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~~ Stämningstext ~~ 

Anno 1259. 
Det var nära nu. Vinden 
hävde sig vildsint och 
oförtröttligt mot de tre 
pärlemorfregatterna, tvingade 
dem att reva segel och 
försiktigt kryssa mot hamn där 
de med nöd och näppe 
lyckades lägga till. Så kom 
regnet. Så kom stormen. 
Kaptenerna gav order om 
hård ransonering på rommen 
och högsta beredskap 
emedan de snabbt begav sig 
inåt land för att ordna upp de 
sista affärerna innan den 
slutgiltiga friheten. De blickade 
ut mot havet som härjade likt en vild tiger - men inget annat syntes där ute. 
Lättade konstaterade de att de var de sista i land.  
 
Under en svartnande himmel småsprang och knuffade de sig fram genom 
folkmassorna som skyndade mot sina båtar och skepp för att surra fast allt som 
surras kunde. Stönandet från master blandades med sjömäns oroliga rop, men 
de tre skyndade beslutsamt vidare inåt land. Väl innanför dörrarna på 
handelshuset slog värmen och ljuset emot dem. Vid ett avsides bord en våning 
ovanför bardisken slog de sig ned med varsin remmare i handen. Vattnet från 
deras sjöblöta rockar bildade pölar på det bastanta trägolvet innan det rann ner 
mellan golvplankorna till våningen under. Kaptenernas skålande fick det mustiga 
ölet att skumma och stänka som när vågorna kysser skeppets bog. Snart 
värmdes kropp och sinne upp, skratt blandades med affärer och klirrandet av 
mynt som bytte ägare bjöd sinnen till ro. I morgon skulle stormen bedarrat och en 
ny tid randas.  
 
De tre kaptenerna tycktes muntrare än de flesta på platsen, men trots det så låg 
det en märklig stämning i luften. Likt den spröda tonen från en stråke, som 
väntade på att få tränga fram. Plötsligt smällde åskan och dörren sprang upp. I 
dörröppningen uppenbarades en vildögd pirat, väl ökänd som handelshusets 
stamkund. Vandar Linöga var fager men skvalpande galen. Nu vrålade Vandar 
tills den enorma byggnaden blev stilla som graven: 

- Era etterförjordade sjöormar! Må ert krut evigt surna av er fiendes piss! 
Må hela världen skratta när ni hulkar efter nåd med min värja som 
soppslev bland era tarmar! 



  

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Vandars ansikte var strimmigt av himmel, hav och kroppsvätska. Svärtan under 
ögonen för att skydda mot solen bildade nu en krigsmålning värdig stamfolket 
från Hinside-Fall.  

- Någon har förrått oss. Någon har förgjort oss alla! Någon har sålt ut 
Pärlemoröarna! 

I sin hand viftade Vandar med ett pergament, undertecknat av flertalet välkända 
Tundlabarnskaptener så som Dyrild Steinsdottír och Ansgar Vard.  

- Släktet kallar oss hem, de kallar oss till krig. Vi måste alla försvara öarna 
till sista blodsdroppen! 

Folket på plats samlades kring Vandar, pergamentet vandrade från hand till hand 
och samma chockade ord vandrade från mun till mun tills det ökade i styrka till ett 
stridsmantra. “Förrådda. Vi måste alla hem, försvara pärlemoröarna till sista 
blodsdroppen.” Tre gestalter reste sig försiktigt från ett bord på våningen ovanför 
bardisken och drog sig sakteliga mot bakdörren. I den mötte de kapten Fraivi 
Sangard, med Tundlablodstatueringar som täckte de seniga armarna. Hon höjde 
rösten och basunerade ut: 

- Vilka här inne är kaptener och skall lägga polett om hemvändandet för 
samtliga av tundlablodets krigsskepp? Det är dags att kalla till röstning, 
vid mitt blod! 

