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~~ Stämningstext ~~ 

Budet hade nått Askimér en dryg vecka innan. Året var 762, i väntans tid och den 
60:e Sjuårsstormen hade just blossat upp. Det engång så stillsamma fiskefolk 
som blott ett sekel tidigare gått samman och bildat Damméros nation hade i 
tystnat låtit blodet koka och nu i hundratal vänt sina blankslipade harpuner mot 
herrefolket. Upproren hade skett över hela Nivaris. Bergsklaner i Zorostria 
vandrade över gränsen till Hinside-Falls ödemarker och i Mandrak hade Bjärkes 
skogsfolk bildat avlägsna byar bortom Landsmoderns arm. Det var hurusom där, 
invid Högvallen som rikena, med Madrak i spetsen, lät ljuda sin proklamering om 
att alla och envar skulle lyda under sin stats styre - lyda eller dö. 
 
Trettontusen kvinnor, män och barn hade fallit för drakiska klingor och deras 
kroppar hade firats upp i trettontusen tallar, likt en gigantisk cirkel kring 
Högvallens numera utdöda boning. Kontinenten hade fallit i en chockerad tystnad 
inför detta vansinnesdåd och nu hade tio av de mest beryktade piraterna i 
Damméro samlats in vid Gjutenheims klippor för att lägga fiendskap åt sidan och 
uppgå i det som med stolthet skulle komma att kallas för Friankarordern. Framför 
en grupp av nedslagna kaptener stod Jarl ´Tavin´ Stannard och levererade sitt 
omtalade eldtal, ett tal som väckte glöden i fiskarnas hjärtan och skapade ett 
inferno som skulle eka genom historien och ge liv åt koden, ´Friankarnas 
Gryning´: 
 

En dröm. En tanke. Ett ideal. Kommer tillvägagångssättet verkligen spela 
någon roll? Våra vägar delar sig men målet är detsamma. En enad röst 
som med gemensamma krafter skriker efter frihet. Stark och medveten 
nog att tämja hav, upplösa stormar och som tillslut ska tvinga Mandrak på 
knä. Vi må inte ha mycket gemensamt. Vi är inte bundna av blod eller 
förbannelser. Våra löften sträcker sig djupare än så. Lika rena som ett 
ungt pars första kärlek, lika eftertraktade som den dyraste whiskeyn och 
lika odödliga som havet självt. 
 
Vi kommer aldrig tillåta ett folkmord likt vad som utspelade sig i Bjärke 
upprepas. Vi kommer aldrig blunda för orättvisor. Vi kommer aldrig backa. 
 
De som gjort oss orätt kommer ställas till svars inför våra dömande 
hjärtan. De kommer få betala med sitt blod, och de kommer ångra att de 
någonsin korsade våra vägar. Ont ska med ont fördrivas, så låt den bittra 
smaken av hämnd för evigt hemsöka deras föda. Låt spriten kännas tjock 
som tjära i deras strupar och må deras nätter hemsökas av isande 
mardrömmar. 
 
Vi. Kommer. Aldrig. Backa. 
 
Friheten är inom räckhåll. Kan du känna hur den kallar? Lika förtrollande 
som sirenernas sång. Så höj era röster. Ty vi är förankrade i friheten och 
vi kommer aldrig backa!   



  

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 
Världen – Sjöormens skugga 

I det varma väster, över Blodiga fjärden, Dönerska viken och Sinavattnet hade 
ilskna bud farit med än ilsknare besättningar. Mariderna och Sjöormarnas 
Koalition hade aldrig varit starkare - trots att tre av Hinside-Lôrs äldsta frihamnar 
brunnit med några av hennes mäktigaste och mest notoriska besättningar. 
Ursinnet som vaknat i de Lôriska piraterna hade fått även de mest självständiga 
av pirater att låna sin lojalitet till den sjöorm som nu piskade upp vågor bortom 
Bråhall. 
 

Me Lu, damen i rött, hade i sin position som en av Samfällighetens främsta 

piratkaptener, med hjälp av Rýroms pirater, sålt ut tre av de Lôriska piratnästena i 

ett hopp om tidsfrist från den Drakiska piratjägarflottan. När bud om omedelbar 

vedergällning utgjutet i Me Lus blod nått Rýrom hade man ignorerat anropet. Det 

sades nu att sändebud från Koalitionen skickats rakt igenom Mandraks 

krigsberädda farvatten för att utkräva hämnd, eller deklarera ett fullskaligt krig 

mellan öst och väst.  

 

Som en direkt reaktion på det som hänt hade många av piraterna som tidigare 

haft sina lojaliteter hos Förenade piraters samfällighet för inre samfälligheter 

övergivit alliansen och istället viskades det nu om att den en gång så mäktiga 

Friankarrörelsen var på väg att återuppstå och omstöpas i en ny tidsålder. Skulle 

man välja att svälja sin stolthet och återbetala sina systrar och bröder i väst? Eller 

väntade tidernas första piratkrig i den stundande mellanstormstiden? 

