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ALLMÄN 
Den förbannelse som Stormklanens shaman lade över Wyrmården har äntligen brutits och 
sommaren har kommit till skogen. Solens strålar värmer och sprider glädje, men det finns en oro i 
luften som växt sig starkare den senaste tiden. I takt med att löven börjar ändra färg och gräset blir 
brunt, smyger sig känslan av obehag fram. Kriget och faran är närmare än vad den varit så länge 
som någon kan minnas. Mörkrets raser har visat att de inte går att lita på och riddarordnarna har 
visat att de är redo att lyfta sina klingor för den rätta tron.  

  
De äldre talade sanning. Vampyrer och varulvar har rört sig i skogarna och även i vissa fall blivit 
identifierade. Människorna hade dess hjärta i sin hand men lät den slippa mellan fingrarna och nu är 
möjligheten att förgöra denna jägare för stunden förlorad. Människors misstag har lett till många 
felsteg. Glen Van Klaven blev oskyldigt anklagad, dömd och avrättad för att vara en vampyr och 
helaren Ayla blev vampyrbiten och dog till följd. Ayla ska ha efterlämnat ett brev där hon bekände 
att hon visste om en vampyr. Samma helare sägs även ha lindat om sår från bett på byns 
taleskvinna.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   Byn 
 

Lamarier, Remositer, Velarier... Brigg beboddes inte längre av enbart Wyrmårdens tappra själar. 
Från världens alla hörn hade besökarna kommit. Från ordnar, religiösa samfund, utsända diplomater, ja, till 
och med från Maarskär kom de. Så levande och så full av folk hade Brigg aldrig varit tidigare och byborna 
var fortfarande splittrade i frågan. Hit kom de och fler strömmar till hela tiden. Briggs bibliotek är lika 
välbesökt som dess omliggande skog. Många är kallade och känner en dragning till platsen, andra är 
nyfikna eller utsända på uppdrag. Briggs invånare har aldrig haft något styre och vill heller inget ha, men 
makter försöker sig på att få övertaget om Brigg under ursäkten att byn borde bli mer civiliserad. Ett byråd 
fick hastigt upprättas med Sigrid som talesperson då de nykomna sydlänningarna försökte sig på att kalla 
till ett byråd utan själva byborna. En svår sak att göra, men med gott mod gjorde byborna så gott de kunde 
och upprättade ett avtal med de sydlänningar som ville skapa en milis för Briggs försvar.  
 
 

 
 
Natten för anfallet är fortfarande färskt i de flestas minnen. Ett anfall på Brigg som detta har inte hänt på 
flera generationer. Byn har haft ett fredligt förhållande till skogens varelser med en outtalad 
överenskommelse om att “vi gör inget mot er och ni gör inget mot oss”. Men sedan sydlänningarna kommit 
kokade det av konflikt i luften. Anfallet kom från skogens varelser. Enade såg de mörka ut att gå segrande 
ur striden. Orcher tillsammans med Mörkeralver och drower följda av svartalfens plingade lykta och onda 
skratt samt Darnagets sköldar. Men människorna lyckades i sista stund samla sig tillräckligt för att driva 
tillbaka mörkrets folk. Skogen känns allt mer farlig men det som är på allas läppar är förbannelsen 
drowprästinnan uttalade över de blå lågorna i Briggs mitt, förbannelsen över människornas präster. “Brutus 
jag förbannar dig i Loths namn, Marcus jag förbannar dig i Loths namn och Sigvard jag förbannar dig i 
Loths namn”. Att underjordens gudinnas blickar har vänts mot människorna och Brigg är något som fruktas, 
samtidigt som prästernas böner har blivit svagare och skuggorna lite mörkare, vissa säger till och med att 
spindlarna blivit större och mer aggressiva.  
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Skogen 

 

       

De första arken i sagan har skrivits. De nya 
årsträden i Wyrmården kommer för alltid att bära 
köldmärken bland sina första årsringar. Alver är 
vana vid att ha tiden på sin sida men denna gång 
har deras överläggande gett omedelbara 
konsekvenser. Vore det inte för de kloka trollen 
hade kanske Modern gråtit och Fadern låtit 
hennes tårar falla från sin himmel, likt ett varmt 
sommarregn. 
 
