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~~ Stämningstext ~~ 

Jag ska ta dina kläder! 

Alldeles snart 

Så fort vi når land, 

snart ska du se 

Dina kläder ska bli mina 

så snart vi går iland! 

Jag ska ta dina tänder! 

Alldeles snart 

Så fort vi når land, 

Snart ska du se 

Allt ditt guld ska bli mitt 

så snart vi går iland! 

Jag ska ta dina stövlar! 

Alldeles snart 

Så fort vi når land,  

Snart… 

En kvinnoröst bröt igenom den lilla bubblan som sångaren 

byggt runt sig själv: 

- Hörredu, slasen, om du kunde sluta tungkyssa det 

 där liket och göra lite nytta istället, jag börjar bli 

 orolig för dig pöjk. 

Aziz tittade upp, och kom på sig själv 

med att ha gnolat på den gamla 

visan. 



 

- Visst mäster, men det var faktiskt så att jag sjöng på en gammal sång.  

- Ajj, det hedrar dig att du till och med sjunger för de som fått öronen bortskjutna 

men upp i förmasten med dig nu, här ska halas ny flagg! Skeppet har fått en ny 

kapten! 

- Aj aj. 

Aziz, släppte ned kroppen till den lôriske officer som han så omsorgsfullt släpat 

över däck. Varför han släpat runt på den döda kroppen kunde han inte riktigt 

erinra sig såhär i efterhand. Efter bordningen hade allt gått så snabbt… 

Kniv-Laila tittade långt mot pojken tills hon såg att han verkligen tog itu med sitt 

uppdrag. ”’Sjöng en sång’, jojo… Den senaste sven jag hade som visade ett sådant 

intresse för döden fick snart en alldeles egen plats i den stora avskedskören”, muttrade 

hon och återgick till sitt arbete med att ända plågan för de själar som alltjämnt låg 

i plågor på däck och läckte som såll. 

Det hela hade verkligen gått fort. Bakhållet var perfekt utfört men det hade också 

varit mycket välplanerat. Efter att ha identifierat en lämplig plats längsmed den 

nya farled som Lôrerna hade dragit upp till bastionen på Gylöarna, hade man 

övat bakhåll i en månad. När det äntligen blev skarpt läge och piratslupen sköt 

ut från sitt gömställe bakom klipprevet, hade strömmarna i farleden hållit den 

Lôriska figurinen i ett bergfast grepp, utan någon rimlig möjlighet att slå 

bredsida och möta angriparna. Ett par kanonsalvor satte bytet i ett försvagat 

skick men väl på andra sidan revet var det oordning bland den Lôriska 

besättningen som fällde avgörandet. För beväringen på figurinen var större än 

vad piraterna anat. När väl den lätta piratslupen hunnit ifatt och kunde borda 

fraktfartyget vällde det från kajutan en strid ström av soldater. En del med 

hängslena på sned eller bara en stövel, någon hade till och med glömt sin 

musköt. Tumultet tjänade piratbesättningen, annars hade det mycket väl kunnat 

bli en oviss kamp och mycket dyrköpt seger. Kapten Ösacar den Skinflådde 

pustade ut. Han var belåten med utgången men aningen förargad på sig själv för 

att ha missbedömt fiendens antal så pass. Det hade kostat några mannar livet, 

duktiga pirater. Anledningen till att fraktfartyget varit så välbevakad blev man 

varse först när kvartersmästare Radhia kom ilandes upp längsmed kajutans 

lejdare med ett pergament i högsta hugg. 

- Kapten, kapten! Med denna kurs går vi strax syd om Hinside. Figurinen var inte på väg 

mot Gylöarna utan till Galjonen för att… för att… att jaga… sjöormen. 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

  

”Det var en djärv kurs…”, tänkte Ösacar och såg länge på sin kvartersmästare. 

Kaptenen kunde inte undgå att fråga sig själv om han någonsin sett Radhia 

springa så fort förut, eller ens springa överhuvudtaget för den delen. Till slut tog 

han emot skriften och började läsa. De trötta piraterna som satt sig för att vila fick 

sig snart ett bryskt uppvaknade. 

- Gir babord i dödens ögonblick, upp era kräk och fähundar, slå gir! Varje slöfock ska jag 

mata med maskar från min egen mage, slå gir slå gir med dödens fart slå gir!  

Kapten skrek utan att lyfta blicken från pappret framför sig. När han kommit till 

slutet slet han sig från skriften och började frenetiskt veva med armarna som för 

att visa att han menat allvar. Skeppspojken Aziz hade precis hasat längst ut på 

förmasten och bytt skeppets färger när han hörde ljudet av aktivitet bakom sig 

och fick uppleva hur figurinen plötsligt tvärgirade åt styrbord. Av kraften gled 

han sakta åt sidan på den hala masten och hängde snart upp-och-ner i 

knävecken. Som tur väl var hade han hunnit låsa vänstra foten i fockreven kunde 

han arg som ett bi och högröd i ansiktet kämpa sig tillbaka till upprätt position 

igen, väl medveten om att han lika gärna kunde ha legat i plurret vid det här 

laget. Aziz spottade och fräste och vände sig mot skeppsdäcket för att förbanna 

sina kamrater vid alla havets stormfåglar. Men pojken stumnade av förvåning då 

han fick se hela piratbesättningen stå tyst och blixtstilla, blickandes åt hans håll. 

