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~~ Stämningstext ~~ 

Nattens mörker omslöt sällskapet i en onaturig takt där man trevade sig fram på den 

nyligen upptorkade stigen in i Fyllbultskärr. Det som bara veckor? dagar? timmar? 

tidigare varit oforcerbar sumpmark var nu solid jord sånär som på några pölar, så länge 

som man höll sig till stigen… tallarna och snåren som växte här hade ett kuslig skimmer, 

eller var det bara månljuset? De hade ju trotsallt livnärt sig på människor som gått ned 

sig i mossen under hundratals år.  

 

Längre fram på stigen skymtas en 

lykta och det lilla mutter som 

sällskapet givit ifrån sig upphör 

genast. Det finns en anledning till att 

de kommit hit på natten, att de 

kommer i tystnad… Väl framme vid 

lyktan kan de alla urskilja henne, tio 

meter upp i en tall, hängandes från 

halsen - den bortsprungna pigan. Hon 

hade inte vetat vad som väntat henne 

när hon några dagar tidigare, 

antagligen på sitt sedvanliga, 

strålande humör följt den nya vägen in 

i kärret. Kanske hade hon nynnat tyst 

för sig själv, eller så var det för att 

solen stod högt på himmelen, ty 

platsen hon fann förlåter varken eller. 

Så stod det nu för hela världen att se, 

en skyllt skriven med blod - "hädare". 

 

Sällskapet fortsätter att följa stigen i vemod. Alla vill de hjälpa, men det var försent. Hon 

tillhör gudarna nu och ingen närvarande är dum nog att ens försöka skära ned henne från 

sin plats av skam. Längre in på stigen finns det fler lyktor, men där i mellan spelar 

mörkret bland trädstammarna. Vissa är nära att skrika till men lyckas hejda sig i sista 

stund när de upptäcker skuggestalterna på kularna runt om, vakandes, iakttagande. 

Vägen leder sällskapet igenom en mörk by, ett öde torgrum. Ingen upptäcktsfärd görs, 

ingen avviker från färden mot nästa ljus. Så där, i slutet av lyktkedjan finns en dörr in i 

en krypta, varmt ljus spelar på de märkliga och skräckinjagande objekten däri. Men så i 

centret, nedanför kvarlevorna av en Gryningskatt från Pärlemoöarna är den: Altarstenen.  

 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

  

Det faktum att stenen åter blivit tillgänglig från Rýrom skvallrar om att mystiska 

makter är i rörelse i landet. Skuggor flyr från knut till knut och ensam i mörkret 

har ingen några vänner… Så hade en ny era inletts när årstiderna gick mot 

sommar. Härefter åligger det oss att berätta om det mest angelägna och omtalade 

som hände Nivaris-, ack vi menar förståss Tundlaheims pirater under denna tid, 

nämligen det stora slaget vid Murstad.  

SLAGET VID MURSTAD 
Med Tämjarens mörka moln vid och bortom horisonten hade piratskeppen kastat 

loss och satt segel med en djärv kurs, den drakiska handelsbastion Murstad. 

Totalt rörde det sig om inte mindre än sex piratskepp som gjorde gemensam sak 

och seglade tillsammans i den östra flankens armada. Något liknande hade 

världen inte skådat sen… sen Pärlemoöarnas fall. Där fanns Lossy Polypus, en 

snabb men lite sjaskig och nedgången skonare. Morgonstjärna med sitt nya 

roder.  Det Tysta Skeppet med sin nya kapten Bess och obehagliga besättning. 

Där fanns förstås Niveltyr likväl. Tillsammans med den västra flankens skepp 

och deras ”bra kapten” hade det blivit tid att utröna vad som låg bakom alla 

dessa tecken som pekade på det gynnsamma i att anfalla just Murstad. En glatt 

vinkande Archibald hade redan trotsat vindarna och försvunnit i en rasande fart 

på sin lilla skátarr. Bara Vill Vindo och hans zorostiska vintunna saknades, men 

nu finns ingen tid att spilla. Det öppna havet väntade. Bara Tämjaren skrik gästar 

den östra flankens piratskepp på färden till samlingsplatsen.  

 

Vid en smugglar-ö två dagar nordöst om 

Murstad sluter skeppen upp med den västra 

flankens pirater, inte mindre än tolv stycken 

skepp till antalet. "Den bra" kapten som ska 

leda den västra flanken ger sig snart tillkänna 

hon med. Hennes skepp ligger förtöjd 

närmare öns klippor än någon annan vågat 

sig och på skrovet som gnistrar i svart och 

smaragdgrönt är det lätt att urskilja namnet: 

”Ran, ack Lavett”.  



