
  



stämningstext: 
 

Himlen brann mörk. I solens glöd; när den smälte ner över de västra bergen och 

skänkte dem guldbeklädnad; stod ljusalfernas härförare Vidmaril. I öster syntes 

mörkeralfernas trupper i tusental, retirerande in i skymningsdiset som nu började 

falla. Då hördes en uppslitande djup ton, som brast i tusen toner och en skälvning 

kom som fick hela det stora slagfältet att stanna upp och med oförställd förundran 

blicka emot Örlögsfjällets skogbeklädda fot. Ur dess väldiga skugga kröp en 

förgiftande, grågrön rök. Midgårdsprofetians sigill var brutet.  

 

Vers tre – Midgårdsprofetian  

Under den döende solen vaknar berget, brustet och nyfött. Kommer jättar 

genom trädets makt rämnar väven helt och Midgårds barn äter världen.  

Kommer alfers nästa regent intill det största trädet, prövas svårt men hedrar 

blodet, kan  

tronen åter ses och träda fram. 

 

Farendir, den Fagra natten och ledare över Emredhis, mörkrets alfer, var snabbast 

att mobilisera en spaningsstyrka. Kända för sitt mod och sin tillit till sina instinkter 

hetsade Emredhis djärvaste krigare genom röken som nu mycket sakta började 

skingras. Själasjukan drabbade dem snabbt. En känsla av osäkerhet inför själva 



livets beståndsdelar uppstod. En glimt av något större än de förmådde ta in töjde ut 

deras sinnen och ett strömmande kaos åt sig in i deras själar. Deras livskraft 

försvagades snabbt och de var tvungna att retirera inför denna främmande 

uppenbarelse. Inte förens röken nära nog lagt sig vågade Farendir beordra fram en 

ny trupp. Den första var helt satt ur spel.  

 

De som nu smög fram, sakta och vaksamt, hindrades ännu bitvis utav förunderlig 

rök som drev fram över äng och skog. Plötsligt fann de den. Revan in till något de 

aldrig skådat förr. Den hade valt formen av en portal och efter en försiktig 

rekognoscering fann man en stor bostad. Med något som tycktes vara människor. 

Kunde detta vara Midgård?  

 

Vidmaril som härlett Safeilar - ljusets alfer, valde, känd för sin vishet, att betrakta i 

det fallande mörkret. Hon såg hur skuggröken åt på Emredhis styrkor och väntade 

tills de återvänt innan hon lät sina spejare forcera den nyupptäckta terrängen. De 

rapporter som återgavs lämnade henne i djupa grubblerier.  

 

När Vidmarils rapport nådde rådet i Safeilars huvudstad skred man snabbt till 

handling. För första gången på eoner nåddes ett gemensamt beslut emellan rådet 

och Emredhis regent. En vapenvila skulle inledas och ett gemensamt, diplomatiskt, 

härläger skulle upprättas invid sprickan till det som bara kunde vara Midgård. 



Koncept: 

 

I Eilenfar har ett fruktansvärt krig 

rasat mellan ljusets och mörkrets alfer 

sedan urminnes tider. Det talas om att 

de två rikena en gång levt i harmoni 

och frodats, men att folket splittrades 

någon gång precis innan, under eller 

efter konung Síols död. 

När en märklig port öppnar sig i 

gränstakterna mellan rikena och denna 

visar sig leda till en helt annan värld sluter alfernas regenter en skakig vapenvila 

för att kunna utforska vad detta innebär. I det mindre lägret invid portalen lever nu 

utvalda från ljus och mörker tillsammans, samtidigt som de mäktiga härarna 

grupperar sig bortom den östra och västra horisonten – redo att återgå i strid när 

vapenvilan brister… 

Álftronen blir ett medeltida fantasylajv med cross-worldtendenser. Vi bygger 

upp alf-världen, Eilenfar som en representation för det fornnordiska 

"Alfheimr" och skapar ett kulturellt cross-world fantasy lajv där en nutida 

fantasyversion av vår egen värld upptäcks genom ögonen på alfer vars ända 

kunskaper om människor är från före 900-talet.  

Praktiskt: 

Plats: Brittmäss, Sparreholm, 

Sörmland. 

Pris: Från 489kr för vuxen, 299kr för 

barn över 7år och gratis för yngre. 

Mat: Kan du bokas i din anmälan.  

 

Viktiga datum 

Lajvet: 1-3:e november -2022 

Incheck: 31:a oktober -2022 

Utcheck: 4:e november -2022 

Sista intrig: 30:e september -202



 


