
Hej! 

 

Det här är ett första uppsamlings- och kontaktbrev till er som anmält intresse för att spela Drakfåglar på När vinden vände. 

Här finns en del preliminär information från arrangörerna om vad vi hittills tänkt och planerat gällande gruppen och lajvet, 

samt kontaktuppgifter och en del annat. 

 

Till att börja med hänvisar jag till de bifogade bakgrundsartiklarna om Drakfåglarna. De är inte fullt ut uppdaterade men ger 

en hyfsad bild i kombination med artikeln om Margholiens nutidshistoria: 

http://thule.vas.nu/kampanj/varlden/rikenainorr/furstendomet/margholien_nutidshistoria.html 

 

Det finns också ett nystartat gruppforum för gruppen här: http://thule.vas.nu/forum/viewforum.php?f=70 som ni fått tillgång 

till allihop (utom Kristoffer som mig veterligt inte är registrerad på Thule-kampanjens forum). 

 

 

Vilka är ni? 
Ni spelar några utsända från den margholiska motståndsrörelsen, som brukar kallas Drakfåglarna efter sin första ledare. (Se 

som sagt de bifogade texterna för mer om den.) 

 

    
Laurelin / ”Lin” 

Nina Åhlmans 
Sofia Björnäng 

Camilla Mörn 

 

Mia Fröling 
”Missan” 

Karin Oswald 

(kontaktuppgifter)    

  

  

Rosalind 

Karin Edman 
Kniv-Lars 

Kristoffer Lilja 

  

    

 

Rosalind (Karin) och Kniv-Lars (Kristoffer Lilja) är båda gedanier och uppvuxna i den bygd där lajvet utspelas, Rosalind t o 

m i just den här byn. De har dock varit anslutna till Drakfåglarna och huvudsakligen hållit till i Margholien de senaste sex-

sju åren. 

 

”Missan” är också född i Gedanien men arbetade som piga åt den Furstetrogna margholiska frijarlen Malva Erenskiöld 

(värdinnan på Den svarta nyckeln) tills hon rymde därifrån och så småningom hamnade hos Drakfåglarna. (Det är en lång 

historia som Karin berättar bäst själv.) 

 

Ninas, Camillas och troligen Mias roller är margholier; Laurelin är en av de få överlevande margholiska alverna. De har 

antagligen varit verksamma i motståndsrörelsen mer eller mindre från början. 

 

Ni kan med fördel presentera era roller närmare på gruppforumet. 

http://thule.vas.nu/kampanj/varlden/rikenainorr/furstendomet/margholien_nutidshistoria.html
http://thule.vas.nu/forum/viewforum.php?f=70


Vad har ni gjort? 
Ni har varit bland de som Drakfåglarna under våren och sommaren sänt ned till det ockuperade Gedanien för att hjälpa 

motståndet mot de Furstliga där. Under vintern har sändebud för Drakfåglarna rådgjort med de ledande i alliansen mot 

Fursten; kungarikena Gedanien och Sunnanslätt planerade en stor offensiv som äntligen skulle befria en stor del av de 

områden som Fursten ännu ockuperade. I utbyte mot välbehövlig hjälp, förnödenheter och utrustning skulle ni i det tysta 

förbereda för motstånd och uppror i de ockuperade bygderna så att de Furstliga, när den allierade invasionen kom, skulle 

fångas mellan två eldar och inte kunna både försvara sig mot angreppet och hålla kvar sina besittningar. 

 

Hur gruppens organisation ser ut inbördes, om ni hållit ihop hela tiden eller delat upp er etc är för närvarande en öppen fråga 

som vi kan diskutera inom gruppen och komma fram till något bra. Det finns också flera andra liknande grupper utsända till 

andra platser i regionen med liknande uppdrag. 