 

Själv hade kaptenen inte gått iland, ryktet sade att hon aldrig lämnade sitt skepp. 

Det var dock inte svårt att urskilja henne på håll där hon skred fram bland sin 

besättning. 

 De alla tilläts nämligen bara bära svart, till skillnad från vad hon själv gjorde – 

"Den Vita Frun".  Förenade piraters samfällighet för inre samfällighets särskilt utvalda 

befälhavare över den östra flanken vid slaget om Murstad, tillika Niveltyrs styrman, 

Fabian Kort, svingar sig snart över relingen och upp på Ran, ack Lavetts däck. På 

stadiga sjöben stegar han fram mot den ökända kaptenen Vita frun för att berätta 

om grottorna, meddela den östra flankens planer om att ta staden under tystnad 

och samordna deras gemensamma insats. Något trumpen vänder han snart 

tillbaka och när de andra frågar vad Vita frun sagt svarar han bara kort (förvisso 

såsom som sig bör) men trumpet: 

- Hon tar västra flanken, jag och Ulvbane tar östra.  

Så mycket för samordning… Jaja, än går inte skam på torra land, tänkte Fabian och 

nedslogs inte alltför mycket över detta. I och med att samlingen nu var avklarad 

satte den samlade styrkan segel mot Murstad. Så kom det sig att den östra 

flakens styrka styrde in i en liten vik när skymningen just lade sig. Via bergets 

grottor och  gruvsystem skulle styrkan ta sig rakt in i hamnstadens kloaker. 

Lagom till att sällskapet kämpat sig genom grottgångar och kloakvatten så att de 

åter ser månens ljus, får de även se hur en mäktig dimma glider in i bukten och 

sakta slukar huskropp efter huskropp i den alldeles stilla och tysta 

handelsbastionen Murstad.  

– så utomordentligt passande, skrockar Ulvbane.  

När Rindi, Fransico och Svarten återvänder  med blodiga knivar så skickar 

Niveltyr direkt spanare till hamnen för att se om där finns några krigsskepp. 

Spanarna återvänder snart och rapporterar om två flottiljpråmar, en figurin, en 

fregatt med cirka 40st kanoner samt två skonare. Befälhavarna Kort och Ulvbane 

ber en stilla bön för att Vita frun ska sköta den västra flanken tyst eller 

åtminstone snyggt och ger sina styrkor signal att inleda anfallet.  

 

Nu skulle kunna beskrivas allt vad som skedde i detalj under det stora slaget om Murstad 

men det skulle bli en mycket fullödig och väldigt fordrande skrift, så låt oss istället hoppa 

direkt på godbitarna och i övrigt ge en skissartad sammanfattning av helheten. Särskilt 

vill vi djupdyka i ett utav de skeenden som äger rum under detta historiska nattliga 

piratanfall, ett mycket potent sådant… 

 

I enlighet med planen faller själva staden och hamnen under tystnad. Även det 

lilla kanonfortet intas av de simmare Ulvbane skickar över, fast en utav 

mannarna drar en ordentlig kallsup och måste räddas av två matroser. Med tre 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

  

pirater färre att inta fortet blir striden för Ragnhild och hennes mannar hård och 

gruppen tar stora förluster. Uppdraget lyckas dock till sist vilket blir en bragd 

mot alla odds och för den som såg Ulvbanes blick när Ragnhild signalerade att 

gärningen var gjord kan vittna om att han mycket väl visste vilken respekt hans 

besättning vunnit honom. När Niveltyr är i anstånd att ta det lilla fortet ute på 

udden får de en god uppbackning utav ett par av Ulvbanes resterande mannar. 

Man lyckas faktiskt även inta detta fort under tystnad och Kort tänder därför en 

eld ute på udden för att ge Archibald signal om att börja segla in skeppen i 

bukten. Resterande av Niveltyrs och Ulvbanes mannar sänds mot det stora fortet 

på stadens andra sida. Av piraternas västra flank har ännu inget varken hörts 

eller synts till.  