Åter till Rýrom 

Efter en tröttsam dagsvandring skymtades äntligen röken från elden som ständigt 
brann inne på Rå Spiggen. Kvartersmäster Kimmo, som kände hur vinterns 
smälta piss trängt genom sulan och idogt klättrade upp längs byxbenen mot 
knäskålarna, blev nästan tårögd av glädje att se den urgamla byn i samma skick 
som den alltid varit. Gråa, timrade hus utan krusiduller erbjöd allt ifrån smide och 
medikamenter till förtäring och rusdrycker. Här hade pirater samlats i 
århundraden, långt innan havet drog sig tillbaka och hamnen som tidigare låg i 

Rýrom givit vika för träskmarkens övertagande. Än idag erbjöd byn 
en vilomark för den laglöse, ett näste av uppgörelser och en rent 
oärlig handelsplats. Ännu vakade Vittra över de levande i byn, med 

de dödas visdom i sin makt. Det var nu många 
år sedan Kimmo mötte den odöda för första 
gången. Han hade skrämts av hennes kalla, 
ruttnande kropp så till den milda grad att han 
till en början knappt tordats sitta ned inne på 
värdshuset, då hennes ögon ständigt tycktes 
följa honom med blicken ifrån den plats hon 
alltjämt besatt. Nu var det en respektfull, 
lyckobringande och självklar vana att beställa 
“Tronskildes örtlikör”, en till sig själv och en till 
Vittra.  
- Rårivna damasker vad skönt det skall bli 
att sträcka ut sig sig vid en ordentlig eldstad, 
låta ölet skumma och affärerna blomstra! 

 



 
I dörren till Rå Spiggen stod en okänd mörkhårig kvinna och svor åt en av Rå 
spiggens stamkunder, Aldrik Enöra.  

- Det är för alla kölhalade rövars skull på tiden att Fridwalls får lite mothugg 
med affärerna så att priserna går ner, det borde du vara tacksam över 
tycker jag! 
 

- Komma här och lura till sig kontrakt för att öppna spelhåla rakt över 
gårdsplan, ni är inte lite fräcka ni utbölingar!  
 

Mannen var helt klart en “det var bättre förr- modell” och kvinnan fnyste uppretat. 
- Ingen ska ta ifrån dig Rå Spiggen, här kan du äta och dricka som du alltid 

gjort. Är det ärliga affärer du är ute efter så är det kanske bäst att du 
stannar där du är, men vill du ha chans att komma nånvart så kan du ju 
pröva din tur hos det “The Rising Anchor”. Det är här det händer!  
 

Med de orden vände hon på klacken och gick raka vägen ner mot den nya 
skylten som hängde på sned, rättade till den och klev in emedan hon ropade till 
Kimmo med besättning:  

 Välkomna in på Ankaret, en krog som erbjuder exklusiva drycker, 
underhållning och allehanda möjligheter! 
 

Kvartersmäster Kimmo stod en stund och kliade sin hjässa. Det tycktes som att 
förändringens vindar på något vis nått hela vägen in i det gamla Rýrom. Å ena 
sidan stod där Rå Spiggen, som en monolit till allt som alltid varit och där rakt 
över gårdsplanen kunde han se The Rising Anchor - en gammal dröm som fått 
nytt liv, en del av framtiden och allt hon för med sig. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vilken roll kommer du ha i de stundande trångmålen pirater emellan? 
Kommer friankarrörelsen åter bli en makt att räkna med?  
Vilket värdshus blir din favorit?  
 
Vi önskar ditt deltagande på den åttonde delen i ’The Tundlaheim Saga’, 
“Friankarnas Gryning – Åter till Rýrom”. 



  

  

VÄLKOMMEN TILL TUNDLAHEIM 
I vår kan du uppleva lajvet Friankarnas Gryning – Åter till Rýrom. 

 
Våra piratlajv utspelar sig i den fiktiva kampanjvärlden ’The Tundlaheim Saga’. Det är en 

farofylld plats, där piraternas storhetstid dalar och där de framåtskridande stormakterna nu 

beslutsamt rensar ut skumma tillhåll och havens fria folk. Men ännu finns gömda vikar, där 

skatter ropar efter att erövras och ännu kallar de okända havens djup, där hemligheter dväljs 

i glömska. I denna värld kämpar den starke, den listige och den som har förmågan att segla 

med strömmarna för att överleva. På vårt lajv finner du en intrigerande sammansvärjning av 

hård handel, folkfest och det okända äventyrets magiska lustar. 

 
Vi bjuder in dig att smaka på vår skapelse, vi bjuder in dig att bli en del av den och låta oss 

få möta den karaktär just du väljer att spela. 

PRAKTISK INFORMATION 
När: 10-14 april 2019 

Plats: Friluftsmuseet Finnstigen, en vacker stocktimrad by 

Anmälan: Sker via hemsidan till nedanstående pris.. 

Deltagaravgift:  800kr  

Lyxboende :  +300kr (Mer info, se hemsidan) 

Boka mat:   +600kr (Mer info, se hemsidan) 

Sista anmälningsdag för intrig är den 17/3 

Sista anmälningsdag för mat är 3/4. 

Max 150st deltagare på arrangemanget, delvis boende i tält på arrangemanget. (Mer info, se 

hemsidan) 

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+  

Piratlajv.se 

 


