
Aktuellt In-lajv - Rykten till KIR 2016 
 

Denna information är sådant som är allmänt känt i Hunaland. Men kom ihåg att allt inte 
nödvändigtvis är sant bara för att det är ett rykte. Spela på dessa rykten och gör det under 
lajven, inte innan… 
 
Har du frågor? Kontakta oss på intriger@kampeniringen.se  

 
Vill du hitta gamla/tidigare inlajv-relaterade händelser/stämningstexter?  

Se Arkiv In-lajv i menyn på hemsidan. 
 

Efter höstgillet 1117 

• Det ryktas att Ödis hird i Härjedalen är särskilt framgångsrika på att plundra lik, 

ibland knappt innan de hunnit svalna. 

• Folk som stannat i Berghem efter höstgillet kan vittna om att de hört viskanden om 

Wilja, Helga och vakthövdingen Olof samt om något arv.  

• Efter sommarens framgångar i kamperna har Ädla av Ödis mottagit en kniv i 

kärleksförklaring från en okänd beundrare. 

• Loge sägs lägga beslag på all säd de kan komma åt innan priserna går upp när kriget i 

Härjedalen drar ut på tiden. 

• Loge har börjat bygga båtar, stora och snabba, men inte till sig själva… 

• Resande folk har kunnat se att allt fler folk från Logeätten har bosatt sig på Skölds 

marker. Skall Loge bli en ny vänätt under Sköld? 

• Loge skall ha trampat på en öm tå. Sköldätten ratar Loges sten och köper nu istället 

sten från ödisätten. 

• Det sägs från folk i hovet, efter ett gille, att man hört Njal säga att Njal anser att 

Jacobi bör ta Råda till maka, då han ändå förstört henne i källaren under klostret  

• Handelsmän som rest genom Ulvmosse säger att de hört att Njal tröttnat på Ragna, 

och därför har hon sänt sina barn land o rike runt för att säkra sin avkomma. 

• Svål-Sven har tröttnat på Berghems menlösa matkamp och har startat sin egen i 

Ulvmosse, som han nu vunnit 7 gånger. I alla fall enligt Svål-Svens eldträl. 

• Knut från Snokätten säger att Kettil är i onåd, och därför inte får lämna Ulvhede som 

kostat Njal enormt mycket pengar. 

• Enligt Lill-Kettil av Snok skall en grupp sejdare och godar bevistat Ulvhede långt och 

länge. Har Kettil och Räv av Ödis affärer ihop? 

• Ätten Långe skall ha försett Loge med vapen, om man tror vad folk på vägarna säger. 

• Logeätten vill köpa Bassändan av ätten Sköld. Hur kan de ha råd med det? 

• Gjord av Tyge sägs ha lovat hjälp till Loge om att bygga en stenbefästning. Planerar 

Loge krig mot Sköld och varför hjälper Gjord i så fall till mot Sköld? 

• Isar Blotvidson sägs vara på tal för ett giftermål med Saga av Ödis. Frågan är om han 

vågar, då Sagas tidigare makar har gått grymma öden till mötes. 
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• Långes träl, Eero sägs vara frilla till mjölnaren Tor, om man nu skall tro rykten om vad 

Liv av Långe mumlat på fyllan. 

• Sedan kamperna har Berghems vaktkapten Olof av Rind förgäves försökt stoppa 

spridandet och sjungandet av visan om Berghem som framfördes på kamperna. Vissa 

hävdar dock att den argt har hörts nynnas från hans hus på nätterna. 

• I Härjedalen så har efter slag, grupper av döda fiendesoldater blivit funna nakna 

liggande på rad. De luktar såpa och någon tycks ha borstat deras hår! 

• Loge har gjort en stor affär med ätten Krok. Det sägs att Krok blev lurade av 

Logeätten och betalade ett rejält överpris. 

Efter vintergillet 1118 

• Det börjar bli allt mer uppenbart att Ödis inte alls är positivt inställda till kriget. 

Ätteledare Hulte är rädd att Vaino kommer använda Ödis marker som köttmur ifall 

härjedalingarna slår tillbaka 

• Njal utsåg Ragna till Hövding i Ulvmosse, under vintergillet i Bergehm, medans Rune 

är i Härjedalen. Han var dock enormt drucken och lekte Oden självt. 

• Njal och Ragna sägs bråka, då Njal sägs ha bestämt att hon inte har någon talan på 

ting. Detta hörde folk på vintergillet. 