 

 
Hjartryks öde 

- Ge fyr! 
Kanonernas dån var öronbedövande över viken i Hissnafjorden där Hjartryks 
hamnkvarter var belägna. Blockaden som legat där under drygt ett års tid hade 
åter förstärkts av Pirater, vapen och ammunition. Samtidigt som en 
upprorsfraktion under det enkla emblemet av ett lingonskott skjutit upp inuti 
staden och försett de som motsatte sig regimen med mat, utrustning och vapen. 
När väl slaget kom skulle det bli kortlivat. Den före detta jarlen av norra 
Damméro, som utropat sig själv till envålds regent över ‘Hirdmîr’, Signe af Hird 
stod chanslös. Hennes män hade inte ätit väl på månader och då många av 
upprorsmakarna var av framstående méerisk ätt så var det hennes egna 
rådskvinnor och rådsmän som vände sig mot henne.  
 
Attackerna började med en briserande bredsida från blockaden mot 
hamnfortifikationerna, och samtidigt anfölls jarlskvarteren inifrån. Under mindre 

än två timmar fortskred striderna innan Signe fångades och sattes i 
bojor. De sista av den gamla regimens hållpunkter föll i stadens 
marknadskvarter enbart en och en halv dag efter att belägringen 

inletts. Med den avsatte landsfrun av Hirdmîr, 
Signes fru och Mandraks Landsmoders dotter 
tillika, surrad vid fören på en av mellersta 
Damméros krigsfregatter la den rebelliska 
armadan ut för att möta den Drakiska 
piratjägarflottan, i hopp om att de skulle se att 
striden var över och vända om. På den högra 
flanken seglade piraterna, under ledning av 
kapten Besselia på sitt ‘Tysta skepp’. Planen 
fungerade oväntat väl. Den Drakiska flottan 
verkade redan fått uppgifter från sina scouter 
för den enda glimt man fick av piratjägarna var 
när de styrde mot solnedgången och försvann 
västerut runt udden på mynningen till 
Hissnafjorden.  



 

 
Det innebar att Damméro åter var fritt från drakens klor samt att österns pirater 
och nästet Rýrom ännu en gång var säkert. Besselia ledde piratstyrkorna iväg 
från de Méeriska skepp medans mörkret sakta sänkte en svalt dis runt dem. Här 
hade allt varit fröjd, om inte för den skugga som kom att falla från söder. Några 
av piraterna hade givit sig iväg för att plundra direkt efter att det blivit uppenbart 
att syftet med armadan var slutfört. Besselia och andra skepp som skulle vidare 
mot Rýrom hade dock mött upp med Fridwalls handelsskepp som även de var 
påväg mot piratnästet. Nu hade de lagt för ankar tillsammans utanför den västra 
banken i Hissnafjorden för att vänta ut natten och samtala. Ombord på Jägaren 
hade bland andra kaptenerna Besselia, Lucia, Caspar, Edwin, Kahn och Konrad 
samlats hos kapten Hjelm för ett kort rådslag innan man begav sig. Plötsligt 
stördes det goda samtalet av oroliga röster utanför kapten Hjelms hytt och snart 
kom en skeppsgosse inspringandes och tjöt att kapten behövdes på däck.  
 
Det var dundrande krigstrummor och trumpeter som förkunnade dess ankomst - 
ett odjur av stock, tågvirke och gjutjärn. Under oroligheterna kring Hirdmîrs 
upprättelse hade den sårade besten, Zorostria, återupprättat handelskontakter ut 
i världen. Samtidigt som man beslagtagit och störtat otaliga kriminella 
organisationer, varav kapten Kahns välde stod främst bland dem, hade man likt 
en svamp sugit åt sig av vapen, virke och andra tillgångar. Under ledning av den 
progressiva medlemmen i vindflöjelns råd, Hán, hade Zorostria byggt en massiv 
krigsflotta och åter rustat sitt tidigare så legendariska “Påfågelskompani”. 
 