 

Under tiden detta sker har Lossys mannar stormat från skepp till skepp i hamnen 

och oskadliggjort alla vakter. Men det visar sig krävande att hålla vakt om alla 

fångar som buntas ihop och beläggs med munkavel på vägen. Med den stora 

fregatten under tyst anfall av större delen av Lossys resterande besättning är det 

bara figurinen kvar. Kapten Ventus har bara åtta mannar kvar att avvara så 

därför åtar han sig själv den farliga uppgiften att leda intagandet av 

handelsskeppet. För ett ögonblick överväger Ventus att avvakta, men beslutar sig 

sedan för att spela djärvt och ger order om att kasta revlinor över relingen och 

börja klättra. På figurinens däck finns endast två slösinta vakter posterade och 

dessa blir en lätt match. Väl nere i kabyssen möter piraterna dock sex väl 

uniformerade soldater. De sex är alerta och välorganiserade som få, så kocken 

Mari får ta fram kastknivarna för att fälla den sista av de sex som stormat nedför 

korridoren för att slå larm. Bäst som piraterna torkar av sina dolkar kliver en 

vacker, festklädd ung flicka ut från ett avträde i närheten och det är frågan om 

inte piraterna är mer häpna över det möte som uppstår än flickan. På smidiga 

ben börjar även hon rusa nedför korridoren och styrman Edward höjer först 

kniven men blir avbruten i sin rörelse av Ventus som istället rusar efter flickan. 

Han hinner upp henne just som hon fattar tag om en dörrknopp i korridorens 

slut. De andra piraterna sluter snart upp bakom Ventus. Med flickan hårt hållen 

och oförmögen att skrika, ger kapten sina mannar order. 

- Nu ser vi till att få det här avklarat! 

Varpå han sparkar upp dörren framför sig och stormar in i rummet 

innanför. Med flickan som sköld rusar han in i tron om att möta 

kanske en slumrande kapten, en uttråkad 

kvartersmästare eller kanske ett par fulla 

officerare.  

 

Det blir dock inte alls som Ventus eller någon 

annan för den delen, kunnat fantisera om och 

hela anhanget stannar hastigt till ett par steg 

in i rummet – milt sagt förvånade över vad de 

får se. För det första är figurinens inre oerhört 

utsmyckat och vackert, rentav överdådigt i sin 

lyx. För det andra, mitt emot piraterna, på 



 

andra sidan ett långbord som sträcker sig närapå från barbord till styrbord, sitter 

en samling högdjur. Bakom dess högdjur står en fjorton-sexton soldater i stram 

givakt, bärandes lika skinande uniformer som de sex som nyss fick möta sin 

skapare. Ventus känner igen en utav de finklädda gästerna vid bordet som Signe 

af Hird, den méeriska jarlen i Hjartryk och därmed norra Damméros regent. Han 

kan inte heller ta miste på kvinnan som sitter på mitten av långbordet, bara ett 

par steg bort, och som nu gör stora ögon mot just honom. Slagen av häpnad lättar 

Ventus grepp om flickebarnet och hon lyckas att klämma fram ett ord: 

- Mamma! 

Ordet får Ventus att komma till sans och inse att han varken blivit skjuten, 

drogad eller drömmer: det är verkligen Mandraks Landsmoder som sitter där på 

andra sidan bordet sju steg ifrån honom. Sällskapet har uppenbarligen varit 

djupt försjunkna i överläggningar för de är alla ur fattning. På bordet framför 

dem ligger en karta med pjäser utplacerade lite varstans.  

När chocken väl släpper gör den dock det för alla i rummet – samtidigt. Resultatet 

blir att samtliga närvarande som är vapenförda drar vapen och en ytterst skör, 

gällt skärande tystnad lägger sig i rummet. I princip alla inser samma sak, att ett 

skott nu skulle göra att alla i rummet fick sätta livet till. Sakta, sakta ger Ventus 

tecken åt sina mannar att börja backa ut ur rummet. Väl i dörröppningen knuffar 

han flickan tillbaka in i rummet men – i ren impuls och en plötslig ovilja att gå 

utan byte från mötet – sliter han i samma rörelse av henne det halsband hon 

burit, varpå han smäller igen dörren bakom henne.  

När dörren slagit igen ser han att hans mannar har stannat: 

- Vad väntar ni på? Ut med er! Schas! Med sådant besök finns det flera fregatter 

någonstans i närheten! 

 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

  

Just som Ventus når däck med sina mannar brakar så helvetet löst i dimman. 