Någon hyschade åt honom. ”Så underligt”, tänkte Aziz, ”vinden har alldeles lagt 

sig”. Andra måtte ha tänkt samma sak, för någon i leden började plötsligt vissla 

svagt och flera andra stämde snart in. En kall kår letade sig upp längsmed Aziz 

ryggrad. Så vände han sakta på huvudet och fick se det med egna ögon.  

Rakt för stäven rullade en mäktig dimbank sakta fram mot skeppet. Från vad 

som varit en klarblå himmel försvann solen plötsligt, som om havet själv hade 

slungat ut sina tentakler och dragit ned den i djupet. Aziz stakade sig då han 

stavade de sista meningarna på den gamla visan han gnolat: 

     … Snart ska du se 

 När onda dimman lättat 

   Då bär dom mig iland 

 

RÝROMS UTMARK 

Snön dansade fram över marken i virvlar av 

den karga östanvinden. Men Damméros 

barrskogar var fortfarande gröna, snön föll i 

ringa mängd och det var alltför kallt för att 

den skulle packa sig. Istället flög den över 

gulnad vegetation som en yrande dimma, 



 

hård och frusen för den som tvingades möta dansen i motvind. Enkom i dalar 

och platser av lä, samlade sig snön tidvis i drivor. Nere vid Rýroms hamn hade 

saltsjön till stora delar frusit till av den bitande kölden, men vattnet närmast 

utloppet och i havet utanför var allt för oroligt i sig självt för att tillåtas stillas. 

Därför var Rýrom ännu öppet för affärer, vilket såklart inte var något nytt. 

Platsen var förundransvärt livfull i de flesta årstider och mycket beständig mot 

all väderlek, i alla fall om man skulle tro legenderna. Det var anmärkningsvärt 

med tanke på hur sjuårsstormarna härjat land och rike genom tiderna.  

 

Den pågående sjuårsstormen, Tämjaren, och dess allt mer oberäkneliga 

pisksnärtar hade ännu inte kunnat stoppa pirater från att söka sig till Rýrom. De 

som fört handel länge på platsen kunde dock med lätthet se att det var betydligt 

större närvaro än vad som var brukligt under den frusna årstiden. Och det var 

överraskande, för solida flak och hela öar av drivis från Ödesvattnir hotade både 

besättningar och skepp. Måhända hade rikenas hänsynslösa jakt på pirater 

slutligen fått folken att tappa all rim och ranson och i desperation ta överdrivna 

risker? Kanske var det i hopp, eller möjligen ekot av ett hopp och en dröm långt 

förgången som sjörövarnas hjärtan sjöd av aktivitet? Nere vid hamnen myllrade 

de av stojande sjöfarare som alla pratade om samma sak, nämligen de hundratals 

lappar som satt uppsatta över hela hamnen: 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

  

 Inne på Rå Spiggen var det väldigt livat för årstiden, men ingen vågade nämna 

de lappar som påträngande prydde hamnens alla hörn. Istället var det skatter, 

plundring och det höjda antalet besökare som stod högst på agendan för de 

flesta. 

- Ha! Det är för att frihamnarna i de varmare regionerna skjutit fyr likt björknäver för ett 

eldstål... 

Hördes en vesselliknande man i turban fräsa medan han förde fingrarna samman 

i en girig rörelse. Samtidigt slogs dörren upp och ur snöyran som fyllde farstun 

på värdshuset vällde ett nytt piratpack in. Plötsligt blev det livat, nykomlingarna 

var törstiga och verkade ha gott om taler även om deras kläder sade de motsatta. 

I vilket fall var de generösa och snart var det sång, dans och dobbel samtidigt 

som mjödet flödade ur tunna.  

 

Rakt över bordet från turbanklädde, på motsatta sidan om ett märkligt bräde 

med cirklar och siffror, satt två sjöfarare och pratade medans ett tärningspar gick 

bordet runt.  

- Jo det är sant! Jag hörde det från min syster på Bladgöken som har en mjölkbroder på 

Runntunnan vars kapten känner kanonjären på Sparven - De seglar mot 

Pärlemoröarna! 

- Nu har du tappat mig, pratar du fortf... FÖRBANNAT EN TILL SJUA! 

- Ja det är Nattugglan jag menar 

- Nattugglan? Menar du inte Sillkungen som du 

tala om förut? Ni friankare har för många skepp 

och före mycket rörelse mellan dem... 

- Eh! Måhända var det Nattstjärnan, vad vet jag, 

nått med himmelen var i alla fall, vad spelar de för 

roll – DE TÄNKER TROTSA SLÖJAN!  



