
Davasætta 
I det grønne land i sør er vinden myk, og solen og regnet kjærtegner den myke, mørke jorda 
og bringer fram liv. Andre folk kaller det for Frukthagen, eller Matfatet, men Davasættingene 
kaller landet sitt for Gavenes Dal. Her har de levd siden tidenes morgen, rike av markens 
grøde, og tilbedt livets treenighet - regnet, jorda, og sola. Da Siegfrieds hær kom 
marsjerende inn i dalføret ønsket Davasættingene dem velkommen, og byttet mat, vin og 
krydder mot stål som pløyde jorda og hjul som malte kornet. Davam Khoras lys skinte fra 
himmelen, og Davasætta gikk fremtiden i møte.  
 
Davasætta er fellesbetegnelsen for folkeslaget i sør som har gjort seg til mestere i jordbruk. 
Dette er et harmonisk folk som vektlegger samarbeid og utvikling. De er et gjestmildt 
folkeslag og foretrekker å løse problemene sine med ord heller enn vold, i motsetning til 
deres naboer, den mer voldsomme Bogsætta. Davasætta handler med hvem som helst, så 
lenge de har noe å tilby, men prøver du å lure en Davasætting får du nok smake på 
plutselige fyndord og en overraskende kald skulder. Såvel som de er gode på å pløye jorda 
og stelle åkeren, er de hvasse kjøpmenn og dyktige forhandlere. 
 
Davasætta er et sterkt religiøst folkeslag og vier mye oppmerksomhet til guden sin, Davam 
Khora, Den Som Gir. Davasætta har flere religiøse ritualer som priser Davam Khoras 
gavmildhet og den velstand de har nytt takket være Ham. Davasættinger setter stor pris på 
sin egen komfortable tilværelse, men noen av dem er idealister som søker mot framtiden, ny 
teknologi, og utvikling for samfunnet sitt. Disse er Siegfrieds største beundrere, og går 
gladelig til krig for å se hans visjoner bli virkelighet.  
 
Selv om folket kalles en ætt, er dette en gruppe som består av flere familier eller klaner. 
Navnet “Davasætta” kommer av gudenavnet Davam Khora, og navnet viser til at folket 
regner seg selv som gudevalgte, altså guds ætt.  
 
Levesett 
Davasætta er et fastboende og veletablert folkeslag. De er kjent som dyktige jordbruksfolk, 
og lever i størst mulig grad av det de kan produsere på åkrene sine. De er populære 
handelsfolk på grunn av sine eksotiske varer. Blant annet gror de krydder, og er berømte for 
å ha oppfunnet vinen. I tillegg produserer de store mengder korn og grønnsaker, og dette 
folket går aldri sultne. De har alltid levd trygge, lange liv, og sjelden gjort seg til ulags med 
andre.  
 
Struktur 
Davasætta styres av et felles overhode, Boyaren. Boyaren utnevnes av Rådet, som han eller 
hun deretter leder sammen med et knippe representanter fra de ulike klanene som utgjør 
Davasætta. Ved avgjørelser som påvirker Ætta møtes rådet og diskuterer saken. Boyaren 
forventes å delta minst mulig i denne samtalen: Han eller hun skal lytte, vurdere, og fatte en 
endelig avgjørelse. 
 
Folket er ellers delt inn i storfamilier, og hver av disse velger seg en representant til rådet. 
Familiene styres som regel ikke av et familieoverhode, men gjennom demokratiske 
prinsipper der alle voksne medlemmer av familien deltar.  
 



Folket i krig 
Da Siegfried fattet interesse for Davsættas land, underla folket seg snart den nye kongen. 
Avgjørelsen ble vedtatt av Boyaren og rådet og framlagt for folket som en klok og viktig 
avgjørelse for Ættas framtid. De fleste Davasættinger tror på Siegfrieds visjon om et felles 
rike for mennesker, en visjon som vektlegger menneskets framvekst, samarbeid og utvikling. 
Siegfrieds ambisjoner sammenfalt med mye av Davasættas religiøse tro og Davam Khoras 
lære, og dermed ga folket seg kollektivt over til Siegfrieds styresmakt og kamp, med kun 
enkeltpersoner som stritter i mot. Disse ble fort utstøtte. 
 
