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Stämningstext: 

Det var sen eftermiddag i Greven av Regons slott. Greven själv satt i matsalens 

björnskinnsfåtölj och log förnöjt. 

”Det lönade sig visst att köpa sig en plats i Nomaz statsråd.” 

Greven talade inte till någon speciell utan till alla och envar i den stora salen. En 

självupptagen man som han förväntar sig nämligen inget svar, utan njuter mest av 

sin egen röst. 

”Mötet idag gav mig en ganska intressant nyhet, byn Serpentina står utan ledare 

och nu under kriget kommer varken Nomaz eller Tirons överhuvud ta itu med 

saken. Det är inte första gången jag nyttjar ett sådant här tillfälle”. 

En oerfaren tjänare avbröt plötsligt grevens monolog. 

”Så greven tänker resa dit?” 

Greven blickade ut över salen i jakt på den skyldige, fann honom vid en av de stora 

pelarna och röt: 

”Det är klart jag tänker resa dit ditt dumhuvud! Det är en outnyttjad inkomstkälla, 

en guldgruva bara några dagsresor härifrån! Hur understår du dig din…” 

Hans utbrott stillades när matsalsdörrarna slogs upp och nästa rätt i banketten bars 

in. Medan greven njöt av köksmästarens specialiteter blev den oerfarne tjänaren 

ledd avsides. Där fick veta att detta lyckosamma avbrott var den enda anledningen 

att han fortfarande var i livet. 

~                    ~                  ~                  ~                   ~                  ~                     ~ 

Samtidigt i Klanen Vargarnas familjehus, ledaren och familjefadern Isaac Varg 

läste med darrande händer ett nyanlänt brev. 

”Är detta sant?” tänkte han ”har möjligheten som både min far och farfar förgäves 

väntat på äntligen kommit? Har lyckans lott äntligen fallit på mig och min familj?” 

Han kysste brevet och stoppade varsamt ner det i rockens innerficka. 

”Den där informatören i Nomaz statsråd var värd varenda tibin!” 

Visserligen hade vargarnas anseende varit smutskastat i årtionden, men att 

förhandla till sig makten i en liten by som Serpentina borde inte vara helt omöjligt. 

Som ledare för en by kunde han äntligen återupprätta familjens rykte, kanske till 



3 

 

och med bli accepterade av adelsmännen i Hirtix trots att Vargarna själva inte var 

adliga! Isaac kallade till sig en tjänare och sade något som inte sagts på många, 

många år i Vargarnas familjehus. 

”Gör redo för avfärd!” 

BAKGRUNDSINFO: 
För tre år sedan hade Tiron en kristall som Nomaz lyckades stjäla. Tiron skickade en liten 

trupp med soldater för att återta kristallen men de hade inte räknat med Nomaz 

motståndsrörelse som slog ner Tirons trupp. Ingen vet vad som hände med kristallen, 

men det rycktas om att den förstördes för att dess makt inte skulle falla i fel händer. När 

vintern kom så ockuperade Tiron hela Nomaz! Efter två års hård belägring så började 

Nomaz motståndsrörelse slå tillbaka på många håll i landet, bland annat i en liten by som 

heter Serpentina. 

   När motståndsrörelsen slog sig ihop med trupper från Goll utbröt kriget, alla Tironiska 

trupper kallades till gränsen för att möta Goll och Nomaz samlade armé. Liksom många 

andra byar i landet blev Serpentina plötsligt utan ledare, efter två års förtryck försvann 

alla överhuvud och generaler. Många adelsfamiljer och klaner ser detta som ett ypperligt 

tillfälle att ta makten i en by då den är som svagast. 

Allmän info: 
Tirons era är ett nybörjarvänligt, medeltida fantasy lajv i Avesta. (Vikingatid till tidig 

medeltid, ca: 900-1200). Lajvet är den 7-9 oktober. Incheckningen är kl 13.00 till 18.30 

på fredagen. Kl 19.00 är det storsamling för alla deltagare där vi går igenom viktig info. 

Därefter börjar vi lajva. Lajvandet fortsätter och avslutas ca 14.00 då har vi fotografering, 

avslutnings prat och utcheckning samt städning. 

 

Pris: 
Lajvet kostar totalt 150kr om du inte är medlem i Silver Dolken 2011. 50kr 

medlemsavgift i Silverdolken, 50kr anmälnings avgift och 50kr deposition (depositionen 

får man tillbaka efter lajvet om man har städat sin lägerplats)  

För medlemmar kostar lajvet 100kr 50kr anmälnings avgift och 50kr deposition 

 

Praktisk information: 
Mat och dryck  
Mat och vatten får varje deltagare ta med sig själva. In-lajv kommer det att säljas nötter, 

cider (alkoholfri/låghaltig (0.7%) cider) och vin (svartvinbärs saft) för in-lajv pengar. Men 

såklart kan man ta med annan dryck om man så vill. 

 

Boende 
Under Nya Möjligheter finns det två möjligheter till boende, In-lajv eller off-lajv. Vill man 

sova in så kan man antingen sova i ett av de tre vindskydden (endast bybor) eller ta med 
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eget in-lajv tält/ paviljong eller liknande, bybor får gärna bo i tält off eller in också. 

Vindskydden har ca 15-20 platser. Ni ska självklart ha med er egna sovsaker.  

 

 

Eldning  
Det kommer under Nya Möjligheter finnas en eld, den kommer att vara i byn. Annars så 

får man inte ha öppen eld utan arrangörernas tillstånd!  

 

Toalett kommer att finnas på området. Detta är på in-lajv området men inne på 

toaletten är det off.  

 

Plats 
Lajvet kommer att äga rum i Avestas skogar närmare bestämt Myrsjö. Det är samma 

plats som vi hade på lajven Lugna Tider och Tirons era för de som var där då. Karta finns 

nedan. 

 

 
 

Önskade roller: 
 Vargarna 

o Isaac Varg 

o Beväpnade män 

o Övriga familjemedlemmar 

 Adelsfamiljen Regon 

o Överhuvud 

o Tjänare 

o Beväpnade män 

o Övriga familjemedlemmar 

 Byfolk 

o Bygardet 

o Tjuvar 

o Demonjägare 

o Handelsmän 

 Egna familjer eller grupper som vill styra byn 
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Fakta: 
För att få reda på fakta om Nomaz och mycket mer besök vår hemsida:  

www.silverdolken.tk 

 

 

Anmälan: 
Din anmälan är bindande!  

För att få en anmälningsblankett så besök www.silverdolken.tk. Skicka in din anmälan till 

föreningens mail, se kontakt. För att få en garanterad intrig så vill vi ha din anmälan 

senast söndag den 18 september 2011. 

 

 

 

Kontakt: 
Silverdolken  lajv.silverdolken@gmail.com & www.silverdolken.tk 

 

Linus Gustavsson linus_g_92@hotmail.com  

Linus Hägg  linzhagg@hotmail.com 

Philipe Gustavsson p-94@live.se 

Axel Gustavsson a.gustavsson96@gmail.com 

Karin Neld  spez1992@hotmail.se 
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