Midvinterfirande 634 – Prins Keis Jaktgård
Prolog
Prins Kei blickade ut över den brokiga skaran som satt bänkade i salen framför honom. Där
fanns välbekanta ansikten från Gyllene Hjortens orden, men också en del nya. Han visste att
många av dem färdats långt för att sitta där i långhuset tillsammans med honom, och för det
var han tacksam. Samtidigt visste han att det kanske var sista gången de kunde hålla rådslag
relativt säkra och ostörda. De bud som nått honom den senaste tiden oroade honom; mer än
han egentligen ville visa.
Han lät sorlet lägga sig medan han samlade sina tankar. Tröttheten som ibland kommit över
honom den sista tiden gjorde sig påmind igen. Uppgiften att försvara Naronien kändes mer
och mer hopplös, och han hade under lång tid saknat den minsta positiva nyhet. Visst, några
av hans mest betrodda män och kvinnor hade i ett våghalsigt äventyr förhindrat att ännu en
draug frammanats, men det var snart ett år sedan. Kei suckade inom sig: i ett större perspektiv
var det också ungefär lika betydelsefullt som att lyckas täta en liten spricka i skeppets
bordläggning medan du tar in vatten från ett dussin stora hål. Vi sjunker, tänkte Kei, bara lite
långsammare.
I de församlades ögon kunde Kei läsa såväl beslutsamhet som villrådighet. Det är tydligt att
många vill göra något åt situationen, men ingen kan säga vad. Välan; när Naronien faller i
bitar och Borgevid ruttnar inifrån är det gott att veta att det finns små skaror av kärnfriskt
virke, som inte knäcks av en frostnatt och en stormvind från norr, konstaterade Kei bistert.
Nå, det var dags att starta rådslaget. Han hade hunnit hälsa på gästerna innan, men inte haft tid
att höra några förhandsrapporter. Han anade dock att många av de som satt framför honom
hade nyheter av sådant slag som kanske aldrig skulle nått honom inne i Borgevid, och som
var av största vikt. Kei tog till orda:
”Välkomna till kvällens rådslag. Läget är följande…”

Vad
Ett midvinterfirande i traditionell Gyllene Hjorten-anda, med blot, rådslag och fest. Prins Kei
har bjudit Gyllene Hjortens orden att fira midvinter i hans jaktgård sydväst om Borgevid.
Inbjudan är kort och kärnfull, och har spridits på traditionella vägar till ordensmedlemmar
inom räckhåll.
Vänner! Ni är välkomna att fira midvinter med mig i min gård Åsliden, en
dagsmarsch sydväst Borgevid, på väg mot Hagre. Skaffa er vad information ni
kan om Njarkas görningar; rådslag skall hållas.
Kei, prins
När
Spelstart fredagen 28/12 eftermiddag/kväll (exakt tid meddelas senare); slut söndag morgon
30/12. I Erborigien är det förstås midvinter, dvs den XX i Yolatid.

Bakgrund
Denna information om Naronien är allmänt känd av de som färdas i trakterna och har ögon
och öron öppna. Det skall noteras att den är skriven ur Borgevids-perspektiv.
Njarka har varit ett furstendöme sedan länge präglat av ödesdyrkan och prästerna i
ödestemplet. De senaste årens utveckling har tytt på andra krafter också är med i görningen.
Fursten Kargs maka försvann för sex år sedan, och ett par år senare även fursten själv.
Prästerskapets makt har sedan dess stärkts och insynen har minskat gradvis. Befolkningen
hålls i ett skräckvälde med ökande terror, och svälten är mer eller mindre ständigt närvarande.
Rykten om människooffer har aldrig hittills bekräftats, men bedöms som sannolika. Att Loke
verkar genom prästerskapet är uppenbart.
I Borgevid sitter prins Kei, omgiven av rådgivare vars omdömen han alltmer tvivlar på. Att
Lokesdyrkare påträffats i Borgevid i hovets inre kretsar har gjort prinsen osäker, och han
vänder sig i allt högre grad till handplockade män och kvinnor för sin underrättelsetjänst.
Strider mot trupper från Njarka förekommer regelbundet, och frestar hårt på prinsens
ansträngda folk och soldater. Fronten rör sig sakta fram och tillbaka, men kryper närmare och
närmare Borgevid. Söder om Borgevid pågår dock fortfarande en långsam återhämtning sedan
ödesnaronska tiden.
Tere styrs fortfarande av ödestroende, såvitt man kan bedöma. År 628 anföll prins Kei Tere i
ett försök att förekomma ett eventuellt förestående anfall från Njarkas och Teres sida. Sedan
dess har förbindelserna mellan Borgevid och Tere förbättrats något, i och med att Njarka
alltmer börjat framstå som ett större hot och en gemensam fiende.
Triti var förr ett eget fursendöme men lyder sedan det besegrades 625 till största del under
prins Kei i Borgevid. Själva staden och en knapp sjättedel av landsbygden styrs dock av
Wenheim som arrenderar marken på 40 år. Triti har förlorat sin politiska betydelse, men är
fortfarande en stor stad med betydelse för handel och en attraherande ort för personer som vill
av någon anledning vill starta ett nytt liv.
Efter händelserna vid Grainers grav dömdes Mornam, nu utan namn, land och titel, till att
samla vad folk som fortfarande ville följa honom och tåga mot Njarka. Han har under hösten
passerat upp genom Naronien längs Norra landsvägen med en mindre här, men det var länge
sedan några rapporter om hans förehavanden nådde prins Kei. Är Mornam i dag en man att
lita på?

