
Bogsætta 
Hos den stolte og lidenskapelige Bogsætta skulle Siegfried finne både sine mest lojale 
venner, og mest innbitte motstandsmenn. Hva gjorde det vel ham at det kun var slik fordi de 
selv var gamle fiender? 
 
Blant Bogsætta er det ingen hemmelighet at man setter sine egne interesser først. 
Bogsættinger er svært opptatt av nær familie og utviser stor lojalitet til disse, og er ellers et 
lidenskapelig folk som er mindre religiøse enn andre sørfolk. De er kjente for å glede seg 
stort over alt det gode som livet har å by på, og for noen blir denne gleden en gjerrig søken 
etter rikdom.  
 
Bogsættinger sies å krangle mye seg imellom, men å være åpne og hjertelige overfor 
fremmede, da gjerne for å sikre handel eller andre avtaler. Folket består av blant annet 
gjetere, melkebønder, sauebønder, dyktige jegere og ryttere. Folket har flere krigføre menn 
og kvinner enn andre sørfolk, men også bitre uvennskap seg imellom. De er lidenskapelige, 
konkurranseinnstilte, og hevngjerrige. Ære og innflytelse er viktig for dem, og dette har, som 
forventet, skapt splid i folket omkring Siegfrieds underleggelse av sørfolkene. Spørsmålet et 
medlem av Bogsætta stiller seg er hvorvidt man skal danne allianse med et vinnerparti, eller 
holde fast på sin egen frihet til å bestemme over eget liv og land.  
 
Levesett 
I motsetning til for eksempel Davasætta, er Bogsætta dyktige jegere. Fordi de driver utbredt 
dyrehold med beitedyr har de behov for å kontrollere rovdyrbestanden i nærområdet, og 
dette har ført til utvikling av kunnskap innen sporing, fellelaging og bueskyting. De er 
dessuten kompetente gjetere, melkebønder, sauebønder, og ryttere. De produserer også 
mye kjøtt, samt tøy, som ull og lær. Bogsættas største fiender er blant dem selv, og det 
strides ofte om hvor beitegrenser og jaktmarker går eller ikke går.  
 
Struktur 
Bogsætta er i hovedsak stedfaste folk. Siden de i stor grad livnærer seg av beitedyr er de 
spredt utover et relativt stort område, og de krangler ofte om hvor grensene mellom gårder 
og beitemarker går. De bruker også skogen for det den er verdt, og også her strides de om 
hvilken klan som har rett på hvilket område. De møtes ofte på kaupangen, der de bytter 
varer, utveksler sladder, fester, og krangler. 
 
I likhet med Davasætta styres Bogsætta av en Boyar, men i motsetning til Davasætta møter 
Boyaren i Bogsætta ofte krangling og motgang i rådet. Ætta er delt inn i klaner, som hver 
igjen har et familieoverhode. Dette kan være en mann eller kvinne, men er ofte det eldste 
familiemedlemmet som kan sies å være ved sine fulle fem. Klanens overhode stiller som 
representanter i rådet, men det sies av andre at de like ofte bidrar til å skape konflikter som 
å løse dem. Det er mange, og gamle, konflikter klanene imellom. 
 
To klaner stikker seg fram blant dette folkeslaget, Irenerne og Mariyanerne, navngitt etter 
sine opprinnelige klansoverhoder, Irena og Mariyan. Irene og Mariyan var søster og bror 
som gjorde seg til ulage med hverandre over et arveoppgjør for mange generasjoner siden. 
Så fiendtlige var de overfor hverandre, at bitterheten har gått i arv siden, og de to slektene 
stiller seg konsekvent på hver sin side av konflikter som oppstår. Dette er nok en gang tilfelle 
i krigen, der Irenerne har tatt parti med Siegfried, mens Mariyanerne er arge motstandsfolk. 



 
Folket i krig 
Dette er et folk som er opptatt av vekst. De ønsker seg mer mark og økt handel, og flere har 
derfor sverget ed til Siegfried. På grunn av religionen deres, er det blant dette folket mange 
som beundrer Siegried og anser ham som velsignet av gudene, mens andre misunner ham 
av samme grunn. Noen ser på ham som en bedrager, andre som en frelser. Det er likevel 
sterk uenighet blant folket, som primært er lojale mot sine egne, og ikke alle klanene har stilt 
seg bak Siegfried. Den nåværende Boyaren, klansoverhodet for Irenerne, vedtok at folket 
skulle overgi seg til Siegfried. Dette ble ikke godt mottatt av Irenernes erkefiender, 
Meriyanerne, hvis klansoverhode umiddelbart tok opp en motstandsposisjon i rådet. 
 