 

Den första tiden fick ni ligga mycket lågt och hålla er väl gömda. Även Fursten förberedde ett stort fälttåg och allt större 

mängder av hans soldater flockades i norra Gedanien. Det var dock krasst sett inte bara av ondo; de uttråkade soldaternas 

framfart mot bönderna väckte ett allt större missnöje och den länge falnade upprorsviljan började blossa upp igen på många 

håll.  

 

Vid höskördetiden, för några veckor sedan, satte sig de Furstliga till slut i rörelse. Ni och era förbundna bland de bofasta 

stod redo att sätta landet i brand bakom dem.  

 

När stridens dag kom blev den första segern lätt vunnen. Flera av de Furstliga utposterna övermannades och nedgjordes, och 

de som kunde flydde till Vidmarkshus och förskansade sig där. Många och vilda rykten gick om vad som skedde söderut. 

Det verkar som om de Furstliga kastat om och dragit mot Arosia i stället, och medan en del av kung Imrars här förföljde 

dem drog en annan del norrut mot våra trakter, där de nu mötte föga motstånd. 

 

 

Inför lajvet 

De närmaste veckorna och dagarna före lajvet har ni varit inblandade i spaning och småstrider runtom Rödesta och 

grannbyarna. En mer exakt tidslinje kommer i ett senare grupputskick, men det har till stor del rört sig om att övermanna 

isolerade Furstliga patruller och utposter och spana ut vartåt de som varit för starka att ge sig på rört sig. När lajvet börjar 

föreslår jag att ni är på väg tillbaka från en längre spaningsexpedition, kanske splittrade i två eller fler smågrupper som 

avsiktligt eller oavsiktligt kommit ifrån varandra. När lajvet börjar har ni alltså ännu inte mött den anländade gedansk-

sunnanslättska truppen utan ni möter dem först inlajv. 

 

På lajvet kommer ni dels att bli involverade i det militära scenariot kring att eliminera den Furstliga eftertrupp som 

fortfarande finns kvar i krokarna, nedgrävda i starka fältbefästningar någon fjärdingsväg från byn. Här blir ni just en allierad 

styrka för den gedansk-sunnanslättska truppstyrkan; hur ni ska samarbeta och synka er med dem får till viss del lösas inlajv 

(men det är förstås bra att prata ihop sig off före lajvet också).  Det är helt ok om samarbetet inte nödvändigtvis blir helt 

friktionsfritt. 

 

Ni kan också bli indragna i det mer ”politiska” spelet kring vad som ska hända med den befriade bygden nu. Särskilt de som 

är härifrån från början lär intressera sig för det, men även margholierna kan tänkas ha ett intresse i hur fortsättningen blir 

och vilken policy den nya ”ockupationsmakten” följer. 

 

 

Relationer till bofasta 

Jag ska ordna kontaktlistor och förkortade versioner av lokal bakgrund till er så fort det hinns, så att ni kan skapa relationer 

med de bofasta – ni har ju varit verksamma här, om än rörliga över ett större område och till stor del gömda, under upp till 

några månaders tid. Det är dock upp till er hur nära omkring just den här byn ni hållit er (dvs hur mycket lokala relationer ni 

vill ha på lajvet). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktiskt 
 

 

Läger och boende 
Tills helt nyligen har ni behövt hålla er gömda och antagligen haft ett eller flera undangömda läger i skogen. Det är inte en 

nödvändighet längre, så det är upp till er hur ni vill bo; ni kan ha ert/era läger i nära anslutning till byn eller mer undangömt 

som ni föredrar.  

 

Kommunikation och forum 
Det finns ett gruppforum för den allierade truppen på Thule-kampanjens forum. Alla ska registrera sig på forumet (vi ordnar 

så ni får tillgång till gruppforumet) och gå in där minst en gång i veckan för att läsa vad som skrivs.  

 

Börja gärna redan nu prata ihop er med andra i gruppen. Skriv också gärna en kort rollpresentation och posta på 

gruppforumet. 

 

* * * 

 

Välkomna till När vinden vände. Vi ses på forumet! 

 

Theo, arrangör 

 

 


