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Sommaren är här och med brisen från söder 
färdas rykten. Kriget i Kartagena fortgår och 
har blivit allt mer intensivt. Även om dess 
påverkan i Nordhamn är låg så öppnar 
konflikter upp för möjligheter. Så länge kriget 
rasar så kommer Katagenas farvatten vara 
lukrativa för piraternas härjningar. I Belicia 
huvudstaden råder kaos, alla fraktioner är 
närvarande men ingen har tagit makten. 
Nätterna är livsfarliga då revolutionärer, 
rojalister och allmänt drägg utnyttjar de 
mörka timmarna till att göra sig av med 
meningsmotståndare eller fiender, varje 
morgon möts solens strålar av lik och rester 
efter strider. På en finare krog i närheten av 
den tidigare drottningens palats sitter ett 
sällskap tre från livvakten och två andra i 
finare kläder. Även om krogen är av det finare 
slaget så drar sig sällskapet till sig blickar, 
officerare från livgardet samspråkandes med 
två främlingar bara detta är ovanligt men att 
två av dem uppenbarligen är tvillingar och 
undersköna gör det inte mindre iögonfallande. 
En av männen i de fina kläderna talar ”Kapten 
gardet måste snart välja sida ni kan inte vara 
neutrala och låta kriget slita sönder vårt land.” 

den tredje officeraren lyfter sitt glas och 
dricker innan han svarar ” Mina herrar, vi är 
rikets äldsta stridsförband och tjänar oavsett 
den som kronan bär. Vi kommer inte välja sida 
i ett inbördes krig utan stå redo att tjäna när 
en ny monark är krönt. Detta är vår sed och 
därav att vi är kvar när andra gått till 
historien” De två fina herrarna protesterar, 
och kaptenen vinkar med ett finger ”Löjtnant 
De Roche se till att min droska körs fram” 
tvillingarna tittar på varandra ”Kära syster 
Kapten bad dig hämta droskan” hon möter 
hans blick och höjer ögonbrynet, han hostar 
till och reser sig ” Som jag sa Löjtnant så ska 
jag se till att droskan körs fram”. 

 

 

 



I Svalby blickar hamnkaptenen ut över viken 
och ser hur två Fregatter eskorterar 
handelsskeppet in mot hamn. Han tittar på sin 
sekreterare som möter hans blick. ”Nya 
rutiner efter anfallet alla skepp måste ha tung 
eskort och de som inte uppfyller kraven sänks 
innan de hinner närma sig hamnen, Rindra 
skall aldrig överraskas igen.” Sekreteraren 
svarar med ett skratt ”Förste medborgare 
Johan leker inte längre, alla folkets fiender 
skall falla för tribunalens makt”.  Bakom dem i 
staden fortsätter folkgardet sin jakt, minsta 
ord så kommer de om natten och hämtar de 
misstänkta från sina sängar, en viskning kan 
vara tillräckligt för att ställas inför 
folktribunalen. Värst är domen för de 
Stormfödda, bara att vistas i samma kretsar 
som dessa kan leda till en ond bråd död. På 
torget jobbar ständigt bödlarna och 
giljotinernas bilor blir slöa av allt arbete som 
utförs, om nätterna drar pöbeln fram för dem 

som inte orkar invänta tribunalens domar. 
Varje morgon återfinns liken i gränderna eller 
upphängda i träd och bjälkar. Frihetens stad 
Rindra pulserar av folkmassans eufori, men 
under ytan pulserar skräcken för att vara den 
som härnäst pekas ut som fiende eller inte 
tillräckligt entusiastisk i att kämpa för folkets 
makt. 