Men det är inte riktigt på det sätt som man kunnat förvänta sig. Det börjar flyga 

kanonkulor ja, men dom kommer från stora fortet och är riktade mot de andra 

fortifikationerna. Det stora fortet verkar skjuta hejvilt mot sina egna. Från västra 

flanken hörs stridslarm från Vita fruns skepp som glider in mot land. Ventus hör 

förfärat hur musköter och pistoler går av i oräkneliga salvor under däck på den 

närliggande fregatten. Han hade redan insett att skeppet troligen var betydligt 

tyngre bemannat än man kunnat tro för ett skepp i hamn och det är med vemod 

han ser svarta siluetter flyta över relingen och med plaskande falla i vattnet 

följda av blixtrande laddningar från drakiska musköter. Ventus tar sig iland och 

sluter upp med Ulvbane och Kort, alla tre konstaterar snart att det stora fortet 

redan måste ha blivit intaget. Mathilda ”Crazy Coconut” Craggs kan inte dölja 

sin besvikelse när hon får klart för sig att det inte kommer bli fråga om att 

besvara fortets eld. 

 

 Ungefär vid denna tidpunkt glider Archibald tillsammans med alla piraternas 

skepp upp runt udden. Mitt i detta buller och brak, när natten nu fylls av 

panikslagna skrik från byinvånare som börjar vakna till liv, lyckas Ventus 

förklara för Kort och Ulvbane vem som finns på figurinen som guppar en bit 

bort.  

- Vi tänder eld på skeppet!  

Utropar Ulvbane, men hinner inte göra så mycket mer förrän Fregatten glider i 

attackposition och bombarderar hamnen närmas Figurinen samtidigt som den 

utgör en sköld av tåg, trä, kött och blod från havssidan. I fjärran hörs kanoner 

dundra med en omisstaglig klang av silver och Ventus ord sjunka in: ”Med sådant 

besök finns det flera fregatter någonstans i närheten!”.  

 

 

Härefter blir hela anfallet mer en fråga om en kaotisk reträtt. Kort och Ulvbane 

sänder order till sina mannar att alla genast ska borda sina skepp vilka efter bästa 

förmåga lägger till där de kan undvika fregatten och samtidigt besvara eld. Man 

hinner enbart ta med sig allt löst av värde som de kan finna. Vita fruns skepp, 

som turligt nog verkar luktat sig till de annalkande fregatterna 

glider in i hamnen för att plocka upp sina mannar och levererar 

samtidigt en enastående salva skråskott vilka kapar fregattens 

huvudmast. Man sätter även i all hast segel på 

några utav de skepp som legat i hamnen. 

Fransisco de Indra kunde observeras sätta 

segel på den av skonarna som fortfarande var 

sjöduglig tillsammans med en besättning som 

tycktes bestå av diverse lösdrivare från andra 

piratbesättningar likväl några Drakiska 

sjömän han lyckats få att stryka flagg.  

 



 

Från fortet kommer västra flankens 

trupper tillsammans med Det Tysta 

skeppets besättning för att borda. Med 

den snabbt stigande solen i ryggen ses 

Dimslöje allvarlig stirra mot dimman 

och mumla något obegripligt. Till en 

rödflammig morgon stävar man så 

sedan ut och tar med sig dimman bort 

över havet, samtidigt som först en, 

sedan tre, åtta, elva stycken fregatter 

kan ses resa sig tillsammans med solen 

vid horisonten. Bytet från den östra 

flanken skulle föras till Rýroms 

hamnlager för inventering och 

värdering enligt planen. Vissa skepp 

hade åtagit sig detta medans andra 

avviker för att hinna med ytterligare 

göromål innan byten ska delas upp och säljas av under hösten. Kapten Ventus 

står vid det laget jämte sin styrman och pustar ut betänkligt, hans besättning var 

lite decimerad men förvånansvärt många tycktes ha klarat sig undan det 

misslyckade anfallet på fregatten. Scenen med landsmodern och den stora kartan 

spelas upp för hans inre om och om igen och han hör hur orden tar form på hans 

läppar: 

- Mandrak… Mandrak tänker invadera Damméro. 

BORTOM SLÖJAN 
Bortom en annan dimma, nära sensommarens sista suck har ett skepp tagit 

skydd i en vass hög nog att dölja allt utom utkikens märs bland vassens toppar 

som mest kan liknas vid gigantiska, utblommade maskrosor. 

