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Brigg 
Annektering, ordet ekar genom Brigg och 
skogarna i dess omnejd, det låter så 
främmande på den plats som alltid 
befunnit sig utanför det politiska spelet. 
Inte ens under de stora krigen har 
området haft tillräcklig betydelse för att 
någon makthavare på riktigt skall lägga det 
under sig, men inte längre. Med höstens 
handlingar har detta sedan mannaminne 
orörda område nu förändrats och 
övertagits av ingen mindre än Almatrons 
världsliga överhuvud. Varken jarlar eller 
riddare har lagt området under sig, utan 
istället har själva tron, genom Almas 
sändebud, tagit landskapet i besittning. 
Det kan tyckas att lugnet har infunnit sig 

likt det täcke av snö som kom med 
vintern, men klyftorna mellan de gamla 
och de nya har vidgats och vågens skålar 
skiftat.  

 
Ragnhild pustade lätt när hon slog sig ner på den avsnöade bänken. Korgen placerade hon 
bredvid sig och de gamla fingrarna tog upp den lilla ramen och började väva tråd över den. 
Hon vände ansiktet uppåt, slöt ögonen och lät solens strålar värma de gamla fårorna. Idag 
var en ovanligt varm och solig dag denna karga vinter, vilket inte fick försummas i dessa 
tider. Sedan sensommarens händelser hade en del ändringar skett då Alma annekterade byn 
och utropade det till kyrkostat. Briggs byråd ersattes med Almarådet och de som 
protesterade fick ett “samtal” och kom tillbaka “övertygade” om den nya ordningen. Sedan 
dess ligger en tryckande stämning över byn och dess invånare, vävartroende och Almas 
följare lika. 
 
Det är som att de väntar på något; tänkte gammelmor för sig själv när hon bytte tråd och 
började väva ett nytt mönster; men så är det ju väntans tider vi lever i. 
Hon tittade ut över byns olika hus och folket som rörde sig däremellan. Räknade hur många 
hus som ännu inte fått en ny skyddsväv och vilka som bodde där. Hon noterade att det 
klingade från smedjan igen; den där smeden verkar då aldrig få vila.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Åter suckade hon för sig själv; vad skulle de behöva komma hit och förstöra friden som så 
länge varit Briggs skatt. Genom mannaminne så har ingen någonsin orkat lägga kraft på 
denna avlägsna bosättning, mer än att då och då skicka ett dekret om vem som för 
närvarande stod som ägare av området. Det är sedan allt nytt folk börjat strömma till som 
det blivit besvärligt och osämja krupit sig närmare ytan. Kanske var det bäst att flytta ut till 
skogs igen, det var lugnare där och färre som såg när hon kom och gick. Ragnhild hade 
egentligen ingenting emot någon, människa eller varelse, bara de uppförde sig och inte var 
hotfulla. Eller ja, det var ju Eira då;  
 
“Ja, den häxan är bättre när en inte ser” suckade hon för sig själv samtidigt som en tanke 
formades om att det kanske vore läge att tala med sin gamla …… 
 
“vem då?” en liten röst väckte Ragnhild från sina tankar. 
“vem då, vem då?” frågade hon tillbaka.  
 
William svarade genast med ett leende: “häxan, det var du som sa det först” 
 
“Jahaaaa,.. det är en gammal historia jag kan berätta för dig, men spring först och lägg denna 
under farstutrappan och hämta dina syskon”.  
 
Gammelmor räckte William den lilla väven och han sprang snabbt iväg för att strax komma 
åter med en hel skock med barn. 
Gammelmor tog till orda: “nå, nu så, vem vill höra en hemsk historia?” 
 
 
  

 



 
 
 
Keoheim 
Baler sitter och suger på sin pipa och ser 
ut över byn, han tänker tillbaka på den tid 
som gått. För inte allt för länge sedan var 
här tomt men nu är det fullt av liv. En by 
har grundats med ritualer och fester och 
de har till och med fått sig en hövding, 
Skirmir Hillkid. Baler som är gråare än 
någon annan muttrar för sig själv, 
ungdomens dårskap och glömska kommer 
stå oss alla dyrt. En bosättning skapat från 
intet och utan att betala det pris som 
krävs, hur kan de ens tro att lite blod är ett 
tillräckligt pris för gudarna. Hasande 
stegen närmar sig bakom hans rygg och 
rösten får det att isa sig i hans ådror. 
”Gubbe sitter du här och muttrar för dig 
själv??? Jag hör dig allt.” Han känner 
häxan allt för väl, sedan sina första steg 
har han känt hennes namn; Eira. Hennes 
röst blir inte lättare att höra när hon åter 
tar till orda: ”Ja du Gubbe, du har rätt, fast 
jag minns att även du var ung och naiv en 
gång, men detta saknar motstycke, inte 

betala blotet och inte nog med det ge bort 
en del av den pil som dräpte sin värsta 
fiende, idioti är bara förnamnet på ett 
sådant snedsteg. Vi får se gamla vän om 
altaret de påbörjat kommer va tillräckligt 
för att tvätta bort denna synd eller om 
prövningarna kommer fortsätta”. 

