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Introduktion 
I detta dokument hittar du kortfattat information om Grågripen-kampanjens olika 
system så väl som dess setting.  
 
Avsikten med detta dokument är att ge alla lajvare en gemensam lägsta-nivå. Att efter 
att ha läst detta dokument ska lajvare ha en grund att stå på och veta tillräckligt mycket 
för att antingen känns sig trygga att lajva i kampanjen eller söka mer information.  
 
Dokumentets innehåll är grupperat efter kategori och dessa kategorier är sedan 
ordnade i bokstavsordning.  
 
Detta dokument behandlar endast kampanjvärlden och våra META-system och 
inkluderar således inte vår regelbok eller trygghetspolicy. Dessa återfinns i Stora 
Utskicket som har skickats ut till deltagare tillsammans med detta dokument.  

Geografi 
Grågripen utspelar sig på en kontinent i en värld annan än vår egen. På denna kontinent 
finns det fyra huvudsakliga regioner, varav vilka två i nuläget är kända: Garonska 
Imperiet och De Västra Rikena.  

Garonska Imperiet 
Mer information om Garonska Imperiet finns här (publiceras inom kort), och kortfattad 
information om de olika vasallstaterna finns här Om du spelar en karaktär från Garonska 
Imperiet eller någon av dess vasallstater rekommenderar vi att du läser det generella om 
landet, samt texten om din vasallstat. 
 
Garonska Imperiet, eller Garariket, är ett kejsardöme som sträcker ut sig över hela södra 
delen av kontinenten. Vid kejsardömets nordvästra gräns ligger en lång bergskedja som 
utgör den naturliga gränsen till västra delarna av De Västra Rikena.  
 
Garonska Imperiet styrs av en Imperator vid namn Atiwyn och har en historia som 
sträcker många hundra år tillbaka i tiden. Utöver kejsardömets huvudstad och dess 
tillhörande region inhyser Garonska Imperiet även ett antal så kallade vasallstater: 
stater som en gång i tiden var självständiga men som under historien fallit för Gararikets 
statsmakt.  
 
Garonska Imperiet har en strikt feodal makthierarki med en stark och tydlig adel, och 
klasskillnaderna är stora och många. Trots detta är fattigdom förhållandevis ovanligt 
och kejsaren anses vara en barmhärtig och godhjärtad härskare.  

https://davio.se/gragripen/GaronskaImperiet.pdf
https://davio.se/gragripen/geografi.pdf
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De Västra Rikena 
Mer information om De Västra Rikena och dess länder finns här.  
Om du spelar en karaktär från något av De Västra Rikenas länder rekommenderar vi att 
du läser det generella om regionen, samt texten om ditt land. 
 
De Västra Rikena utgör större delen av kontinentens västra del och sträcker sig från 
bergskedjan i söder till delar av kontinentens nordliga kust.  
 
I De Västra Rikena finns ett antal självständiga länder och nationer, som vart och ett är 
självstyrt: med sin egen statsmakt och sina egna statsskick. Handelsavtal och allianser 
såväl som rivalitet och fientlighet är vanligt bland länderna i De Västra Rikena.  

Magi 
Om du vill veta mer om Magi (eller spelar magiker) se Magisystemet och Magiintroduktion 

IN 
Magi är farligt, konstigt, mäktigt och otäckt. En magiker kan kalla ner blixtar från himlen 
och sätta eld på fälten, men kan också göra mycket gott, om en är beredd att ta den 
risken. 
 
Silverhäraden är magikerorganisationen på kontinenten och de utbildar och reglerar 
magiker. De flesta statsmakter har en Ämbetsmagiker som rådgivare och ambassadör.  
 
Magiker som är med i Silverhäraden är hårt kontrollerade och tycks vara så pålitliga som 
magiker nu kan vara.  
Fria magiker har ingen licens och väldigt lite samröre med Silverhäraden och man bör 
därmed vara försiktiga med dem. I bästa fall är de okunniga och vårdslösa, i värsta fall 
farliga och mordiska.  
 
