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Allmän  

Brigg med omnejd, denna plats där allt så länge man kan minnas har gått sin gilla gång utan 
att mycket hänt, har under det senaste året förändrats. Den stillsamma byn har blivit en plats 
där främmande röster fyller värdshuset, där lugn och frid har bytts mot skrik av skräck och 
smärta som hörs eka från skogarna och där motsättningarna inom byn växer sig allt större. 
Sommaren kom och gick och hösten gjorde sitt intåg, med en välbehövlig svalka efter 
sommarens onaturliga hetta men också med nya prövningar och konflikter. 

Även i den omgivande Wyrmården märks förändringar. Vampyrer tycks ännu röra sig i 
skogarna. Var kväll när mörkret faller ser människorna i byn med oro mot skogsbrynet och 
de mörka varelser som allt oftare ses röra sig där. Alltför ofta besöker de byn med dragna 
vapen och hesa skrik. Under höstens dagar gick inte en kväll utan att strider stod mellan 
byns varelser och skogens oheliga allians av orcher, mörkeralver och drower, som trots sina 
olikheter kunnat enats för en gemensam sak. Var kväll gick byn förlorande ur striden och 
Röda pilens order hann till och med förlora det eftertraktade pilskaftet, innan byborna till slut 
lyckades enas för att slå tillbaka det sista anfallet och ta drowernas prästinna tillfånga. 

 

 

 

Hennes öde splittrade dock byn än mer, skulle hon avrättas, användas som bricka i 
förhandlingarna eller helt enkelt släppas fri? Beslut fattades och när byns delegation mötte 
mörkeralvernas och drowernas förhandlare i den mörka natten slöts ett avtal. Prästinnan 
återlämnades mot att Röda pilens order fick tillbaka pilskaftet, men inte utan att även herr 
Nådig överlämnades till drowerna. I natten som följde hördes herr Nådigs skrik eka genom 
skogarna ända bort till Briggs varma ljus, och somliga frågade sig vem som egentligen stod 
som vinnare och vem som var förlorare den kvällen.  



Byn 

 

Den varma sommaren hade satt sina spår. Förråden i byn ekade skrämmande tomma och 
byborna såg med växande oro fram emot den annalkande vintern. Något behövde göras för 
att säkra förråden inför vintern. För första gången i Briggs historia upprättades ett byråd av 
gamla Briggbor, vars huvuduppgift blev att säkerställa vinterförråden. Byrådet 
sammankallade huvudmän för de olika fraktioner som nu rör sig i och omkring Brigg för att 
göra gemensamma planer, bland annat upprättades ett flertal avtal för att främja byn och 
freden inom dess gränser. En lagman utsågs och bygardet upprättades, på rätt sätt den här 
gången. 

Inte bara oron inför vintern och inför de nattliga striderna mot mörka varelser präglade byn. 
Dagarna dominerades av politiskt spel med svängningar åt än det ena och än det andra 
hållet. Riddare Airic av Hol blev avsatt och utkastad ur byrådet, herr Nådig av Röda pilens 
order avrättade Pedyr i vredesmod mitt i byn och misstänksamma blickar kastades mot allt 
och alla. Men trots motsättningarna kunde byns befolkning ändå samarbeta till slut. Många 
sökte svar på gåtan med det chiffer som några funnit delar av och med gemensamma 
ansträngningar både inifrån byn och dess bibliotek, och från trollen främst då Lillsten, kunde 
chiffret lösas. Chiffret visade sig innehålla en text som de Almatroende bra gärna ville 
komma över. Kanske var det delvis på grund av sådana gemensamma ansträngningar som 
byborna till slut kunde enas och samarbeta för att slå tillbaka det yttre hotet.  

De olika människogrupperna som anlänt 
under året har fört med sig nya religioner 
och seder som utmanar den ordning som 
alltid varit. Vävartron höll sitt höstblot i 
Irems namn för att visa gudarna att Brigg 
alltjämt står på deras sida, samtidigt som 
den Alma trons närvaro ständigt gör sig 
påmind. När den stundande vintern gett 
vika för våren är det återigen dags för det 
årliga firandet av två högtider - den Alma 
trons Almaafton och Vävartrons Novam 
Vitam. Kommer byn domineras av firandet 
av Eirinn, denna mäktiga lilla kanin som 
ger allt från god jaktlycka och skörd till 
starka vänskapsband och odödlig kärlek, 

eller blir det svärdskamp och kämpalekar i 
Almas namn som ekar ut över de 
omgivande skogarna?  

