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Landet Varvaroi 
Varvaroi (uttalat Varvaroa) är idag det land som har kommit allra närmast att 

uppnå det som De gamla för länge sedan lyckades med, att ena så gott som 

hela ön Varvaros under ett styre. Än så länge har de inte lyckats, men om 

några är nära så är det just Varvaroi. 

Samhället  

Trots att Varvaroi är ett gammalt land under en enda monark är det knappast 

särskilt enat, detta både på grund av sin storlek och sin historia. Landet är 

uppdelat i ett antal hertigdömen som i sin tur består av en stor mäng olika 

provinser, regioner och län, grevskap, baronat och furstendömen; vart och ett 

styrs först och främst av den lokala härskaren och inte från en abstrakt tron 

borta i huvudstaden Mersienne. Den lokala härskaren bestämmer själv sin 

trakts lagar och håller i dess domstol och endast med härskarens tillstånd får 

större grupper färdas på områdets vägar.  

Monarken i Mersienne är således inte alls lika mäktig som motparten i 

Althany trots att hen styr över ett betydligt större rike. Elaka tungor har 

beskrivit situationen som att monarken är belägrad i sin huvudstad av sin 

egen befolkning. Riktigt så är dock inte fallet. Det är fortfarande upp till 

regenten när och hur landet går i krig och det är ytterst denna som beslutar 

om skattepolitiken i landet. Må så vara att monarken alltid måste ha sina 

många mäktiga vasallers önskemål i åtanke vid dessa beslut… 

På senare år har dessutom kungamakten försvagats ytterligare till följd av en 

rad märkliga men till viss del befogade val från dynastin Sangvoliers 

överhuvud. I generationer har ätten nämligen haft kusingifte som strategi för 

att hålla det omfattande riket i sina händer, någonting som i normala fall 

kanske hade varit någonting ”klokt”. Emellertid, eftersom ingen adoption av 

har varit nödvändig för regentparen på över hundra år, har en del latenta 

drag börjat visa sig hos medlemmarna. Hos ingen är detta tydligare än hos 

den nuvarande kungen Henri (uttalas Anri) III, som allt mer bakom sin rygg 

blivit kallad “den galne”, och i mindre utsträckning hans hustru Madeleine. 

Oron kring monarkparets tidvis oresonliga styre har dessutom ökat allt mer 

sedan landet hamnat i krig mot Althany. 

I norr ligger halvön Chersonie, den plats som De gamla först tog kontroll 

över, och det religiösa Varvaros’ viktigaste stad Varvaropolis. Det är från den 

staden som kyrkans överhuvud, Hierofanten, styr och från vilken de 
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skickligaste andebetvingarna kommer. Varvaropolis och dess direkta omnejd 

styrs formellt av Hierofanten själv som en kyrkostat, men i praktiken blir även 

denna stad en del av Varvarois stora rike. På grund av detta hamnar 

Hierofanten och regenten ofta i bråk om makten. Det är dock tydligt att 

Varvarois monarker har mer att säga till om i kyrkan än någon annan 

monark, en position som har skapat mycket avundsjuka genom åren. 

Varvarois har liksom andra länder ingen stående armé, då den rustas upp 

inför och under krigstid. Högsta ansvaret för hären ligger hos kronan, och 

kronan ber i sin tur sina vasaller bland adeln att var för sig själv bilda en 

styrka i enlighet med tidigare överenskommen storlek; frihet från skatt är 

lönsamt men kommer inte utan gentjänster. Den huvudsakliga armén som 

slutligen bildas består till största delen av adeln och deras välutrustade 

hustrupper, med de tungt bepansrade riddarna som dess stålklädda 

järnnäve. Detta backas sedan upp med inhyrda legoknektar, ofta från 

fristäderna. Det hör definitivt inte till Varvarois traditioner att beväpna 

bönderna, detta på grund av den överhängande risken för uppror och 

störandet av tingens naturliga ordning. 