Vanadium är en metall som kan hämmar och blockerar magi. Den är ovanlig och dyr.  

OFF 
Det finns flera sorters magi som en magiker kan använda, där de vanligaste följer nedan.  

Direktmagi 
Om en magiker säger ordet ARCANA följt av något så bör du reagera på det som sägs, 
efter förmåga. Om magikern säger att dina fötter sitter fast i marken så spela på att du 

https://davio.se/gragripen/geografi.pdf
https://davio.se/gragripen/magisystemet.pdf
http://davio.se/gragripen/magi_introduktion.pdf
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inte kan flytta dig, eller måste slita och kämpa för att komma loss. Om magikern säger 
att stjärnor dansar framför ögonen så flacka med blicken, försök vifta bort, etc etc.  

Annan magi 
Magiker kan utföra andra typer av magi än Direktmagi. Om en magiker vill dra med dig i 
detta, så är det hens ansvar att ge dig den information du behöver (både IN och OFF) för 
att förstå vad som förväntas av dig. Det är alltid okej att säga nej, men lajva roligt.  

Grågripens Monsterjägarskola 
Grågripen är en av flera monsterjägarskolor som ligger i bergskedjan mellan Garonska 
Imperiet och De Västra Rikena, där de dels har en borg och dels en jaktstuga. Grågripens 
monsterjägarskola har funnits i drygt ett dussin år och producerar skickliga 
monsterjägare: precis som alla andra monsterjägarskolor.  

Monsterjägarskolor 
Det finns flera monsterjägarskolor på kontinenten, alla med sina specialiteter och 
nycker.  

Monsterjägare 
Monsterjägare gör precis vad namnet antyder: de jagar monster. Mot betalning. En del 
tycker att de är väldigt bra att ha (som en farligare version av Anticimex), medan andra 
ser på dem med misstanke (“de har säkert lockat hit monstret för att sedan kunna ta 
betalt för att döda det”).  

Pengar och valuta 
Pengar räknas i Koppar-, Silver- och Guldmynt. 1 guldmynt är värt 10 silver och 1 silver 
är värt 10 koppar. Hela kontinenten använder denna valuta, men byteshandel 
förekommer också.  
Pengarnas exakta värde fluktuerar en hel del, beroende på geografisk plats, tid på året 
och allmän tillgång och efterfrågan.  
På Grågripen 1.1 innebär detta att pengarna är värda vad ni tycker att de är värda.  
Några riktlinjer finns:  

● 1 kopparmynt är inte värdelöst. Det finns saker som går att köpa för 1 kopparmynt 
endast.  

● En enklare måltid kostar kanske 4-5 koppar, medan en mättande god åltid snarare 
kostar 1 silvermynt.  

● En filt kostar cirka 5 silvermynt. 
● En dolk eller kniv kostar 2-5 guldmynt 
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● Ett monsterkontrakt är ofta värt minst 10 guldmynt, och det är för de lättaste 
jobben.  

Alkemi 

IN  
Alkemi är en avancerad och krånglig process som kräver mycket träning och utbildning, 
men genom det kan man skapa de mest fantastiska brygder och formler. Alkemi är, till 
skillnad från magi, inte farligt eller läskigt, och att vara alkemist är ett respekterad yrke.  

OFF 
Om du får en alkemisk brygd och väljer att dricka, läs på det tillhörande kortet och spela 
på effekten. 

Religion 
Om du vill veta mer om Religion i Grågripen-världen, se detta dokument. 
 
Det finns flera religioner på kontinenten. Den största och mest utbredda är “Den Stora 
Panteonen”, som innehåller Tre Stora Gudar och ett godtyckligt antal andra gudar 
(kallas De Andra).  

Den Stora Panteonen 
Den stora Panteonen får sitt namn från just detta faktum: det är en stor panteon med 
ett godtyckligt antal gudar, alla med sina egna domäner och syften. Alla individer känner 
inte till alla gudar, utan håller sig snarare till en eller några få gudar i sin tillbedjan. De 
Tre Stora är de gudar som tillbes av allra flest, och som nästan alla individer känner till. 
Kort info om dem följer nedan.  
 