• Saga av Ödis har förolämpat Islinn Herlaugsdotter av Grane vid middagsbjudningen 

på första dagen under Gjord och Livs bröllop. Saga sägs ha kallat henne för lågättad. 

• Ingrid av Sköld sågs smyga bakom knuten med någon på Liv av Knaphövde och Gjord 

av Tyges bröllop. 

• Från Svartbotten och Beghem går budet om att Ingefrid av ätten Tyge har dött i 

barnsäng. 

• Goden Göte av Sköld kom tillbaka från en vinter i Sumprakan mer förvirrad än 

tidigare. Hur det nu är möjligt? 

• Thorvald av Sköld har visat sitt sanna ansikte i kriget, och många berättar om hur 

Thorvald visat djuriskt beteende i strid 

• Under vintern sågs mystiska spår i snön utanför Berghem. Det var ulvspår som 

plötsligt blev till fotspår. Är det en varelse som kan byta skepnad? 

• Ryktet säger att Chava under vintern dräpte den största björn som skådats i 

Hunaland.  

• Gjord fick syltlök i gåva vid Gjord och Livs förening inför de rättmätiga gudarna. 

• Gripheimsköldarna har upprättat en runsten till minne av Liv och Gjords förening 

• Det ryktas att det diskuteras trolovning mellan Hella av Grane och Olof av Rind. Är 

inte Rinds ätteledare redan gift med en från Ödis? 

• Sköld har tvingat en mängd brytar att lämna sina gårdar på sina marker. Istället 

anländer unga bönder från Långe och tar över driften. De kommer med välfyllda 

oxkärror. 

• Ett likbål brann i vintras på Vigulsängen för den fallne huskarln Stig som dött i 

Härjedalen. Men visst skymtades kvarlevorna av två personer innan elden helt 

förintade bevisen? 



• Rind verkar söka allianser mellan de mindre ätterna och söka sig närmare Ödis. 

Skapas en allians mot de andra hjälteätterna? 

• Solhild av Ekehuvud som vägrar gifta sig har en friare, om man nu får tro rykten från 

Ulvmosse.  

• Bragge av Grane verkar vara på resande fot 

• Karl Varg av Rind verkar försöka gifta bort sina syskon till höger och vänster.  

• Efter sommarens blot har något ont väckts i skogarna utanför Berghem. 

• Det ryktas från hovet att Sköldätten vill genomföra en fritagning hellre än att betala 

de förrädiska härjedalingarna. (Se text om kriget) 

• Torvald av Sköld eller Torvaldsätten har varit med i fortsatta stridigheter i Härjedalen 

sägs det… 

• Njal och Ragna verkar tycka att Saga spenderar för mycket tid med Liv av Knaphövde. 

Saga skulle ju aldrig missa ett gille, speciellt när både hennes syster och Liv åker dit. 

Saga skickar med sin nyvunna egendom Sukka till Berghem för att se över Ragna och 

Livs säkerhet, men också för att hjälpa till i köket. Det verkar som Saga vill testa 

Sukkas lojalitet. 

• För att sklije på Olof av Rind i Berghem från hans ätteledare Olof Rind så har folk 

börjat att kalla Berghems-Olof för Olof den lille eller Lill-Olof. 

• Vintern har hittills varit hård för Grane. Förråden blev ju inte tillräckligt fyllda inför 

hösten, men man snålar på, men det finns de på Granes marker som svälter. 

• Profetian, som många pratar om, sägs handla om antingen kriget i Härjedalen eller 

om Gardarungs framväxande. Vem vet. Vissa bryr sig inte. 

• Det har viskats om att Liv av Knaphövde är upprörd över att Gjord av Tyge har gjort 

en frilla med barn. 

  

Våren 1118 

• Ett hånskratt hördes från ödiskrigare när en av Hunalands tegnar öppet konstaterade 

att det ju endast är landets södra ätter som kommer brinna om kriget tar en ny 

vändning. 

• Jorun av Skölds bror Esbjörn, som drog i viking för 19 år sedan, har synts till i Norge. 

• Öjvind Långe påstås ha blivit hövding för den region där bl. annat Långes marker 

ligger. han är då även hövding över Berghem. Kommer han och hans soldater att 

dyka upp under kamperna? 

• Hulte av Ödis sänder iväg familjens barn till hemliga orter efter flera grova hot. 