 

 

Trots alla orosmoln har byn inte tappat hoppet. Brigg har bevisat för sig själva och för alla 
runt omkring att byn ännu står stark, trots inledande nederlag i strid kunde byn enas och slå 
tillbaka. De präster som förbannades under våren har återfått sin styrka. Drowernas 
prästinna lyckades tillfångatas och Röda pilens order lyckades återfå det pilskaft de förlorat. 
Än brinner hoppets låga klar hos byborna. Likväl finns det de som ifrågasätter. De som 
undrar. De som ställer sig frågan, är det verkligen över? Vad blir vedergällningen för 
tillfångatagandet? Vad skedde egentligen med pilskaftet och vad föranleder den sorg som 
smugit sig in hos de som känner Almas ljus? 

  



Skogen 
Övergången från sommar till höst 
välkomnades med öppna armar, särskilt 
av Skogens varelser. Det var länge sedan 
firandet av höstens intågande i 
Wyrmården varit lika betydelsefullt som i 
år. Inte bara markerade det slutet på den 
onaturligt heta och torra sommaren som 
varit, det var också en fest för att både 
hylla och återuppta en uråldrig tradition. 
Troll och alver samlades till festligheter 
med både lekar och mat, men det som 
verkligen bidrog till glädjen hos Skogens 
varelser var att alla årstidernas kronor nu 
blivit funna. Äntligen kan den gamla 
traditionen fortsätta, då ett par varje vår 
och höst ska krönas med årstidernas 
kronor för att hedra Modern och Fadern 
och markera skiftet från en årstid till en 
annan.   

Skogen var fylld av liv under hösten - kanske lite mer än vanligt. De färgglada Faritifåglarna 
lockade många ut i skogen. En del var säkerligen ute efter att få beskåda de legendariska 
fåglarna, men än fler var ute efter deras ägg. Medan somliga hoppas att äggjakten inte går 
överstyr och får fåglarna att flytta, gladde sig andra åt de oerhört lustiga effekterna som 
uppkom i de kakor som bakades med äggen. 

Inte bara skogens vanliga invånare och de som letar ägg vandrar längs stigarna nu. Det finns 
de som påstått att de under den senaste tiden sett något annat röra sig i skogen. Något 
illavarslande. Ryktet går att schamaner i området släppt lös någon form av ande. Kan det 
vara denna som det viskas om? 

   

 

Mörka skogen 

När sommarens långa dagar ger vika för höstens dunkel och vinterns becksvarta nätter står 
Mörkrets förkämpar enade och starka, redo att sprida skräck i natten och se ljusets varelser 
darra av fruktan. Gång på gång visade de människorna mörkrets makt och njöt av segerns 
ljuva sötma. Först när Brigg ansträngde sig till sitt yttersta och lyckades ena hela byn i 
försvar hade byn den minsta lilla chans. Ett tillfälligt nederlag. Likväl stod det tydligt för var 
och en med mörker i sinnet var den verkliga makten låg, inte minst i samband med att 
byborna kom för att återlämna drowernas prästinna. I natten talas det om vedergällning för 
människans dumdristighet. Dåraktig är den som tror att en sådan oförrätt glöms snabbt. 

I Wyrmårdens skogar stärker mörkret sin närvaro. Ett tempel för mörkret, en helgedom för 
mörkeralvernas gud har upprättats, stark tack vare det stora offer som gavs. Nu är tid för 
vinter, tid för kyla och fruktan. De som öppet vandrar i natten möter oanade allierade, de som 
verkar i tysthet, i det fördolda. Nu är tid för mörker.  



 

Välkommen till Skymningssagor  

 

Vintersaga- Är 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: 29 april till 3 maj 2020  

Incheck: 28 april kl 12:00  

Obligatoriskt infomöte: 28 april kl 21:00 (kan du inte närvara är det ditt ansvar att ta reda 
på vad som behandlas) 

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

Anmälan: Sker via hemsidan 

Pris: 650kr 

Sista anmälningsdag för gruppintrig (personintrig ges enbart i undantagsfall) är den 29/3 

 

 

 

För mer information se Skymningssagor.com 

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

 

 

 