Var
Årsunda Viking är en unik rekonstruktion av en vikingatida gård, med ett stort långhus med
plats för 50 sittande och drygt 20 sovande gäster. Flera mindre sidobyggnader disponeras
också. Gården har byggts av kommunanställda med hjälp av EU-bidrag, och har utformats
med hjälp av Historiska Museet och Riksantikvarieämbetet.
Årsunda ligger söder om Sandviken, och nås lättast med bil. Det går också att ta buss från
Sandviken, linje 47. Till Sandviken tar man tåg eller buss från Gävle. Tidtabell finns på
www.x-trafik.se. Från parkeringen är det bara ca 200 m till gården.

Den som vill se bilder på gården kan göra det på www.sandviken.se/viking eller
http://www.popark.nu/annons/arsunda.html .
Praktisk information
Anmälan
Börja med att anmäla intresse till undertecknad (Anders Johansson). Jag arbetar oregelbundna
tider och kan ganska ofta vara svår att nå per telefon. Trots att jag förstår allas behov av
personlig information och dialog inför ett lajv hoppas jag ändå att så många som möjligt skall
kunna ta de inledande kontakterna via mail, vilket skulle underlätta för mig. Föreslå gärna en
roll du kan tänka dig att spela, men var beredd på att alla roller inte passar på arrangemanget.
När du fått klartecken till en roll är det dags att betala.
Kostnad för arrangemanget är 400:- för medlemmar och 550:- för icke medlemmar. Det är
dock möjligt för den som ej är medlem att betala in medlemsavgiften för nästa år (200:-, om
inget annat beslutas av årsmötet) och därmed få räkna sig som medlem under 2002. Avgiften
betalas in på Gyllene Hjortens postgiro 506619-6 senast 1 december! Ange ditt namn samt
att betalningen avser midvinter och eventuell medlemsavgift.
Mat
I deltagaravgiften ingår frukost, lunch och middag lördag samt frukost söndag. Eventuella
allergier eller andra särskilda önskemål meddelas Anders när ni diskuterar roll. Eftersom det
inte är ett värdshus ni kommer till utan prinsens egen gård är det begränsade möjligheter att få
egna önskemål tillgodosedda. Alkoholhaltiga drycker starkare än folköl kommer sannolikt
inte att serveras. Önskar man vin ombeds man medta egen, frän flaska. Den som anländer på
fredagen bör dessutom medta egen kvällsmat, enligt gammal Naronsk sed…
Roller
Midvinterfirandet är ett tillfälle för Kei att diskutera strategier och planer för framtiden.
Därför är roller som skulle kunna tänkas bidra med något i ett sådant sammanhang välkomna.
I första hand är det roller som är medlemmar av Gyllene Hjortens orden, men har du en roll
som varit med vid något tillfälle tidigare utan att ha blivit medlem i orden ännu går det
antagligen att lösa ändå. Du kan till exempel ha färdats med eller träffat någon medlem som
känt igen och tagit med dig. Vill du föra in en ny roll kan det gå utmärkt; arrangören sitter på
en del förslag… Du är naturligtvis välkommen med egna förslag också, men var medveten om
att vissa begränsningar dock finns.

Kontaktvägar
Använd i första hand mail, om inte annat för att avtala en telefontid. Jag är hemma ganska få
kvällar i veckan. Tveka inte att ringa ändå, men var beredd på att jag inte alltid har möjlighet
till ett uttömmande samtal. Maila gärna till båda adresserna nedan, så ökar chanserna till ett
snabbt svar.
anders.johansson@brf.uppsala.se
anders.johansson@lund.mail.telia.com
Hem: 018-713 336
Arb: 018-27 31 35
Mobil: 070-699 56 67
Väl mött i midvinter!
/ Anders Johansson