Endast ett fåtal vet exakt vilka hot det rör sig om.  

• Varför går Saga av Helgaätten ensam långa stunder, vad trycker henne?  

• Solhild av Ekehuvud gästade Ragnas gård i en vecka. Varför stannade hon så länge? 

Hördes dem gräla? Har hon också talat samman med Njal i hjärtat av Snoks marker? 

Är de vänner nu? 

• Varför är inte Rörek på värdshuset och tar hand om ätten, och var är Tova, 

Helgaättens blivande ledare? 

http://kampeniringen.se/arkiv/vintergille/index.html


• Ek-Torbjörn i StormYra och många andra ödishirdingar säger att Mjölnir skall ha 

landat utanför farstun på StormYra herregård, under det stora åskvädret i våras. En 

redig karl sägs ha hämtat den och tackat Njal för han förvarat den så väl. 

• Alma Långe tillbringar allt mer tid i Drottningens närhet. Det sägs att hon har fått 

ansvar för Hunalands relationer med den Heliga katolska kyrkan. Och den uppgiften 

passar hon säkert bra för efter många år i Spanien. 

• Gunlaug av Knaphövde, sägs vara havande men är det Kettils barn, han sägs vara gött 

glad över det i alla fall, enligt Lill-Kettil 

• Alla huskrigarna i Snokätten säger att Rune Baldersson har skickat den enda som 

vunnit över honom på senare tid, ingen mindre än hans högra hand Rusta 

Ingesdotter, för att kämpa i kamperna.  

• Rinds ätteledare Olof Elfridsson verkar likt sina allierade Ödis bli mera tveksamma till 

kriget i Härjedalen. Han sägs ha slutat benämna det som något annat än ”Vainos 

krig”.  

• Om man får tro nunnorna i Långes kloster så har Njal skickat sin dyraste gåva till Disa 

av Krok. 

• Det sägs att Knut är den olyckligaste mannen i Hunaland, han erkände sin omöjliga 

kärlek till en spelman, säger Fjodor spelman i alla fall. 

• En mängd begagnade vapen har börjat säljas via ombud. Varifrån kommer dom? Har 

detta med Långes vapenaffärer med Loge att göra? 

• Det sägs att Fjodor Spelman är död, enligt Knut Haraldsson. 

• Det sägs att Saga och Ragna av Ödis ransonerar mjödet till Sukka. Kan det ha med 

vintergillet att göra? 

• Liv av Långe har setts i Sumprakan vid flera tillfällen under våren. Vad gör hon där? 

• Svart-Skorpa blir fortfarande bunden vid eldhärden, och får bära konstiga hattar, 

medans hans fru festar på gillen med Njal och de fina folket. Så säger Gräs-Toffe och 

Vilda 

• Enligt fader Jacobi har Knut tvingats avsäga sig korset under vintergillet, och sedan 

dess har Njal och Ragna bråkat angående Godar och Gydjor. 

• Ödis sänder ett sällskap söderut. Dock stannar det inte i Härjedalen för att deltaga i 

kriget, utan färdas annan väg vidare till mer avlägsna länder. 

• Det sägs att Liv av Långe tycker Njal av Snok har varit oerhört trevlig och vänlig men 

hon är orolig för att han ska kräva henne på en stor tjänst eftersom han räddade 

hennes liv. 

• Byggare Kyrk-Vidar från ätten Snok har blivit ihjälslagen på gården Västanbäcken av 

huskarlar från ätten Ödis. Kyrk-Vidar var tydligen på genomresa och skulle övernatta 

på sin väg mot Loges stenbrott. Det slutade med en yxa i skallen. 

• Torild av Helgaätten ska trolovas med kocken Buken. Vem är han, hur kan hon som är 

en av de ledande i ätten trolova sig med honom? 

• I Tångvalla träffades Saga av Ödis och Solhild av Ekehuvud. De verkar ha hört något 

men tiger som muren båda två 



• Förbipasserande säger att de har sett Ulvfangare i byn ? Är drottningens beslut om 

att det för vistas Ulvfangare i Hunaland så klokt? 

• Goden Räv av Ödis har blotat en människa under midsommarblotet på Vigulsängen. 

Det sägs vara gammelgoden Åle. Tar Räv död på konkurerande godar för att själv 

stiga i grad? 

