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Allmän 

Man har kunnat känna det i luften ett tag, en förändring som är på väg, 

spänningen man kan känna innan en storm. Alla har känt det, både invånarna i 

Brigg och Wyrmårdens varelser. Människorna i byn ser sig konstant om över 

axeln, skogens alver håller alltid bågen redo och skogens djur har blivit ovanligt 

skygga och hoppar till vid minsta lilla ljud. Något stort är på väg och världen 

håller andan. 

 
 

Det började med ett följe av munkar som kom vandrandes från 

ödemarken under sång. Sången fyllde skogen långt innan följet 

kunde ses med blotta ögat, med dem kom budet om förändring. 

Därefter kom det fler, först några få, sedan till en bäck och tillslut 

en stridström. Från världens alla hörn kom de, några kom 

ensamma, andra kom i par                                                                                                                                                                                           

och en del kom i grupper, lockade av ryktena de hört. Vaggan är 

funnen, platsen för det första riket. Oavsett tro är ryktets 

andemening detsamma. Platsen för skapelsen är funnen, och med 

den oanade möjligheter. 

 
 

 

Alla kom de sökandes efter något. Vad de söker efter varierar från individ till individ. Medan vissa lockas av 

rikedomar, lockas några av kunskap och andra söker efter makt. Oavsett varför, har de alla dragits just hit, 

till Brigg och Wyrmården. 

 
 

I skogarna samlas skogens folk och i mörkret vakar giriga ögon. Skogen som tidigare varit lugn och fridfull 

fylls numera av hemska skrik och ljudet av stål som möter stål. Medan skogen genomsöks, så hittas skatter 

som plundras, vissa som helst aldrig åter skulle sett världens ljus. 

 

 

 
 



 

Byn 

Det var en gång en liten by vid namn Brigg, där 

livet gått sin lugna takt så länge som någon kan 

minnas, generation för generation har gått utan 

att mycket har förändrats. Det var ett lugnt liv, ett 

gott liv, farorna var få trots närheten till 

Wyrmården och den outforskade vildmark denna 

representerat. 

 

Var man nu än ser i Brigg är det fyllt av 

främlingar, de bofasta blandas med krigare från 

Köldländerna och riddare från Velaris. Brigg är 

numera en plats där världens spänningar och 

konflikter ställs på sin spets, gamla fiender 

spenderar kvällarna tillsammans på Enhorningen 

med allt vad detta medför. Spänningen ligger i 

luften och minsta gnista kan leda till att ett inferno  

 

bryter ut. De få som alltid bott här är splittrade, 

vissa uppskattar livet och spänningen som alla 

dessa främlingar för med sig, medan andra helst 

vill att allt ska återgå till vad det en gång var.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Skogen 

 

Alla alver drömmer om det. Om Moderns och 

Faderns omfamning. De kan känna Faderns ömma 

smekning när en varm bris drar förbi och höra 

Moderns sång när löven prasslar. Men det är just allt 

det har varit, under så lång tid. En känsla, en 

viskning, en dröm. 

De har aldrig tvivlat, Skogens varelser. De vet att 

Modern och Fadern finns där, fördolda bakom all 

härlighet de en gång skapat. Varje år så firar de 

Moderns och Faderns förening och skiftandet av 

säsongerna, hur vår blir sommar, sommar blir höst 

och höst blir vinter och hur cykeln sluts och skapas 

åter. Förut sades det att det fanns kronor som smitts 

av pysslingar, dvärgar och älvor för att fira Vår- och 

höstdagsjämningen. Varje år kröntes ett par med 

dessa kronor, för att ära Modern och Fadern. 

  

Och så kom den. Rapporten.  

Kronorna hade skådats där, kring Miveden, i närheten av människobyn Brigg. Det var dock inte allt som 

budet sade. Budet sade även att denna inte bara känt Närvaron. Den hade sett. En syn, en röst. Deras 

närvaro var så mycket starkare. 

 

Alla varelser med sång i hjärtat satte siktet mot Miveden. Vårdagjämningen skulle firas med sång, dans och 

tävlingar så som det alltid gjorts! Skogstroll, alver och knytt av alla storlekar bjöds att delta.  

Men inte bara de traditionella festligheterna lockade. Luften var på något vis klarare här, friskare. Jorden 

och myllan vibrerade av kraft. Kraften som odlas här förs över världen, som näring från ett träds rötter till 

dess minsta löv.  

De behövde vara här. För de kände kallet, Sången och Närvaron i sina bröst. För att sprida Sången åter 

över sina skogar långt hemmavid. 

De var här, skogens varelser. Ty detta var det första bladet i en både ny och gammal saga. 

 
 
 



 
 

Mörka skogen 

I mödrarnas amsagor viskas det om mörka varelser. Om orcher, svartalfer och drower.  

De som bor under marken - de Underjordiska - och de som skyr solens sken.  

Mot Wyrmården och den lilla byn Brigg rör de sig. Orchernas shamaner tänder stora  

bål som färgar himlen röd och skuggorna dansar till deras tramp och sagor. Deras  

ögon blir mjölkvita och de skådar långt bortom. Gudarnas röster är tydligare här. 

   Trummorna ljuder men de är som dova pinglor i jämförelse med dånet från  

        krafterna som rör sig i marken. Spindlar från alla underjordens grottor  

           rör sig under Brigg och drowerna följer tätt efter. Även de känner  

            kallet, känner närheten av sin Spindelgudinna. På ytan väver de  

      heliga spindlarna sin väv och de drower som är känsliga för sådant kan  

           även känna närvaron av den förhatliga Modern och Fadern som  

         tillbes av deras veka kusiner.  

 

         Svartalferna med de svartaste av hjärtana dras också från sina  

         fästen och mörka hålor. De känner doften av skatter och artefakter.  

         Av rena hjärtan och hopp. De kan inte låta bli. De måste vara där  

               hopp spirar för att krossa det och så många drömmar föds här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ja, de mörka krafterna rör sig. De rör sig av alla möjliga skäl. Ett drowiskt adelshus söker sig 

till ytan med förevändning att bedriva handel men söker egentligen efter Loths röst. En 

orchstam söker ett svärd från forna dagar och hoppas kunna använda manaådern för att få 

vilt byte att röra sig igen i deras egna skogar. Svartkonstnärer hela vägen från Maarskär i 

kalla nord känner magin kalla dem. Här rör den sig som havets djupa virvlar. 

Så de kommer.  

Och precis som i alla sagor, har de sin roll att spela. 

 

 

 

 

Skymningssagors arrangörsgrupp önskar er alla att ta del i denna episka saga och 

lägga er tråd till den väv vi tillsammans skapar.  

 

 

 

 

 



Välkommen till Skymningssagor  

Det var en gång- Är det första 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 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. 

 

Praktiskt 

När: 1 maj till 5 maj 2019  

Incheck: 30 maj kl 12:00   

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 31/3  

 

För mer information se Skymningssagor.com 

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

 

 


