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Kontinenten Varvaros – 
en introduktion 
Det här dokumentet är till för att ge en snabb introduktion till de olika 

länderna på kontinenten samt deras inspirationskällor (i väntan på att alla 

länder får sin egna bakgrundstext). Det kommer sannolikt att uppdateras 

kraftigt med tiden. 

 

Först är det dock dags för ett viktigt förtydligande: 

Varvaros = kontinenten lajvet utspelar sig på.  

Varvaroi = Det största landet på kontinenten. (Det heter så pga Varva-roi 

betyder Varvaros-härskare) 

Varvaroser = befolkningen i Varvaroi 

 

Glöm inte bort att kontinenten ligger på södra halvklotet. Det heter alltså ”i 

det kalla södern” och inte tvärtom som vi är vana vid!  

 

Den viktiga handelsplatsen vid ”Trerikssjön” ligger precis mellan De fria 

städerna, Brimnesdalr och Castonne 

De båda öarna längst upp till höger på kartan är inte några som besöks men 

har funnits med på div. gamla kartor i Varvaropolis. Faktum är att båttrafiken 

är begränsad till enbart kust- och flodtrafik. Det fåtal överlevande som har 

återvänt efter vansinnesfärder rakt ut på havet har berättat 

osammanhängande skräckhistorier om eldsprutande drakar… 
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Varvaroi 

Inspiration: Frankrike under 100-åriga kriget (1300-1400-talet) 

Namnskick: Franskt. 

Religion: Kyrklig 

Styrelseskick: Feudal monarki, stark adel, kronan har relativt svag makt. 

Bönderna är fattiga livegna men med starka traditioner kring rättigheter och 

skyldigheter. 

 

 

Castonne 

Inspiration: Burgund under 100-åriga kriget (1300-1400-talet). Även viss 

inspiration av Nederländerna under renässansen. 

Namnskick: Franskt. 

Religion: Kyrklig 

Styrelseskick: Hertigen styr, nyligen självständigförklarat f.d. varvarosiskt 

territorium och nu allierade med Althany. Bönderna är fattiga livegna men 

med starka traditioner kring rättigheter och skyldigheter. Stark borgarklass 

p.g.a. handeln. 

 

 

Althany 

Inspiration: England under 100-åriga kriget och till viss del rosornas krig 

(1300-1400-talet). 

Namnskick: Engelskt 

Religion: Kyrklig, i utmarkerna är majoriteten andedyrkare  

Styrelseskick: Feudal monarki. Stark krona och högadel, bönderna 

huvudsakligen fria/arrendatorer. Livegenskap existerar knappt. 
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De fria städerna 

Inspiration: Italien (och till viss del Tyskland) under 1400-talet.  

Namnskick: Italienskt/tyskt. 

Religion: Kyrklig 

Styrelseskick: Självständiga stadsstater med varierande styrelseskick från 

begränsade demokratier till brutala furstendömen. Legoknektar som säljer 

sina tjänster till högstbjudande. Pengarna styr… 

 

Brimnesdalr 

Inspiration: Sverige under 1400-talet, tänk till viss del 

Kalmarunionen/Engelbrektsfejden.  

Namnskick: Isländskt/fornnordiskt 

Religion: Kyrklig 

Styrelseskick: Monarki där varje ny härskare väljs på livstid på tinget. Svag 

krona som måste hålla sig sams med den fåtaliga adeln och den relativt 

mäktiga bondeklass som börjar vifta med armborsten om de behandlas 

dåligt… 

 

De sydöstra markerna 

Inspiration (väldigt lätt sådan): Östeuropa och Baltikum under tidig medeltid 

Namnskick: varierar (se ovan)  

Religion: Andedyrkare 

Styrelseskick: Många olika stammar som styrs på lite olika sätt. 

Kommer att utvecklas mer framöver. 

 

 