I den månljusbeklädda natten kunde kaptenerna bara rysa i mjugg medans de 
bevittnade de blixtar och dunder som rullade över vattnet när Zorostrias flotta föll 
på några av Damméros skepp en bra bit bort. Men lanternorna och trummorna 
som ekade i fjorden avslöjade att det fanns skepp betydligt närmare deras egna. 
I en hastig manöver från 
Besselia där hon återtog 
sin roll som armadans 
ledare släcktes hastigt 
alla lanternor på 
piratskeppen runt om. 
Därefter sattes genast 
segel mot Hissnafjordens 
mynning. Det var ett 
fullskaligt 
utrensningsarbete som 
fortgick och deras enda 
chans var att hinna ut ur 
fjorden innan de blev 
upptäckta. Troligen var 
det bara natten som 
räddat dem så länge.  



  

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 
När gryningens ljus kom fick man en chans att skåda sin fiende. Skeppen som 
seglade bakom dem i formationer uppför Hissnafjordens vatten liknade i sanning 
mest en mur av virke och järn. För var tionde fregatt på linjen följde ett riktigt 
monster till skepp vilket fick de två linjeskepp som flankerade det att framstå som 
slupar. Åsynen av dessa flytande högsäten fick en tyst panik att sprida sig bland 
piraterna. Alla hade de suttit i Rýrom och skojfriskt skämtat om de iaktagelser 
som Krut-Björn gjort i Bahiro del Globe. Om de skepp som Drakerna höll på att 
bygga. Nu förstod man varför draken flytt, ett nytt krig stundade, kejsardömet var 
återuppståndet. Kapten Hjelm satte ord på vad de alla tänkte.  

- Det är uppenbart att det här är en ny typ av skepp för en ny typ av krig. 
Ett krig vars själva natur inte lämnar något utrymme för pirater 

- Hán den smutsiga räven har förfört vindflöjelns råd och satt vindnästets 
krona på sitt huvud. Kejsaren har återvänt och Draken kommer inte sitta 
och vänta på att bli dräpt... 

Sköt Kapten Kahn in bittert. Därefter talade man inte om den flytande död som 
förföljde dem, utan fokuserade på att segla så snabbt som möjligt ut mot 
Ödesvattnir. Snart hade en stor grupp med korvetter brutit sig loss från 
skallgången med Zorostriska skepp och fullriggat för att ta upp jakten på 
piraterna.  
 
Skeppen var väl matchade och man lyckades hålla jägarna på avstånd medans 
man letade sig ut ur fjorden. De hade dock kommit betydligt närmare och de 
testskott som de ibland avfyrade från sina frontpjäser började komma farligt nära 
piraternas aktertavlor. Det var därför man valde att föra skeppen in i en tät 
dimbank som drev ute på det öppna Ödesvattnir. Besselia kollade mot sitt eget 
skepp som nu styrdes av hennes styrman, Dimslöje och hoppades på att det var 
som hon misstänkte och att han hade något med saken att göra. Det visade sig 
snart att dimman var tjock och förrädisk och man fick akta sig noga för att inte 
ramma varandra. Snart dog hurusom ljudet av de Zorostriska kanonerna bort i 
fjärran och man insåg att kusten var klar. Med skeppen sammanbundna i lots 
påbörjade man sitt sökande efter en väg ut ur det tjocka töcken som omgav dem. 
Läget blev snabbt spänt då dimman inte gav med sig och de som seglat genom 
Démers slöja började snart mumla skrockfullt om att även detta var någon form 
av förtrollad dimma.  
 
Det var inte förrän dagen efter, när man irrat runt i dimman ett helt dygn som de 

först skymtade den, ett skepp. Precis där dimman tycktes lätta för 
en sekund kunde de skymta henne, ett ståtligt skepp, en fregatt. Till 
en början hände det sällan, men vart eftersom man började styra 

däråt man sett henne dök hon upp oftare och 
oftare - alltid utom räckhåll. På Eldpärlan 
började tundlabarnen viska om att det var en 
Pärlemofregatt de följde och när det ryktet 
spred sig blev de alla uppspelta. 
Pärlemofregatterna skulle ju vara borta? 
 