• Det ryktas att det knakar i fogarna hos Mjölnarparet efter att Liv av Långe verkar 

överge kristendomen och närmar sig de gamla gudarna mer och mer. De syns 

tillsammans alltmer sällan.  

• Vad håller Ekehuvud på med egentligen? Det ryktas om mångbortgifte. Ord har 

kommit från högre huvud om att hitta ett äktenskap som gynnar ätten. Några av de 

drabbade verkar vara Vidar, Solhild och ätteledarens syster Vendela själv. Inte alla är 

helt nöjda med detta verkar det som. 

• Det viskas i mörka hörn om att något kommer hända under kamperna. En hemlig 

ritual som involverar Långe, Snok och Ekehuvud. Vad är det frågan om? 

• Har Grane och Ekehuvud skapat en allians? 

• Reidun av Ekehuvud, en av ättens hövdingadöttrar, har åter varit på resande fot och 

på vägen hem fått sällskap med en god vän… vem? 

• Då så många börjat få sin säd mald vid Långes kvarn en bit nedströms Berghem har 

två nya lagerhus byggts bortom dassen där också omlastning sker. Det betyder fler 

besök i byn även efter kamperna. Värdshuset är glad över att få fler övernattningar 

och gäster. 

• Björg av Ödis har fått en dotter med en frilla. Björg är kristen och redan gift. Nu 

tvingas han välja, korset eller frillan? 

• Yrsa av Sköld driver sin gård med järnhand och kastar lystna blickar efter grannens 

marker. Är gräset grönare på andra sidan månntro? 

• Jorun av Sköld håller på att lära sig räkna. 

• Någon hos Sköld har börjat intresserat sig för Lagabalken 

• Det har varit väldigt många från Sköld på blot runt om i Hunaland 

• Halvbjörn och Jorun av Sköld har gjort efterforskningar kring sejden vid blotet 

• Gardarung sägs enligt handelsresande folk husera i norra Jämtland, nära gränsen till 

Norge. 

• Styv har satt barskt folk på Västanbäcken för att se till att allt går rätt till i området. 

Det verkar som att han försöker få Ödis makt att nå in på även andra ätters marker i 

området. 

• Logefolk har setts på resande fot till de marker som Kettil av Snok äger runt Ulvhede. 

Folk har vittnat om vagnar med verktyg, mat, folk och annat som åkt mellan Ulvhede 

och Logemarkerna. 

• Råda sägs ha varit gravid under vintern, men har inget barn att visa. 

• Fader Jacobi sägs ha tagit sig an ett pojkebarn, som har svans som kom från källaren 

under Katedralen. 

• Njal och Knut säger att Saga gillar att ligga på mossen. 



• Knut säger att Njal funderar på att gifta bort Råda med Mosse på Värdshuset? 

• Granes ätteledare Asks syster Livdis återvänder från andra sidan havet med sina två 

döttrar, de yngsta, och det viskas om att någon av dem kan bli nästa ätteledare för 

Grane. 

• Ylva av Grane har skymtats i Härjedalen. Vad är det för bud hon bär på? 

• Langebro gård har blivit allt mer befäst de senaste åren. Ryktet säger att Sköld 

kommer att hålla en grupp soldater i Berghem permanent. 

• Isar av Logeätten påstår att Gardarung har tvångsrekryterat logefolk i Jämtland för en 

invasion av Hunaland. 

• Vad har Gjord och Hella haft för fuffens för sig i Härjedalen? 

• Det ryktas om att flera kristna på Graneholm drar sig för att bikta sig i Helga Maria 

kyrka, där fader Markarius verkar. Samtidigt lockas hängivna troende från hela riket 

till kyrkan av ryktet om Markarius eldiga predikningar om samhällets förfall.  

• Ryktet går att Njal av Snok kommer att ställa till med ett gille till Saga Helgadotters 

ära under kamperna. 

• Gråfötter säger att de rest med norrmän från Norge in i Jämtland 

• Ostarna från Ragnabo på Graneholm har blivit svårare att få tag på, och man får 

betala dyrt för dem. Det ryktas om att ostarna har hittat sin väg till Skåneland! 

• På Frejas Barm under ett gåsgille hördes en spelmannen med skalmeja säga att han 

trodde ett bröllop behövde förseglas i sänghalmen. Mellan Make och Maka, och inte 

bara Make och Bresta.  

• Det sägs att Rune och Torkel skakat hand och gjort upp angående Disa. 

