
 

Skymningssagor 
Höstmåne 

Huvudintrigtext 

 
 

  



 

Allmänt 

Det har rått ett relativt lugn i skogarna under sommaren. Vapenvilan mellan Gryningsriket 
och Keoheim har hållits utan större missöden. Ett och annat anfall har skett men det har 
kunnat skyllas på banditer och rövare.  

Men nu verkar tiden av lugn röra sig mot sitt slut. Kommer människorna att kunna leva i 
samförstånd på var sida om den gräns som nu delar dem eller kommer stridigheterna mellan 
de olika religionerna återupptas? 

  

Brigg/Keoheim 

Det har gått 10 år sedan sist och över hela den region som i folkmun kallas Köldländerna 
påbörjas förberedelserna - det stora blotet är i antågande. Skymningsblotet som antingen 
kan ge 10 år av framgång eller 10 år av motgång. Det blot, om det inte skulle genomföras 
eller förkastas, kan leda till världens undergång.  Skepp och grupper av plundrare har lämnat 
Köldländernas alla större bosättningar med ett syfte att finna de bästa offren till gudarna och 
inget gör gudarna mer tillfredsställda än mänskliga offer. På alla heliga platser i norr samlas 
prästerna för att genomföra blot och offra människor och fä till de gudar de håller kära. Vissa 
platser är heligare än andra och till dessa platser vallfärdar de troende från när och fjärran. 
En sådan plats ligger utanför Brigg. De vävartroende i nejden är fyllda av förväntan och 
förberedelserna är i full gång. Prästerna är i antågande och offer är förberedda. Är det någon 
som känner sig manad att ge sitt liv för andras lycka även detta år? Gudarna uppskattar så 
mycket mer ett liv fritt givet än över ett liv taget. 

  

I Brigg börjar man så sakta finna sig i den nya tillvaron även om det är ett hån mot allt som 
varit. Alma ska ha ett land där deras by en gång låg. En viss vardag har ändå infunnit sig och 
efter hårda förhandlingar har man enats: vävartroende kan få lov att arbeta i St Sigisburhg 
även om de inte får bo där. Till Ingemos stora förtjusning kan hon nu fortsätta sin roll som 
bibliotekarie, även om hon numera inte är ensam utan delar ansvaret att styra över områdets 
samlade kunskaper. 

 

  



 

 

St Sigisburgh 

Upproret från de vävartroende är över och 
byn rensad på hedningar. Gränsen är 
säkrad och arbetet med att skapa ett 
ljusets värn i denna värld kan börja. 
Sommaren har varit lugn och nybyggarna 
börjar så sakta komma från söder för att 
kolonisera det nya riket. Ett tecken på att 
civilisationen är i antågande är det kloster 
som upprättats till minne av traktens 
martyrer:  Sigismund den Rättfärdige och 
Henri den Älskvärde. Till och med 
biblioteket har fått en rättroende 
bibliotekarie även om hedningen Ingemo 
enligt överenskommelse skall arbeta kvar. 
Sommaren har varit lugn och det har 
funnits tid att återhämta sig och förbereda 
sig för tiden då vapenvilan är slut. Men 
vad ska kattpissbyarna Brigg och Keoheim 
hitta på när dessa barbarer inte längre är 
bundna av sitt ord?  

 

  

Skogen 

Skuggalverna av huset Rylinndar har åter setts till i skogarna och mörkeralverna blir allt fler, 
medan Stormklanens orcher endast har setts i enstaka fall. Sommaren har varit lugn för alla 
fredens varelser som rör sig i skogarna. Den flygande fara som under en tid jagade i dessa 
trakter dräptes av Orion den Röde och sedan dess har det var rofullt. Men när nu när hösten 
börjar ge sig till känna bland träden kommer de åter: orcherna från bergen, sökandes efter 
sitt svärd, men också något annat… Från stigen under trädens kronor så kan man ibland 
känna dess blick. Illviljan varelsen utstrålar skickar rysningar i kroppen och det händer att 
offren från de som stannat till allt för länge efter mörkrets inbrott hittas från olyckliga 
förbipasserande. Spåren man funnit är stora och djupa, liknandes en katt, men flera gånger 
större. 

  

Bland troll och alver är det åter dags för krönings-fest, och i år ska det bli större och bättre än 
någonsin. Det ryktats om att den magiska Kalaskoppen skall ha setts till! Denna fantastiska 
kopp har genom tiderna skapat den perfekta kalas-soppan att dricka till kröningen. Kalas-
soppan är en dryck som enbart går att tillreda i Kalaskoppen och får det buttraste bergstroll 
att skratta högt av lycka. Men något mer håller på att hända, ett skimmer i ögonvrån, en svag 
känsla av värme där en sekund och borta i nästa. Kronorna verkar förändras och inte ens de 
äldsta av trollen kan svara på hur och varför. Må hända kan naturandarna gåtan men vem kan 
få en älva eller det äldsta av knytt att tala i annat än gåtor?  



Välkommen till Skymningssagor  

 

Höstmåne- ett lajv i kampanjen Skymningssagor. Detta är en klassisk lajvkampanj som vill 
återföra lajvandet till grunden, så som det var en gång. Här vill vi skapa en plats där magin 
och fantasin får flöda och skogen fyllas av ett magiskt skimmer. Skymningssagor skall vara 
enkelt att komma in i men även ha djup som finns att utforska. Ett lajv där både nybörjare 
och erfarna skall känna sig välkomna och finna glädje i arrangemanget. Välkommen att lägga 
ditt kapitel till skymningssagorna. 

 

Praktiskt 

När: 18 augusti till 21 augusti 2022  

Incheck: 17 augusti kl 12:00  

Obligatoriskt infomöte: 17 augusti kl 21:00 

Plats: Finnstigen utanför Hällefors, en 1700-tals stugby som utgjort rekvisita på flera lajv 
förut.  

 

 

För mer information se Skymningssagor.com 

Glöm inte läsa våra regler och säkerhetsinformation 
http://skymningssagor.com/Regler 

 

 

 