Caspar stod i fören och kliade sig i skägget. 
Han hade aldrig hängivit sig åt jakten på de 
svunna hemligheter som Tundlabarnen 
lämnat bakom sig när öarna föll. Men nu 
tycktes de gamla legenderna plötsligt mer 
levande än någonsin. Hans tankebana 
avbröts av ett rop som skallade från utkiken. 



 
- Land ohoj! Hamn föröver! 

 

Det blottade spåret 

Nu såg var besättning den. Ön. Även om skeppet som lett dem hit tycktes 
spårlöst försvunnet så var ändå ön framför dem lika verklig som kläderna på 
deras ryggar. Redan innan de börjat närma sig hade de märkt av den. Stiltje 
hade smugit sig på dem och enbart vågorna hade lett dem framåt. Ett spår av 
döda uppsvällda fiskar som tjocknade ju närmre ön de kom. En svepande dimma 
som ibland låg lika tät som skummad mjölk, men som nu igen gav dem fri sikt. 
 
Ön framför dem hade verkat bebodd till en början. När man sen närmade sig såg 
man att husen vid hamnen hade en förfallen uppsyn. Skeppen som låg för ankar 
hade blivit övervuxna med tång, nästan som att havet försökte kasta ut sitt nät för 
att dra dem ner, till sig. Loja segel var fortfarande hissade men ingen vind 
skänkte dem liv utan istället hängde de som döda, vittrande vingar längs 
masterna. 
 
På den östra sidan av ön skymtade man tre massiva gestalter och utkiken 
bekräftade att det rörde sig om tre strandade valar, inga synliga skråmor men väl 
uppsvällda. Besättningarna på skeppen började skrockfyllt beskriva de olika 
scenarion som kunde ha utspelats sig här och dårskapen i att låta öns hamn falla 
i det skick den gjort. Skräcken i att själva hamna i samma sits, maktlösa och 
övergivna vind för våg. 
 
Plötsligt började en utkik vråla om skepnader mellan husen, om illa gömda ögon 
som såg på dem genom fönstergluggar och hål mellan plankor. Men så fort man 
tycktes ha fångat ett par ögon med blicken så försvann de, ingen lyckades få 
kontakt med dem. Vissa började påstå sig se händer som vinkade, var det ett 
välkomnande eller en varning? 
 
Alla pirater ryckte till när en kolsvart skepnad svepte över skeppen och kraxade 
högljutt. Den verkade ha något fast mellan sina stora klor men flög för snabbt för 
att någon skulle kunna urskilja vad den höll i sitt grepp. Det man däremot såg var 
att den styrde rätt in mot ön. Besättningarna började göra olika trostecken 
medans de sakta flöt in mot hamnen och det som väntade dem när de kom i 
land… 

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

Vad ska hända nu när vindriket Zorostria har vaknat och det blåser upp till 
storm? Vad är din roll att spela i den fördömda hamnen? Vi önskar ditt 
deltagande på den sjunde delen i Tundlaheimskampanjen, “Stormens 
Inträde - Kaptenernas Sal”. 



  

  

VÄLKOMMEN TILL TUNDLAHEIM 
I höst kan du uppleva lajvet Stormens Inträde - Kaptenernas Sal. 

 
Våra piratlajv utspelar sig i den fiktiva kampanjvärlden Tundlaheim. 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: 17-21 oktober 2018 

Plats: Rosenhanska Magasinet utanför Nyköping. En väldig stocktimrad byggnad från 1800-

talet som idag används främst till bröllop och stora evenemang. 

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

Fram till 16/9:   600kr  

Från 17/9:   800kr  

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

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

Sista anmälningsdag för intrig är den 16/9 

Sista anmälningsdag för mat är 7/10. 

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 

 