 

En fuktig grotta, grovhugna skulpturer i väggarna med ett strängt allvar 

inneboende. Belägen mitt i floddeltat, djupt innanför en enslig vik i 

Pärlemoöarnas tropiska regnskog.  Den väl förslutna grottöppningen omgiven av 

märklig mossa och små självlysande och väsande svampar skulle varit omöjlig 

att hitta för den som inte visste hur sökandet skulle ske. När väl en kvinna under 

tystnad studerar ett gammalt pergament och sedan lägger hakan mot en 

närliggande Altarsten dröjer det hurusom inte länge innan den upptäcktsresande 

piratbesättningen klämmer sig igenom öppningen och efter att ha knackat tre 

gånger beger sig in i mörkret - vaksamma. Grottsalen vid tunnelns slut är minst 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

  

 

sagt en mystisk syn. Förutom väggarnas karvningar finns där också resterna efter 

ett gammalt skepp. Och även om allt vatten som finns i grottan nu är en nätt, 

svart pol vittnar lagringarna av torkat slam, likt årsringar, om att bergrummets 

höga tak en gång i tiden kanske huserat något som närmast kunnat liknas vid en 

underjordisk sjö. Detta skulle i sådana fall kunna betyda att skeppet seglat in, och 

legat förtöjt i dess vatten. 

 

När nu piraterna undersöker vraket står det klart vad det är de funnit. Skeppet 

var utan tvekan Kalla Gasten. Det innebar att den hoppskrumpna kvinnan de 

fann sittandes lutad mot roderhjulet iklädd en vittrande kaptensrock i skinn och 

med en magnifik om än maläten hatt ovanför det pergamentliknande anletet var 

ingen mindre än Vera Eleonora själv. När besättningsmedlemmarna närmade sig 

henne kunde flera ha tagit gift på att hon stirrade intensivt på dem från under 

hattens bräm. Det hela måste dock ha varit en synvilla för när besättningen var 

ett par meter ifrån gnisslade en planka ljudligt under en matros steg och 

kvinnans korsade armar föll till sidorna så att den läder dossier hon hållit i sin 

famn faller framåt mot besättningen. Många hoppar till och ser hur kvinnans 

kvarlevor sakta, sakta glider åt sidan och välter. När hatten faller av syns bara ett 

damigt kranium med mörka ögon hålor, varken skin eller ögon finns längre att 

bevittna - kvinnans för en sekund sedan kraftiga frisyr syns nu bara till likt 

spindelväv längs kraniets sidor..  

 

När kaptenen plockar upp läderpärmen och läser dokumentet överst i luntan 

stelnar hon till. Där står bara en hastigt nedskriven mening: "Tag dokumenten och 

lämna oss sedan, så skall Kalla Gastens sista seglats slutligen vara vid sitt slut, förevigt i 

avskildhet tills världen rämnar eller Ödesvatnir stiger och tar oss i anspråk o´ Heidmars 

räkning. / V-E" Vad som följde bakom dessa ord var man inte fullt säker på. Det 

verkade vara någon form av vers, en inblick i svunna tider gång - en sång från 

förr.



 

 

VÄLKOMMEN TILL TUNDLAHEIM 
En sång från förr - I stormens öga är ett 1600-1700-tals inspirerat piratlajv i en fiktiv värld – 

Tundlaheim. Världen styrs av progressiva riken, fast beslutna att utforska och tämja det 

okända. Allt eftersom kartans vita fläckar blir färre, rensas piraternas tillhåll och de fristäder 

dessa erbjuder. Som pirat får man antingen anpassa sig till ett hårdare liv eller se sig själv 

förgås. 

På lajvet iscensätter vi ett sådant tillhåll, lagom som allt fler skepp lägger till och fyller den 

dolda fristaden med liv. Tillsammans ska vi dela glädje, sorg, spänning och äventyret i gott 

sällskap. Men se upp, för en tung skugga hänger över horisonten, ett hot från en dröm som 

gick förlorad.  

Kom och ta del av stämningen på värdshuset Rå Spiggen och delta i tätt intrigerande, 

fartfyllt stämningsspel med mystik, gladsång och musik.  

Välkommen att dela denna upplevelse med oss. 

PRAKTISKT 
När: 12-16 oktober 2016 

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

förut.  

Anmälan: Sker via hemsidan till nedanstående pris, det lönar sig att vara ute i god tid. 

Fram till 31/7:  400kr (Inklusive deposition) 

Fram till 31/8: 500kr (Inklusive deposition 

Efter 31/8:  700kr (inklusive deposition) 

Plats i sovsal:  380kr (mer info finns på hemsidan) 

Sista anmälningsdag för intrig är den 13/9. 

Max 150st deltagare 

På detta lajv är alkohol tillåtet men i rimlig mängd. Dock enligt gällande alkoholtillstånd 

får egen alkohol ej medföras till värdshuset. 

Det är även godkänt att bära blankvapen i nyktert tillstånd och på grund av detta så ska 

du som deltar vara 18+  

Vi kommer även ha utbildad personal på plats för att hantera olyckliga situationer om 

dessa mot förmodan skulle uppstå  
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