Historiskt ursprung 

Varvarois var bland de första områden att integreras i De gamlas rike och 

detta har präglat landets historia starkt. Den folkstam som levde i provinsen 

under imperiets tid har i efterhand fått namnet Varviones. De ska enligt 

sägnen ha haft nog med De gamla att göra för att med tiden fått ta del av det 

folkets blod. När De gamla sedan drog sig tillbaka och lämnade efter sig ett 

styreslöst land lyckades Varviones ändå relativt väl med att hålla de lokala 

styrena intakta. Regionen blev dock fortfarande minst lika splittrad som 

resten av ön. De gamlas främsta maktsymbol, den lokala 

distriktshuvudstaden Mersienne, stod tom så när som på ett fåtal modiga 

plundrare och många av byggnaderna hann förfalla innan de med tiden 

börjadebebos på nytt. 

Varviones bönder och slavar hade länge arbetat på stora gårdar under sina 

herrar, men när säkerheten som tidigare garanterats från De gamla försvann 

insåg snabbt gårdarnas ägare hur bräckligt systemet var: De nu försvarslösa 

människor som arbetat på plantagerna var plötsligt byten för rövare, vilda 

djur och ännu värre ting, någonting som ingen gladde sig åt. En 

överenskommelse slöts därför mellan varviones välborna och utsatta, De 

välborna på gårdarna skulle förse de utsatta med väpnade styrkor för deras 

säkerhet och erbjuda skydd i de befästa gårdarna vid oroligheter; i utbyte mot 

detta skulle de lågfödda arbeta för de välborna på deras land. Detta blev 

början till den långa traditionen av feodalism i Varvarois. Många folkgrupper 

härjade under denna tid variones marker men reste ofta sedan åter till sina 
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hem med det plundrade godset. Annorlunda från dessa var de remanjska 

stammarna som från och med år 100 vandrande in från öster och inte bara 

härjade utan också i stor utsträckning valde att bosätta sig jämsides med 

varviones. Det är idag oklart var Remanjien låg, men det är obestridligt att 

remanjerna föredrog blivande Varvarois bördiga jord framför sin egen. 

Konflikter uppstod, men år 300 hade remanjer och varviones lärt sig att leva 

med varandra. Det var även under den tiden som kyrkan i Varvaropolis växt 

fram och genom sina kunskaper skyddade människorna. 

Ett sant Varvaroi kom dock inte att uppstå förrän en tredje folkgrupp 

vandrade in under det sena 400- och tidiga 500-talen, karnanderna. Detta 

folk ska sedan De gamlas försvinnande ha hållit till söder om den gamla 

kanal som länge utgjorde imperiets gräns, och där gjort ett gott arbete med 

att hålla sig för sig själva. Oroligheter ledde dock under denna tid till att 

många karnander drog norrut till varviones och remanjernas land. Dessa 

karnander var mäktiga krigare och goda smeder, och kunde erbjuda de 

lokala furstarna gott stål i utbyte mot en framträdande position i hierarkin och 

möjlighet att bosätta sig permanent, vilket godkändes. Karnandernas 

skicklighet stärkte de länder som låg där, och främst bland karnandernas 

nyttjare var regenten av Mersienne, tillhörande ätten Sangvolier. Staden 

hade slutligen börjat bebos igen, och dess furstar var starkt inställda på att 

återge stadens härskare vad de en gång styrde. 

För att göra en lång historia kort kan man säga att ätten Sangvolier på 

endast ett århundrade med hjälp av karnanderna lyckades erövra många av 

grannrikena. Drottning Catherine I förklarade år 576 att riket, som nu kallades 

Varvarois, sannerligen var de gamlas arvtagare. För att ytterligare ge kraft åt 

det påståendet erövrade hon år 588 Chersonie och den viktigaste staden i 

världen, Varvaropolis. Hierofanten bugade sig inför henne och svor henne 

och riket sin trohet. 

Ätten Sangvolier hade alltid (och fortsätter använda) en örn som sin symbol, 

men Catherine och hennes närmsta använde sig av ett annat tecken för det 

enade Varvarois. Denna symbol är liljan. Vart och ett av hertigdömena gavs 

“privilegiet” att använda den som sin symbol. För att skilja hertigdömena från 

varandra används olika antal liljor på sköldarna, där Mersienne domän 

använder en, Potiliour två, och så vidare. 

För vidare information om Varvarois historia, se tidslinjen och framförallt 

nutidshistorien. 