Men gråtbud kommer ändå till alverna. Den heliga 
platsen, platsen där deras syskon skall få evig 
vila under Faderns blick, har vanhelgats. 
Människorna i Brigg har alla gett sig ut för att titta 
på gravplatsen, som om det vore ett skådespel 
och än värre så har gåvorna stulits. 
Somliga kallar efter blod, "Tankens tid äro förbi!", 
andra vill veta mer. Varför har reliken stulits? Har 
folk tittat enbart av nyfikenhet eller har faktiskt 
mörkare krafter stört de döda? 
 
Spindlarna bygger bon. Men inte alla känns som 
vanliga skogsspindlar. Dessa är större och livnär 
sig på småfåglar som fångas i deras nät. Loth - 
Modern och Faderns mörka dotter - har lagt sitt 
anspråk på Wyrmårdens största manaådra. Detta 
kan inte tillåtas vara obesvarat. 
 
Saker rör sig nu. Sommaren kommer. Solen står 
som högst. 
 
Ljusets tid är här nu.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Mörka skogen 
I mörkret lurar dem, orcherna och de andra av mörkrets förkämpar. Trots sina olikheter och 
hat gentemot varandra kunde de för stunden enas för att tysta byns skratt. Segern var inte 
total men deras närvaro blev uppenbar, och de kan känna skräckens underbara sötma i 
luften. Runt sina tända eldar talar de om striden, hur Mörkeralvernas magiker genom sina 
formler kastade människornas krigare som halmdockor för vinden, och hur människan 
genom magi tvingades att vända sig mot sina egna. Det talas också om hur Drowerna 
förbannade människornas präster och la Loths signatur på mana-ådern. Hesa skratt ekar 
genom skogens mörker när man talar om hur människorna darrade av skräck när Mörkrets 
varelser vandrar ur nattens mörker och visar sin enade styrka. Allianser skapades, kanske 
tillfälligt, kanske långvarigt. Deras värv har bara startat men de har visat att en ny tid är 
kommen. En tid av fruktan, en tid av sorg.  

 

 
 
De som vågar vandra om natten eller gör 
skuggorna till sitt hem har sett dem. Först sågs 
några få, men nu blir de allt vanligare och 
vanligare. Skavens - råttfolket - har lämnat sina 
underjordiska riken och syns nu i allt större antal. 
Har man tur och möter dem i små grupper är de 
fega och lätta att skrämma men med antal växer 
deras mod och aggression. Inte ens mörkrets 
varelser vill helst dela eld med dessa pestens 
förkämpar, för där orcherna aldrig backar från en 
strid, så vänder råttorna dem ryggen. Där 
mörkeralverna smider ränker så är råttorna för 
fega för att infria sin del. De är inte pålitliga och 
svartalferna håller dem på långt avstånd för att 
undvika deras smittbärande tänder. Nej, råttorna 
gör inga goda allierade, inte ens med mörka mått 

mätt. Något har drivit dem hit. Med hunger i 
ögonen och omättliga munnar fulla av tänder, 
söker de sig till ytan.  
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

Välkommen till Skymningssagor  
 

Höstglöd- Är det andra lajvet 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: 5 september till 9 september 2019  
Incheck: 4 september kl 12:00  
Obligatoriskt infomöte: 4 september kl 21:00 
Plats: Finnstigen utanför Hällefors, en 1700-tals stugby som utgjort rekvisita på flera lajv förut.  
Anmälan: Sker via hemsidan 
Pris: 650kr 
Sista anmälningsdag för intrig är den 31/7 

 
 
 

För mer information se Skymningssagor.com 
Glöm inte läsa våra regler och säkerhetsinformation 

http://skymningssagor.com/Regler 
 


