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Seglatsen har varit lång men vinden är gynnsam, de tre skeppen stretar fram över vågorna och snart 
bör de se en bekant kust framför sig. Resan har fört dem längre än någon skulle kunna tänka sig och 
lastrummet är fyllt med varor som ingen på denna världsdel ens skådat. I Fören på La Luna står 
kapten Doña Elisabeth Valedero och ser ut över havet, i hennes kölvatten följer skeppen El Sol och La 
Marianna. Tänk att det var detta de skulle finna när de gav sig av för mer än 2 år sedan, sedan den 
där dagen då våren stod i full blom har korsat haven och funnit det otroliga, de har funnit en ny värld.  

 

 

Belicias hamn stannar av och tystnar, alla ser 
ut mot horisonten. Först dök det första seglet 
upp sedan det andra och till sist det tredje, 
flaggorna som fladdrar i vinden visar vilka det 
är. Fem skepp gav sig av tre har kommit åter, 
ropen börjar skalla expeditionen har återvänt. 
Även i denna tid av krig sprids denna nyhet 
som en löpeld, de som under natten jagar och 
dräpt varandra i gränder talar nu exalterat nu 
med varandra om nyheten, skeppen har 
återvänt och vad bär de med sig…   

 

Över hela Katagena så rustas det för krig, försvarsverk färdigställs och lojalitetseder svärs. Alla större 
familjer, städer och ätter väljer sida medan republikanerna rekryterar bland landsbygdens och 
städernas lägre klasser. Kriget har stannat av men enbart för att samla kraft för att åter tända till med 
förnyad kraft.  

 



 

I Rindra flyter blod, giljotinerna arbetar till 
folkets jubel när de med avvikande åsikter, 
royaliser eller de som anses vara ett hot mot 

republiken förs ut framför fullsatta torg och 
avrättas. Högst skallar jublet när ett 
stormbarn möter sitt öde. De vanliga 
avrättade förs till namnlösa gravar medan 
stormbarnen töms på blod innan deras 
kroppar dumpas i gropar långt från havet. 
Blodet tillsammans med de stormföddas 
vapen förs till gjuterierna strax utanför Svalby, 
här fylls luften av värme och doften av smält 
metall blandat med doften av bränt blod. 
Folkgardisterna vaktar gjuterierna och de 
kringliggande verkstäderna minst lika nitiskt 
som första medborgare Johans person, ve den 
som ovetande råkar vandra in på fel gata och 
ertappas av dessa nitiska vakter.  

 

I en källarlokal är de samlade, en samling 
kvinnor och män alla böjda av sitt arbetstyngd, 
klädda i trasor sitter de kring det rangliga 
bordet. Med bägare i sina händer fyllda med 
sur öl talar de med viskande röster, vid varje 
skarpt ljud rycker de alla till som om de vore 
en. Utanför slingrar sig Dúnne-Char gator 
fyllda med liv och rörelse, men här är 
stämningen tryckt. Alla väntar och så öppnas 
dörren, en ung man kliver in hans ansikte är 
rött av ansträngning och han ser sig oroligt 
omkring. Han slår sig ner på en tom stol. Hans 
röst är tyst men det går inte att missta sig på 
den glöd som fyller den ”De jävlarna slog till 
mot vårt möte, vi skingrades så tror alla kom 
undan. Vi måste ena alla som vill ha en 
förändring, vi kan inte fortsätta leva under 
Biskoparnas och adelns förtryck, se på Rindra 
där råder det frihet och folkets vilja styr.” Runt 
bordet nickar sällskapet jakande. Utanför 

passerar en bärstol buren av åtta slavar, högt 
över massan sitter en man klädd i en Biskops 
kläder, dränkt i juveler av guld och ädla stenar, 
kring honom skingrar sig massan av fattig jon.  

  

 

 

 



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 intrig är den 22 augusti  

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 

 

 

 