• Disa av Krok har plötsligt ett flickebarn i ung ålder, och Torkel råkade åka till 

Härjedalen i all hast, enligt Njal. 

• Snok sägs ta enormt mycket dryck till Berghem, samma mjöd de tog med sig till 

Graneholm för flera år sedan, fri dryck till alla hjälte ätter enligt Svål-Sven. 

• Warja har fött ytterligare en pojk med trollsvans. Och Fader Jacobi går med lätta 

fötter, om man nu kan tro på Ragnas träl Sote. 

• Sköld skickade en Gode med Järtecken till StormYra. 

• Ekehuvud skickade sin Gydja till StormYra. 

• Nykomna handelsätten Fare har visat svalt intresse att vara en del av striderna mot 

Härjedalen berättar köpman Saxe av Fare 

• Fader Jacobi reste till StormYra. 

• Räv hälsade på sin syster i StormYra. 

• Alla Njals barn är borta, likt Eriks fru, utan ett spår. 

• Hjort av Långes gård i Härjedalen har blivit plundrad och ödelagd. Vem som gjort det 

är det ingen som riktigt vet än. Frågan är om likplundrarna gjorde det och om Hjorts 

saker säljs i Hunaland på auktion. 

• Handelshuset Gripheim har haft ekonomiska svårigheter. 

• Det finns goda möjligheter att skapa allianser med Sköldätten genom äktenskap. 

• Sköldätten bygger ett tempel i sten. 



• Svingrim av Sköld har siktats hos danerna. 

• Sköldätten bygger allianser både inom och utom landet. 

• Gir av Sköld är på kärlekståg genom landet sökandes efter en fru. 

• Disa av Sköld har slarvat bort tekannan igen till Ingrid till de övrigas stora förtret.  

• Logeätten förenar sig med Sköld. 

• Någon skojade med Halvbjörn av Sköld i Tångvalla så han ramlade av hästen och 

landade på rumpan framför hela hovet. 

• Den tidigare tiggaren Skabb Långe som återfått sitt namn Skarv Långe, har setts 

ridande på häst med skyddande hirdmän bakom sig. Hur kan något sådant vara 

möjligt? 

• Ragnas mor sägs vilja flytta från Vigulsängen, efter samtal med Njal, säger Sote. 

• Troll-Gun sägs varit vred på Njal som inte skänkt henne sin förstfödda. 

• Ragna påstår att Hauk sägs ha bränt upp Gökheim i Norge, tagit sina pengar och flytt 

land och rike för en Sagas skull. 

• För god handel och seglats blotar ätten Fare till Ran varje vår genom att dränka en 

passagerare till havs. 

• Ätten Loge är missnöjda med att ingifta ur ätten Fare rör sig på deras mark som om 

det vore deras egen. 

• Njal sägs ha beordrat Knut att bränna Snokheim och ta Snoks gömda skatt om en 

annan fana sägs vaja för vinden. Detta kan man hör av hirdmän i Snokheim 

• Disa av Krok skall gifta sig. Det sägs att ätteledare Emvir av Krok hamnat i ett raseri på 

ett gille och skrikit ord om att Disa måste ta ansvar och gifta sig. Disa har inget val. 

Det sägs att det blir antingen en tävling eller traditionella bröllopsförhandlingar. 

• Ett stort pilgrimsfölje från Norge, hemmahörande i Skaratrakterna, har setts av flera 

hunalänningar på deras resa söderut genom landet. De bar ett stort gyllene kors. 

• Loge har öppnat nya stenbrott nordost om Stomås. 

• Ätten Fare får riktligt betalt för att frakta gods åt Ödis. Vad är det för gods? Ingen får 

se. 

• Träpallisaden runt gudahovet vid Vigulsängen börjar likna ett regelrätt försvarsverk 

och vakten Sven är hårdare än någonsin om vilka som får tillträde till bygget och den 

helige platsen. 

• En flock ur drottningens hird har påträffat en mindre massaker i Härjedalen. Ett följe 

har blivit slaktat, ett tiotal personer har dräpts. Följet verkade vara obeväpnade. Inga 

värdesaker kvar, endast en tom kärra. Vissa påstår att följet var rövare, kristna eller 

pilgrimer. Andra påstår att härjedalingar trott att det var hunaländska krigare. Ingen 

av ledarna i hunahirden känns vid dådet och ingen känner igen någon i följet. 

  

  