Ikke bare var Davasætta i hovedsak enig i Siegfrieds sak, i krigen som sto foran dem tok de 
gjerne i mot beskyttelsen Siegfrieds folk brakte med seg. Folket har lite erfaring i kamp og 
krig, og både Boyaren og rådet visste nok at de ikke kunne forsvart seg mot Siegfrieds 
hærer selv om de ville. I tillegg kom Siegfrieds kunnskap og teknologi innenfor 
metallutvinning og -behandling dem til gode. 
 
Så langt har Davasætta i hovedsak gitt Siegfried store ressurser i form av dyrket mark og 
matproduksjon, men de har også et lite kompani styrt av en sersjant fra Davasætta. I slaget 
som står foran dem sender de noen av sine mest håpefulle krigere for å bistå Siegfried og 
sikre hans seier.  
 
Holdninger  
Davasætta er kjent for å være åpne, gjestmilde og ivrige kjøpmenn. De vektlegger fellesskap 
og samarbeid, og setter kollektivet over individet i de fleste tilfeller. En Davasætting er stolt 
av sine samarbeidsevner, og biter heller i seg misnøye enn å bli kjent som egoist.  
 
Skikker 
Davasætta har fra gammelt av tilbedt livets treenighet, særlig forankret i solen som en kilde 
til varme, lys og liv. Det er de varme og solfylte dagene som gir dette folket dets levebrød - 
den modner kornet og druene, tørker frukten og gjør vinen søtere. Over tid har religionen 
deres utviklet seg til å omhandle en personifisering av solen, som har fått navnet Den Som 
Gir, eller Davam Khora.  
 
En av de viktigste skikkene hos Davasætta er tilbedelse av Davam Khora gjennom idoler i 
form av stråmenn som reises på jordene. Ved høytiden Davaiki, som varer fra begynnelsen 
til slutten av innhøstingen, brennes store bål til ære for Davam Khora. Under mørketiden er 
det vanlig å sette ut lykter med utskårne ansikt, laget av tre eller store gresskar. Disse 
fungerer som beskyttelse mot onde ånder, og viser guden at folket hans fremdeles er her, 
tar i mot hans gaver, og priser ham. 
 
Davam Khoras lærdom og filosofi har stor aksept for utvikling og nyvinninger, og guden 
symboliserer sivilisasjonen og mennesket i utvikling. Han fremelsker folkevekst og 
samarbeid, og flere av hans tilbedere ser Davam Khoras lys i Siegfried.  
 
Ekteskap og familie er viktig for Davasættinger, og det forventes at man på en eller annen 
måte skal bli en intim del av fellesskapet. Dersom man vil inngå ekteskap, er dette en 
gledelig dag for hele Ætta, der de tilblivende deltar i en rituell lystenningsseremoni i Davam 
Khoras navn. Denne seremonien ledes av Boyaren, og avsluttes med en håndfestelse. Etter 
seremonien er avsluttet feirer Ætta, gjerne samlet, men noen ganger også hver for seg i 



egne hjem. Når et ekteskap er inngått, forventes det at ekteparet får barn, men det hender 
også at barnløse ektepar blir innviet i en storfamilie eller gårdsfellesskap der de arbeider og 
bidrar med barnepass og oppdragelse. Utover dette anses ekteskapet som svært hellig, og 
skilsmisse eller utroskap regnes som svært grove forbrytelser mot fellesskapet. 
 
Lov og rett håndteres av rådet og Boyaren. Dersom noen begår en forbrytelse, er straffen 
oftest arbeid, eller i virkelig grove tilfeller, utvisning. 
 
Estetikk 
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.  
 
Navneskikk og inspirasjon 
Davasætta er inspirert av middelalderens øst-Europa og antikkens Hellas. De har gjerne 
gammelgreske etternavn og fornavn av russisk eller bulgarske egennavn. 