 

Samtidigt hade Mamsell Messner återvänt från en kort frånvaro och stod nu och 

spanade över det svagt upplysta och livliga krogrummet. Hon kunde se hur en 

ansamling av nykomlingarna stod och skröt högljutt om sin kapten i den 

halvcirkel som bildats vid väggen där Eleonora Vindfasts testamente satt 

uppspikat. Plötsligt tog nykomlingarna avsked och hon kunde höra hur en 

gammal matros med munnen full av trätänder muttrade: 

- Självklart sätter jag emot, jag må vara gammal och knotig men blind är jag inte. Få 

kanske såg det, men den där besättningen... Deras fötter var svarta och läderaktiga men 

nog var de barfota allt, det är inte naturligt i den här kylan! 

Mamsell tog en djup klunk av det kryddade vinet hon höll i den vänstra handen 

med den högra plockade hon upp ett vedträ och kastade in det i den sprakande 

kaminen. Sen rätade hon på sig och sa med sin mest befallande ton: 

- Achibald! Vi har saker att diskutera innan vi kan stänga Spiggen för vad som än är kvar 

av natten.  

Mannen i turban reste sig och rätade till sin sidensärk, stoppade ned sin pistol i 

det skinande tyg han bar runt midjan och följde Mamsell Messner ut genom 

dörren. Utanför var vinden stilla för en sekund, månens kalla sken lyste upp byn 

och genom skorstensröken sken Niveltyr, evigt klarast av alla stjärnor i Rans 

vändkret. 

 

NYHETER I VÄRLDEN 

Rýrom är en anrik frihamn för pirater och ju fler av de mer populära hamnarna 

kring Ödesvattnir som brinner desto fler väljer att vända sig till de kargare men 

säkrare hamnarna från förr. Ju fler som 

anländer, desto fler nyheter om vad som 

föregår i världen. Handelshuset Fridwalls 

håller därtill piratbesättningarna uppdaterade 

med nyheter som når dem från Hjartryk, 

vasallstaden i övre Damméro, där huset har 

sitt säte. Signe af Hird, kvinnan som håller 

Jarlskap i övre Damméro, hade fortsatt hålligt 

en stram politik för förföljelse av pirater i övre 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

  

Damméro. Det trots att det framkommit definitiva bevis för att det varit på 

Signes egna order som en hel by utanför Hjartryk blivit förgiftad – ett brott hon 

högst lidelsefullt beskyllt piratsläktet för. 

Ett piratskepp berättas ha gjort en svepande natträd i en mindre hamnstad 

utmed den västra delen av den drakiska kusten. Mången gång varje kväll under 

senvinter kunde man höra slitna matroser berätta historian som om de själva 

varit där: 

 "Jojo, med skydd av natten och under en guds namn gled hon in mot hamnen. Den 

förbannade, blodsgjutaren... Hennes kapten strök som en skugga utmed den ringlade 

relingen tills dess han nådde fören. Då vände han sig om och precis som molnen avtäckte 

månen och färgade staden, havet och skeppet silver höjde han sin hand. Rök, eld och järn 

pulserade genom kanonluckorna i det skarpa skrovet och slog likt en tidvåg mot 

hamnkvarteret. När dammet från den rämnande förgörelsen lagt sig och staden myllrade 

av liv likt en förargad myrstack, var skeppet och kaptenen redan två sjömil bort..." 

Någonstans på Himlahavets böljande väta cirklade en stor ansamling skepp runt 

den beryktade slupen Röda rosen, ett stort möte hölls på däck där alla de 

cirklande skeppens kaptener samlats - Piraters förenade samfälligheter för inre 

samfällighet hade kallat till ting. På kommandobryggans reling stod en kvinna i 

rött siden och bister min. Hon höjde sin röst över sorlet från kaptenerna nedanför 

på däck och tystade dem: 

 - Ett skepp har seglat för att finna nyckeln som ska hjälpa oss att 

 avläsa den gamla skriften, den som nedtecknades om hur  Grå 

 Knaggen råriggade sina segel i höjd med Klotviken, för att sedan slå 

 kryss ut i Ödesvatnirs solgass. 

 

"Det är inte alla förunnat att bli en del av vårt folks historia och den mängd mod 

som krävs besitter inte hälften av alla kaptener här.." tänkte hon 

bistert när hon såg ut över de bleka ansikten med uppspärrade 

ögon som låg likt havet framför henne. 

 "Att jaga Sjöormar har vi alltid sagt om det 

som de flesta av oss finner otänkbart riskfyllt 

och svårt, men vem vet, så långt bortom varje 

sund kaptens farled... kanske är Sjöormar det 

minsta av de problem som väntar där..." 



 

 

VÄLKOMMEN TILL TUNDLAHEIM 

Bortom horisonten - En djärv kurs 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: 25-29 maj 2016 

Plats: Finnstigen utanför Hällefors, en medeltida stugby som utgjort rekvisita på flera lajv 

förut.  

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

Innan 1/4: 500kr (Inklusive deposition) 

Efter   1/4: 700kr (inklusive deposition) 

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  

Piratlajv.se 