Till sist är det viktigt att veta att alla gudar i Den Stora Panteonen faktiskt existerar. Var 
och en av dem har visat sig i världen så många gånger att det finns vetenskapliga och 
empiriska bevis för deras existens.  

Dimisitra 
Domäner: Frihet, Kaos, Det öppna landskapet och det stormande havet. 

● Står för friheten, i sin renaste form. 
● Har inte en specifik typ av bön, gör det som faller dig in 
● Uppskattar slumpmässiga offer 

https://davio.se/gragripen/religion.pdf
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Langisele 
Domäner: Struktur, Ordning, Raka vägar och gyllene snittet 

● Står för ordning, struktur och en väg att följa 
● Bön sker genom att recitera en specifik bön (se Religionsdokumentet under Langisele) 
● Uppskattar små, regelbundna offer framför stora då och då.   

Vakelane 
Domäner: Passion, starka känslor, Viljestyrka 

● Står för starka känsliyttringar i alla former 
● Passionen att skapa, att kämpa 
● Uppskattar starka känsloyttringar vid sitt altare som bön.  
● Konstverk och hantverk eller en gåva från en älskad är bra offer 

Bön 
Att be och att offra till den eller de gudar en håller kärt är en central del i att vara 
troende i Grågripen-världen. Varje gud har sitt eget föredragna sätt att bli tillbedd (se 
ovan för De Tre Stora och De Andra-dokumentet för De Andra), men gemensamt för de 
flesta gudar är att man går till ett tempel och spenderar tid i stilla (kanske tyst) 
reflektion. Vissa platser har ett tempel dedikerat till varje gud, medan andra platser 
endast har ett tempel med ett eller flera altare. Allt beroende på omständigheterna.  

Alver 
Om du vill veta mer om alverna, deras förtryck eller om du själv spelar alv, läs mer här. 

Förtrycket 
En gång i tiden var alver förslavade över hela kontintenten, men för drygt 100 år sedan 
upphävde det första landet lagen om slaveri och alverna i det landet blev fria. Sakta men 
säkert följde andra länder efter och idag lever slaveriet kvar endast i några få länder. 
 
Alver anses dock fortfarande vara andra och tredje klassens medborgare och ses oftast 
på med en kombination av ömkan och avsky. Alver är de första som misstänks när ett 
brott har begåtts, medan brott mot alver är lågt prioriterade.  
Att se flera alver på samma plats är aldrig ett gott tecken: de har säkert någon fuffens 
för sig. Det är även vanligt med segregation i olika former: att alver måste äta på andra 
platser eller vid andra tider, exempelvis. 
Fraser som “det går inte att lita på en alv” eller “Usch, en sån där smutsig alv, ta bort 
den” är inte ovanliga att höra.  

https://davio.se/gragripen/religion.pdf
https://davio.se/gragripen/deandra.pdf
https://davio.se/gragripen/alver.pdf
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Grupperingar 
Många alver lever i mänskliga samhällen och försöker skrapa ut ett drägligt leverne 
bland ett folk som ser ner på, spottar och förtrycker en. Har du tur lyckas du landa ett 
rimligt jobb, har du otur hamnar du i rännstenen. Det finns dock alltid arbete hos de 
kriminella, om man är redo att riskera sitt liv. 
 
Andra alver lever nomadiska liv i vildmarken, långt borta från det mänskliga förtrycket.  
 
Det finns även alver som tagit till vapen, som gömmer sig i skog och mark och ger sig på 
intet ont anande människor. Dessa alver är lika delar guerillakrigare och terrorister.  

Fysiologi 
Alver lever mycket längre än människor: närmare bestämt 200-300 år, och åldras även 
långsammare. Till utseende skiljer sig alver från människor främst genom sina spetsiga 
öron.  


