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Nattens mörker har sänkt sig över skogen 
och den lilla eldens lågor kämpar för att 
hålla den stången. En figur sitter hukad i 
dess bleka sken och ser in i de dansande 
lågorna. Razpack nynnar för sig själv när 
elden drar in hans sinne djupare och 
djupare, genom de år som gått till en tid 
som en gång var. Hans sinne vandrar 
genom tiden till den plats han nu befinner 
sig men hundratals år innan hans fysiska 
kropp slog sig ner vid den lilla elden. Han 
ser sig omkring och i skuggan under trädet 
kan han skymta en räv som väntar på 

något, Razpack känner räven väl och 
föraktar Lurendrejaren med hela sitt hjärta.  

 Tiden går och räven och råttan bevakar den plats som ödet fört dem till, och så när 
månen når sin högsta punkt rasslar trädens löv av en bris, jorden vibrerar, 
vattendraget vars yta var stilla krusar sig och en gnista kommer svävande genom 
mörkret. Vattnet tar form och en man tar stegen upp på land, han väntar. Gnistan 
brinner skarpare och en kvinna stiger ur dess mitt, jorden reser sig och tar en kvinnas 
form och vinden en mans. De fyra samlas på precis den plats som den lilla elden en 
gång i framtiden skall brinna. De nickar till varandra och börjar tala, först i låga toner 
så tyst att de åskådare som gömmer sig i skogens skuggor inte hör vad som sägs, 
men orden blir högre och hetsigare ju längre samtalet fortgår. Rörelserna blir mer och 
mer aggressiva tills vreden i deras hjärtan rinner över. Som på en given signal dras 
svärd från dolda fickor eller materialiseras från tomma intet. Skrik av vrede förbyts 
mot skrik av smärta, syster dräper bror och bror dräper syster allt medan räven och 
råttan ser på. Lika plötsligt som det startade lika plötsligt tar det slut, de fyra ligger alla 
dräpta och över gläntan hörs rävens skratt. Razpack rör sig bland kropparna och ser 
på deras vackra anleten, nu stela och förvridna av smärtan, alla bär de tecknen på 
den magiska koppling de haft till sitt element och i deras händer ligger svärd identiska 
till formen men formade av det element dess bärare symboliserar.  

Razpack känner närvaron bakom sin rygg  

”Detta var din plan om jag förstår det rätt Stygri?"  

Räven skrattar. ”Ja Razpack du vet att det är ohyfsat att från framtiden spionera på 
det som varit, men ja detta var min plan. Mina ord och lämnade tecken drev familjen 
isär, skapade osämja och misstänksamhet. Tillsammans var de mäktiga nog att 
utmana gudarna och nu är de föda åt maskarna, enbart deras svärd finns nu kvar och 
bär en del av den makt de hade i livet. Gudarna må frukta de svärden, om än inte lika 
mycket som om de bärs av dem som de är skapade för.”  

Rävens skratt ekar genom skogen när den försvinner nöjd med sitt dåd. Råttans röst 
ekar genom åren  

”Stygri frukta den dagen svärden finner dem som skall komma, frukta tiden då även 
gudarna måste frukta för sina liv.”  

En virvel för sinnet tillbaka genom åren och Razpack öppnar åter ögonen och ser 
med sorg ut på den plats där fyrlingarna för så många hundra år sedan förlorade sina 
liv för sina älskade syskons hand. 



Striderna har rasat mellan Vävartroende och Almatroende om den plats som en gång 
kallades Brigg, båda sidor har vunnit och båda sidor har förlorat. Byn har i ena stunden varit i 
Almas händer för att i nästa vara i Vävartroendes. Men även om hatet mellan de två sidorna 
överskrider generationer, så är de ändå människor. När sommaren närmar sig höst och det 
röda blodet åter färgar marken hörs ljudet av dova horn, och marscherande fötter. 
Människornas klingor stannar, och allas blickar vänds mot skogen och det mörker som 
verkar tätna under dess kronor. Ljudet av rustningar och de omisskänneliga gutturala 
rösterna som enbart kan betyda en sak: orcher. Från Wyrmårdens mörker kommer de grupp 
efter grupp av de svarta blodet törstandes efter det röda. Människans strider om tron står i 
kontrast mot människans rätt till liv i Wyrmårdens skugga. De lokala Jarlarna och 
Almatroendes präster sluter upp och skakar hand på att religionerna åter skall vara i fred, en 
fred som råder sålänge som hotet från svartbloden råder. St Sigisburgh skall fortfarande vara 
Alma och gamla Brigg tillhör Vävartroende, men människor skall få röra sig hur de vill och 
finna trygghet mot gammalt hat som inte släcks för att ledare manar till fred; striderna 
fortsätter mellan enskilda grupper men ledarna över riken håller sig stilla. (Beslut fattat 
tillsammans med deltagare Saga Ytterholm, Jens Carlsson, Douglas Östlund, Lucas Svärd, 
Max Brisius och Gustav Odvik representanter för de största stridande grupperna) 

  

Dimman ligger tät över ängen tills solens första strålar får den att skingras, höstens sista 
blommor vajar i vinden och morgonens ro vilar över skogen. Tystnaden brytts av ljudet från 
tusentals fjärilsvingar när färgglada svärmar rör sig genom skogen ut över ängen. Något 
tyngre vingslag hörs och en annan svärm, minst lika färgglad, rör sig mot samma plats. Små 
flygande hästar med fjärilsvingar. Ängen exploderar i en färgglad virvelstorm, vid första 
anblicken en underskön dans men vid närmare anblick en underskön dödsdans. Mylla står 
under ett träd och beskådar skådespelet. En tår rinner ner för hennes kind. Inte ofta har hon 
under sitt långa liv sett den undersköna dödsdansen när fjärilarna och fjärilshästarna går i 
strid om skogens sista blommor. Det nalkas en hård vinter när dessa vackra varelser går i 
krig över blommornas livgivande nektar. Hon ser sig omkring och funderar - hösten har 
kommit snabbare i år än vad som är vanligt, Orch-Shamanen har inte synts till så det är inte 
han som är i farten men något måste ha gjort att naturens balans har skiftat…  

 

 



Välkommen till 
Skymningssagor 

Våreld- 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: Vi ser helst att de olika religionerna bor särskilt, även om det råder 
vapenvila vill vi se att det fortfarande finns ont blod mellan religionerna.    
 

Sökes: Nybyggare  
 

Praktiskt  
När: 17 maj till 21 maj 2022  

Incheck: 16 maj kl 12:00 

Utcheck: 21 maj kl 12:00  

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

Anmälan: Sker via hemsidan  

Pris:  13- 99år 850kr  
 8-12år 425 kr 
 0-7 0 kr men måste anmäla sig med separat inlogg.  
  

Sista anmälningsdag för gruppintrig är den 16e april, 
 
 
 

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

http://skymningssagor.com/Regler 

 

 