 

 

 

 

 

I Nordhamn blåser även där förändringens 
vindar, Ridmanshuset som överblickar hela 
staden är köpts av Amelia som håller på att 
bygga om det med syfte att öppna ett bordell 
som skall kunna utmana Daruls verksamhet. 
Stadens invånare håller andan i förväntan 
gällande vilket som skall bli det ledande 
nöjesetablissemanget i hamnen (på ön?).  I 
stadens sjökrogar och syltor talas det 
fortfarande om Änkesorg kapten Knogens nya 
skepp. En dag i början av sommaren seglade 
hon in, knappt mer än ett vrak och nu ligger 
hon strandad utanför hamnen. Dess styrman 
la henne där avsiktligt då han inte ansåg det 
värt att lägga till i kajen. Hela dess besättning 
befinner sig nu på krogarna och syltorna 
sökandes nya anställningar samtidigt som de 
med ej dolt hat talar om Kapten Knogens idioti 
när han beordrade skeppet att anfalla Svalby 
medan han själv gav sig av mot staden i en 
jolle. Vid det strandade skeppet har några ur 
hans besättning slagit läger och väntar på sin 
kapten och hans återkomst.  

 
  



I den lilla byn utanför Nordhamn råder det även där en ny ordning. Trossens nya ägare                               
Madam Natt tittar upp på sin kock och allt i allo Gustav och tänker för hundrade gången om      
hon verkligen gjorde rätt när hon lämnade havet och köpte denna krog. ”Men Natt måste       
förstå att det är dag nu och när det är dag kan man inte lyssna på natt, och Gustav säger att       
när det är dag så är det hans som bestämmer på trossen och att han verkligen har bestämt         
att man ska ha potatis till gröt.” Madam Natt svarar med ansträngd lugn röst ” Käre Gustav,      
Natt är mitt namn inte när jag bestämmer, dock var inte frågan om man ska ha potatis till        
gröt, den frågan pratade vi om igår.  Min fråga var om leveransen av Te och småkakor har   
kommit och om förrådet är fyllda med de förnödenheter vi behöver för den kommande     
veckan.” Gustav tittar på henne med oförstående blick innan han muttrande rör sig mot    
förrådet ”Natt är Natt inte ett namn och dag är dag och när det är dag är det inte natt så       
varför ska natt bestämma när det är dag, och vem ska egentligen få bestämma, jag har       
minsann fler knappar än vad hon har”   

 

Madam Natt ser efter honom och till sin förvåning ser hon att hon inte är                  
ensam, en man sitter vid eldstaden och dricker från sitt stop har han varit där               
hela tiden? Han är gammal och grå, krokig och böjd, med en åldrad blick som              
ser ut att ha sett mer än man kan tänka sig. Hon känner respekt inför mannen           
och skall just tilltala honom när han på skröpliga ben reser sig höjer sitt glas                 
till Vittra och skrockar lågt ”Ja du vittra vart är världen påväg…” han går mot        
dörren och just som han är påväg att lämna Trossen vänder han sig om nickar        
artigt och går. Madam Natt gnuggar sig i ögonen såg hon rätt? Med hög röst          
ropar hon ”GUSTAV KOM HIT NU… 
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Välkommen till Kampanjen Havshunger 

 

Praktisk information:  

Var: Finnstigen, 712 91 Hällefors  

När: Incheck, 30 juni kl 13 (onsdag) Lajvstart, 1 juli (torsdag)  

Utcheck & Städ, 4 juli (söndag)  

Alkohol: Går att köpa på värdshuset, får ej medtas egen  

Pris för lajvet: 750:-  

Lajvet har 18 årsgräns. Anmälan görs via hemsidan, www.havshunger.se  

 

Restriktioner gällande COVID-19 “Havshunger – Begynnelsen” ligger inom ramarna för 
sammankomster enligt riktlinjerna från FHM.  

 

Vi i arrangörsgruppen kommer se till att hygienartiklar så som handsprit, våtservetter och 
restrikterad tillgång till vatten kommer finnas tillgängligt. 

 

Vid uppvisande av symtom önskar vi att ni, med hänsyn till andra deltagare stannar hemma. 
Arrangörsgruppen åhåller sig rätten att avvisa folk från eventet om vi anser fara för andra deltagare.  

 

Havshunger 
Glöm inte läsa våra regler och säkerhetsinformation 

http://havshunger.se 
 

 

 

 

 

 


