
første tidsregningen, Siegfrieds Første Seier (SFS) der år én startet med hans seier over 
Tordenfolket. Følgelig er Siegfried født i år 19 Før Siegfrieds Første Seier (FSFS). Det er nå 
høsten år 20 SFS. 
 

Bergild 
I mange år har menneskene kunne å lage glødende krystaller som brukes som pynt og 
belysning. De er høyt verdsatte og populære, da de er lett tilgjengelige og gir lys lenge. De 
fleste eier minst en. Designnotat: Det er helt åpent for spillere som er i stand til å lage eller 
kjøpe overbevisende glødende krystaller å ta med så mange som de mener rollen kan ha råd til 
å eie. Merk at dette betyr ikke at moderne lykter og lignende kan brukes! Spør hvis du er i tvil. 
 

Unaturlige skapninger 
I årene før Siegfrieds rike begynte skapninger å dukke opp rundt utkanten av menneskenes 
områder. Man fant dem gjerne nær gravhauger og liknende, og snart fikk de navnet likspisere. 
De kan minne om apene som finnes langt i sør, men har menneskestørrelse. De er aggressive, 
men heldigvis feige, og tør sjelden gå nær bosetninger. Etter at Siegfried begynte med sine 
hærtog, har det vært relativt vanlig at likspisere har fulgt hærene på avstand, for å kunne fråtse 
på de falne etter slag. 
 
Noen mener at likspiserne er i slekt med havdraugene, en type vesen man har visst om så 
lenge folk kan huske. De er menneskelige, men oppfører seg mer som dyr. De er mindre 



aggressive enn likspisere, men vanskeligere å skremme. Draugene bor under havet, og spiser 
åtsel. De angriper sjelden levende mennesker, men man vet det har hendt. Noen ganger 
kommer de opp i fjæra, gjerne for å ete av hvalkadaver og liknende, men de forlater aldri 
strandlinja. 
 

Mat og drikke 
I en verden låst i langvarig krig er tilgang på mat essensielt. Tidligere har mange folk reist 
mellom landsdelene og livnært seg av å bytte viktige varer, men dette er vanskeligere i dag. 
Vest og øst, som begge har gode handelsvarer men lite jordbruk, merker dette særlig godt 
ettersom Siegfried har tatt mer og mer av jordbruksarealene i sør.  
 

Begravelser 
De forskjellige stammene i Landet har forskjellige begravelsesritualer, noen religiøse av natur, 
andre mer praktiske. En praksis som kan være verd å merke seg, er at folkene i nord har 
vanligvis brent sine døde så fort det har vært praktisk. Dette har Siegfried forandret; det er 
kongens ordre at alle døde skal balsameres og ligge til vake før de brennes, etter sigende for å 
hedre den dødes liv og dåder. Folk ikke underlagt kongen har naturlig nok ikke tatt opp denne 
skikken. 
 

Siegfried 
Det finnes ikke et menneske i Landet som ikke vet hvem Kong Siegfried er. Som ung ble han 
høvding over Jernfolket, et nordfolk kjent for å utvinne jern og bedrive smedkunst, og tidlig viste 
han store ambisjoner. Han lærte sine folk magi og hvordan lage stål, og etter sitt første år som 
høvding gikk han til angrep på det fryktede Tordenfolket og tvang dem i kne. Etter dette 
utnevnte han seg selv til konge, en tittel før kun forbeholdt gudene i nord, og erklærte sin 
ambisjon om å forene hele verden under seg. 
 
Mange har flokket seg til hans banner frivillig, og ser på ham som en stor helt. Hans 
herskedømme markerte også slutten på Svartvinteren, og har brakt stor velstand og mange 
gode nyvinninger til hans folk. Han er en rettferdig hersker, som alltid sparer sine motstandere 
der det er mulig. Det er ikke få blant hans folk som ser på ham som en levende gud. 
 
Andre er mindre positive. De ser ham som en tyrann, som bringer krig, død og hungersnød, og 
skepsisen finnes på begge sider av konflikten. Særlig den eldre garde savner sine enkle, trygge 
liv, og gråter over de unge som har falt i Siegfrieds krig. 
 
 



Tidslinje 
 
19 fSFS Siegfried blir født. 

12 fSFS Svartvinteren starter. 

1 fSFS Siegfried blir høvding over Jernfolket. Svartvinteren slutter. 

1 SFS 
Siegfried dreper Tordensønnen, og Tordenfolket overgir seg (markert som SFS - 
Siegfrieds Første Seier). Siegfried utnevner seg selv til konge. 

2 SFS Månelysets Jegere slutter seg til Siegfried. 

3 SFS Det er krig over alt i nord 

4 SFS De Blodige Årene starter 

5 SFS Friedriket opprettes. Jernfolket heter fra nå av Friedfolket. Inntoget til sør starter 

6 SFS Davasætta slutter seg til Siegfried 

7 SFS 
Siegfried erklærer at alle barn i Friedriket skal lære å lese og skrive fra de er seks år 
gamle. Løytnanter innføres i hæren. 

8 SFS De Blodige Årene slutter. Motstanden begynner å organisere seg. 

9 SFS 
Deler av Bogsætta slutter seg til Siegfried. Resten slutter seg til 
motstandsbevegelsen. 

12 SFS Okkupasjonen av Øst starter 

16 SFS Okkupasjonen av Vest starter. Slaget om Myrkfjorden 

17 SFS Slaget om Den Hviskende Dal 

20 SFS Ildnatten (vår). Slaget som Aldri Var. Siegfrieds Ettermæle. 
 


