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Allmänt 
Brigg är fritt efter byborna och orcherna har rensat dem från Alma Gardets förtryck men friheten blir 
kortvarig. Med oro ser byborna hur Za Shatargi Bajark orcher och Calengils mörkeralverna drar sig 
tillbaka och lämnar dem oskyddade mot Almahetens vrede. Sändebud lämnar Brigg men bönerna om 
hjälp lämnas obesvarade. Skrimir Hillkid Keoheims ledare håller sitt ord och vägrar bryta den 
vapenvila han svurit att upprätthålla, och straffar de i hans led som bryter den.  

 

 

Brigg 
Det är en tidig morgon medan dimman 
fortfarande ligger tät bland Wyrmårdens 
stammar, nattens tystnad har ännu inte 
brutits av morgonens ljud. Men inne i skogen 
närmar sig soldater Brigg med tunga kliv, 
ljudet av deras marscherande fötter stör 
tystnaden som ännu råder och fåglarna 
lämnar sina bon och flyr den annalkande 
styrkan. Led efter led av unga krigare med 
sammanbitna käkar närmar sig sitt mål i takt 
med trummornas ljud. Den sömniga byn 
vaknar av de taktfasta stegen, trummorna och 
flöjternas sång, den tystnad som nyss rått 
förbyts i skrik och svordomar när alla samlas 
på torget framför värdshuset. Nyvakna i 
nattsärken står de där och ser hur en man i 
uniform tar sin plats där Sigismund för inte allt 
för länge sedan föll. Han ser ut över skaran av 
bybor och tar till orda med en fast hård röst. 
”Vi har fått bud om vad som hänt och de dåd 
ni har utfört.” Han tar fram dokument och 
börjar läsa upp namn, en efter en läser han 
upp de som är av Alma tron och dessa ombeds 

lämna torget innan han åter tar till orda ” Ni 
som fortfarande står kvar här är från och med 
denna stund förvisade från Gryningsriket och 
Saint Sigisburgh. Soldater driv dem till 
gränsen, VERKSTÄLL” han vänder sig om och 
beger sig in i värdshuset medan soldaterna för 
ut alla av vävartroende från byn och deras 
boenden och tillgångar konfiskeras av 
soldaterna. 

  

 



 

 

Keoheim  
Tiden som gått har stärkt er, altaret står snart 
klart och Keolok är nöjd med de blot ni 
genomfört. Syls hammare finns i er ägo och 
med dess hjälp har ni lyckats bekämpa och 
göra ner Almas krigare och med svärdet mot 
Almahetens strupe tvingat dem till en 
vapenvila där ni stod för villkoren. Ni tackar 
era gudar för hur de givit er styrka att 
säkerställa er framtid. Ryktet om Keoheim och 
dessa stolta krigare och sköldmöer har börjat 
sprida sig och strömmen av nya bosättare och 
rekryter börjar röra sig mot era bosättningar.  
 
Ni ser och får rapporter om hur Almahetens 
trupper åter tar gryningsriket i besittning och 
om det under Sigismund var hårt så fördrivs 
nu alla Vävartroende utan pardon från 

Gryningsriket om de inte konverterar. Jorid ser 
ut över flyktingarna från Brigg och muttrar för 
sig själv. ”Ibland är en känd fiende att föredra 
mot en du inte känner”  

  

 

 

Skogen  

 

 

 

Festerna har hållits och än en gång har 
ceremonin där kronorna har bytts lyckats 
genomföras. Människornas krig har inte 
påverkat er nämnvärt, men orcherna har varit 
mer aggressiva än på många år och verkar 
tillslut ha funnit alla sina runor. Den vapenvila 
som ingåtts mellan människorna sprider även 
lugn i skogen och förhoppningsvis så får 
Wyrmården en period av lugn över 
sommaren.  

 

 

  



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 ochP 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.  
 

Viktig information: Stora byn kommer det inte få bo vävartroende få undantag på 
vandrarhemmet och dessa skall då vara på genomresa, lilla byn är primärt för vävartroende.  
 

Sökes: Vikinga inspirerade krigare.  
 

Praktiskt  
När: 18 aug till 21 aug 2022  

Incheck: 17 aug kl 12:00  

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

Anmälan: Sker via hemsidan  

Pris: 750kr  

Sista anmälningsdag för gruppintrig är den 10e juli 
 
 
 

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

http://skymningssagor.com/Regler 