  

 
De gamla paret ser ut över skogen där striderna stått, anfall efter anfall har den unga byn 
fått utstå men än så länge har den stått fast. Frågan är om dessa prövningar kommer bli dess 
fall. De två vänder sina blickar mot Brigg och Baler tar till orda: ”Det är främmande och 
skrämmande tider när en by så nära nu tillhör fienden, tänk att jag skulle se den dag då Alma 
tar en del av vårt land och kallar det hennes. Brigg finns ej mer och det är med oro som jag 
ser på vad som händer ett stenkast från våra hemman.” Eira lägger sin hand på hans axel och 
leder honom bort mot skogen ”Framtiden ser mörk ut och vilken väg den tar är för oss 
fördolt tills den dag vi skall vandra den, tyvärr är den vägen ej för dig att vandra”. 
 
Det gamla parets oro delas av de flesta i den unga byn, prövningarna och striderna har varit 
många och hårda men än så länge har de kunnat stå stolta och bekämpat dem. Det som 
oroar dem är det som händer i Brigg, även om inte mycket har hänt sedan den mörka dagen 
då Alma utropade det till sitt, så känner de att förändringen vindar drar fram och vad dessa 
för med sig kan ingen idag sia om. 
  



 
 
 
 
Skogen  

Släden gör god fart genom den snötäckta skogen och hundarnas gläfsande ekar mellan 
träden. Gårdfarihandlaren styr dem med van hand längst stigar osynliga för den ovana. 
Skogen är lugn nu i fredens tid, de varelser som annars jagar efter byte vilar i sina hålor och 
risken att möta krigiska orcher eller alver är små. Men han känner även att ett annat lugn 
har återvänt till skogarna, Esmaralda är borta. Där man tidigare med snabba steg rörde sig 
genom skogen när skymningen föll kan man nu vandra i lugn takt. Han undrar om 
shamanerna städat upp sina misstag och fördrivit vad de släppt löst, eller har hon själv valt 
att vandra vidare? 
  
Hans resor för honom till alla skogens folk och denna vinter har fyllt honom med förundran, 
han har besökt alver av alla slag och har med egna ögon sett det han aldrig trodde han skulle 
få uppleva, en allians. Grupperingar från alla de fyra alvfolken har enats i ett förbund. Han 
fnyser för sig själv och undrar om detta är början på det eviga slutet. Skogsalver, 
mörkeralver, skuggalver och högalver sittandes kring samma bord och tala, inte om hot och 
död utan om gemensamma planer. Mycket skall man höra innan öronen trillar av. 
  
Bland skogens väsen så har dock en annan rädsa spridit sig, en fruktan om monsterjägare 
som med drakar på bröstet jagar de som rör sig i skogarna. Dessa människor sprider en ny 
skräck i de varelser som gör Wyrmården till sig hem. 
  
Han skrattar till vid tanken på våren och att åter få se trollen och hoppas att han hinner i tid 
för kröningen av våren och sommarens härskare, den vackra ceremoni får man inte missa. 
Men den glädjande tanken blir snart mörk när han tänker på krigarna som samlas. Orcherna 
söker fortfarande sina runor och stormen över deras hem blir allt mindre, det är med oro i 
tanken han fruktar vad som skall komma när dessa krigiska folk på allvar skall skicka sina 
styrkor för att finna det de söker. Hans mörka tankar vandrar vidare mot underjorden och 
den lilla information som slipper ur, hur det i skuggalvernas stad vässas fler klingor än vanligt 
och hur råttfolket ses allt oftare. 
  
Men än så länge råder vinterfriden och vårens problem känns så långt borta, han visslar när 
han fortsätter sin färd mot nya mål, nya möten och kära återseenden.  
  



Välkommen till 
Skymningssagor 

Gryningsrike- 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.  
 

SÖKES: Personer som vill spela NPC/SLP krigare detta lajv. Ersättning utgår med att du åker gratis 
detta lajv samt ytterligare ett lajv inom ett år. Vid intresse maila Arr@skymningssagor.com 
 

Praktiskt  
När: 25 maj till 29 maj 2019  

Incheck: 24 maj 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 24 april 
 
 
 

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

http://skymningssagor.com/Regler 


