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Skeppets för klyver de stora vågorna och 
manskapet arbetar frenetiskt. För var minut 
kommer de jagande skeppen allt närmare. Det 
mindre skeppet gör allt i sin makt för att fly 
undan men innerst inne vet de alla att det är 
för sent. De jagande fregatterna kommer allt 
närmare och stormbarnen gör sig redo för en 
den sista striden, böner och farväl sägs innan 
skeppet gör helt om och seglar rakt mot 
förföljarna. En brigg mot tre fregatter så slutet 
är förutbestämt och ytterligare ett av 

stormbarnens skepp finner sin sista vila djupt 
under vågorna.   

 

 

I Svalby fylls luften av förväntan och människor som har rört sig mot Rindistorget hela morgonen. 
Några har spenderat natten framför den staty som skall avtäckas, allt för att få en så bra plats som 
möjligt inför denna historiska händelse. Middagstiden börjar närma sig och tribunalens medlemmar 
och andra högt uppsatta personer inom revolutionen, tar plats på de bänkar som ställts upp framför 
scenen. Och så kommer Han, med tungt väpnad eskort, första Medborgare Johan. På podiet står han 
och blickar ut över folkmassan, en åldrande man vars kropp blivit böjd av maktens tyngd. När massan 
tystnat tar han till orda med sin genomträngande röst. ”Ur stormens blod och stål har vi skapat 
denna hyllning till en av vår nations största hjältar, må hon leda oss in i framtiden”. Duken faller och 
mitt på torget står en 5 meter hög avbild av Rindi som med stolt blick och lyft arm pekar framåt mot 
framtidens segrar. På sockeln står de bevingade orden ”Under svalans vida vingar, frihet åt folket”.1 

 



 

Kapten Doña Elisabeth Valederos segertåge går genom Belicias gator, vagnar fyllda med den nya 
världens varor som visas upp för en häpnande publik. Hudar av djur vars pälsar skimrar som koppar, 
statyer och smycken av svartaste sten som verkar ha fångat himlens stjärnor och mycket mycket mer. 
Från vagnarna kastar besättningen ut torkade frukter och på flera platser bryter det ut handgemäng 
när åskådarna slåss om att få smaka dessa exotiska läckerheter. Och längst fram i tåget, bredvid 
nationens hjälte, rider Doña Catarina de Joya på en vit häst. I Katagena firas det i dagar och alla, från 
de enklaste till de högsta i samhället blandas, firandes upptäckten. Överallt finns flaggor, fanor och 
bilder, alla bärandes De Joyas symbol.  

 

I Zamtin hörs det upprörda röster, ett 
transportskepp från silvergruvorna har kapats, 
plundrats och sedan blivit sänkt till havets 

botten med man och allt. Kapten McCain har 
samlat en flotta och lyckats besegra skeppets 
eskort och tagit dess skatter för att sedan på 
sedvanligt sätt spikat fast dess besättning i 
däcket och sänkt det. Kapten McCain och 
Kapten Edwin ” Santo Sangriento” Bennet 
samt skeppet Gyllene våreld, med dess 
okända kapten, står bakom detta 
vansinnesdåd. Kravet på hämnd ekar över 
riket och på flottans baser över hela Zamtin 
görs krigsskeppen klara för att sätta segel och 
påbörja jakten på förövarna och alla andra 
som sätter skräck på haven.  

 

I Nordhamn talas det om Kol-Petras turnering, knogmatcher där en ensam vinnare kommer ta hem 
500 taler och den stora äran. Slavägare, professionella slagskämpar och entusiastiska amatörer 
blandas med besökare som enbart kommit för att bevittna detta spektakel. Nordhamns gator och 
vattenhål fylls av nykomlingarna och de som i vanliga fall kallar detta sin hemmahamn har problem 
med att få sig en plats. Med nykomlingar kommer det dock möjligheter och problem, slagsmålen, 
rånen och överfallen har ökat i omfattning då många av de naiva nykomlingarna är lätta byten för 
den mer hårdföra lokalbefolkningen.  

I byn utanför Trossen har något otrolig hänt och Gustav vaktar den med sleven i högsta hugg. Det frö 
som planterades har slagit rot och ve den som ens vågar gå för nära. En bergsvallmo har växt upp 
mitt i byn och fler är de som gått för nära och fått smaka på Gustavs slev, vissa till den graden att de 
blivit tvungna att uppsöka läkarhjälp.  



Välkommen till Havshunger 
Ett lajv i en fiktiv 1700-tals miljö, där förtryck, krig och orättvisor styr. I klä dig rollen som en av 
frihetens folk, pirater smugglare eller andra som flyr lagens långa arm och gör haven till sitt hem. 
 
PRAKTISKT 

När: 23 till 26 september  2021 

Plats: Finnstigen utanför Hällefors, en 1700-tals stugby som utgjort rekvisita på flera lajv 
förut.  

Anmälan: Sker via hemsidan  

Pris: 750kr  

Boka mat: 650kr (Mer info, se hemsidan)  

Sista anmälningsdag för mat är 19 september 

Max 120st deltagare på arrangemanget, varav cirka 70st under hustak och 50st i eget tält.  

På detta lajv är alkohol tillåtet men i rimlig mängd. Dock enligt gällande 
alkoholtillstånd får egen alkohol ej medföras till området. Lajvet har därmed en 18 års 
gräns 
 
 

 

Glöm inte läsa våra regler och säkerhetsinformation 
 

http://havshunger.se 

 