Holdninger  
Bogsættinger er kjent for å være sta og lidenskapelige. De har sterke meninger, krangler lett 
og tilgir sent, og mange mener det er derfor de primært livnærer seg som jegere og bønder, 
uten å utvikle noen form for konkurransedyktig teknologi innenfor jordbruk. De er ofte kjent 
som et egoistisk folk, som gjerne lyver for å få det de vil ha. De setter klanen fremfor ætta, 
men er meget lojale mot sine nærmeste, om foreldre, ektefolk og barn. Bogsættinger er 
kjente for å være konfliktsøkende og i overkant dramatiske, men det er lite som kan få en 
Bogsætting til å snu på hælen. De er bestemte og fryktløse, og som noen ville sagt, “tøffe til 
søringer å være”.  
 
For Bogsættinger er familiens ære det kjæreste en har. Dette viser ikke nødvendigvis til et 
godt omdømme eller store bragder, men snarere til klanens iboende stolthet. En Bogsætting 
vil ikke la seg pille på nesen eller bli kjent som å være lette å lure eller bestemme over. 
Dersom noen opplever at familiens ære har blitt krenket, er de svært hevngjerrige. Et ordtak 
som beskriver folket er “En Bogsætting hviler ikke før straffen er sonet”. 
 
Skikker 
Før i tiden tilba Bogsætta livets treenighet, i likhet med andre sørfolk. I senere tid har denne 
treenigheten utviklet seg til en gudetriade bestående av Bog-Vody (regnets gud), 
Bog-Pozhar (ildens gud) og Bog-Rasti (jordsmonnet og plantenes gud). De tre gudene skiller 
seg tydelig fra hverandre og avbildes i menneskelig form. De er alle tilknyttet visse 
egenskaper i tillegg til å ha domene over ild, vann og jord. Folkets navn kommer av deres 
gudstilbedelse, altså regner de seg som gudenes folk. 
 
I følge Bogsættas tro la gudene landet til rette slik at mennesket kunne leve der og utnytte 
dets ressurser. På samme måte som gudene konkurrerer om hvem som er viktigst og 
mektigst, må mennesket også vise sitt verd. Å mestre jakt er en del av dette, det er også 
utviklingen av ny teknologi som utpeker mennesket som gudenes nærmeste likemann. 
Derfor ser mange opp til Siegfried, og det han har skapt. 
 
I gudenes navn finnes det tre ulike begravelsesskikker blant dette folket, og det er familien til 
den avdøde som bestemmer hvilket rituale som skal gjennomføres. Dette gjøres ofte med 
hensyn til den avdødes personlige egenskaper, og hvilken gud disse knyttes til. For 
eksempel blir en lojal, sta og stødig Bogsætting gjerne begravet, i Bog-Rastis navn. En mer 
omflakkende, lidenskapelig og oppfarende person får æren av et likbål i Bog-Pozhars navn, 
mens en rolig, omsorgsfull og kunnskapsrik person gis tilbake til Bog-Vody gjennom at 
kroppen etterlates ved bredden av et tjern folket regner som hellig. Dette er et særlig spesielt 
rituale for mange, da Vodytjernet regnes av mange som deres tydeligste tilknytning til 



gudenes verden. Det som ofres ved tjernet, forsvinner i løpet av natten, enten det er 
rikdommer, dyr eller avdøde.  
 
De fleste konflikter av noen betydning håndteres i rådet, men dersom en Bogsætting føler at 
familiens ære har blitt grovt krenket, kan en av den fornærmedes nærmeste slektninger 
utfordre overgriperen til duell i en skikk som kalles Rettskamp. Representanter fra klanene 
møtes til duell ved solnedgang, hver med en forgiftet dolk. Duellantene slåss skjorteløse slik 
at alle kan se hvem som lider første kutt; dette er også en dødsdom. Man utfordrer ikke til 
duell med mindre klanens ære virkelig har blitt krenket, og det er aldri den krenkedes rett å 
utfordre, dette må gjøres av et familiemedlem. Eksempel på ærekrenkelse som kan påfølges 
av duell kan være grovt tyveri, fysisk overgrep mot et familiemedlem eller bedrageri. 
 
Estetikk 
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. 
 
Navneskikk og inspirasjon 
Fornavn: Bulgarske eller russiske 
Etternavn: Latinske (disse viser opprinnelig tll en personlig egenskap hos  noen av klanens 
forfedre, gjerne nøytrale eller negative aspekt ved personen.) 
I tillegg har Bogsætta klansnavn, som i hovedsak er tilnavn gitt dem av andre klaner. Disse 
er ofte varianter av fornavnet til tidligere klansoverhoder, enten en klansstifter, eller et 
overhode  som utmerket seg spesielt. Eksempel på disse er klanene som omtales som 
Irenerne og Mariyanerne, hvis opprinnelige overhoder, Irene Varro og Mariyan Varro, brøt 
opp sin egen klan etter en voldsom krangel rundt et arveoppgjør. Klansnavn oppgis som 
mellomnavn. Eksempler på navn er: Egor Mariyan Corvinus, Fyodor Ivan Brutus, Yulia Irene 
Angelus 


