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Ravindalskuriren 

Med Tangbergstrakten i fokus 1 kopparkärve 28 Vättevind 649 

Aldor Irrfärdur RävAldor Irrfärdur RävAldor Irrfärdur RävAldor Irrfärdur Räv    
–––– framgångsrik handelsman eller trolös kappvändare? framgångsrik handelsman eller trolös kappvändare? framgångsrik handelsman eller trolös kappvändare? framgångsrik handelsman eller trolös kappvändare?    

    
† LEDARE† LEDARE† LEDARE† LEDARE    
Av Sigurd Lefsnes, ledarskribent 
 
Den rike, omtalade och allmänt 
driftige herr Aldor Irrfärdur Räv 
har hamnat i blåsväder, tycks det. 
Allt mer ihärdiga rykten gör 
gällande att Irrfärdur handlar 
under bordet med furst Kei – och 
därmed också med de naronska 
anspråken på vårt land. Källor hos 
borgknekten hävdar att det till och 
med inletts efterspaningar kring 
herr Irrfärdurs förehavanden, men 
detta har av naturliga skäl varken 
kunnat bekräftas eller 
dementeras…  

 

Riddare Aldor Irrfärdur Räv intager en 
munsbit på Den Dansande Svanen 

Spekulationerna – som kommer 
från vanligtvis välunderrättat håll – 
går ut på att Irrfärdur ser flera 
personliga vinster med att införliva 
vårt kära rike med Naronien. 
Handelsmöjligheterna skulle 
underlättas, och Irrfärdur ska enligt 
samma källa ha fått löften om 
gynnsamma avtal och privilegier.  

 

Hur detta skulle gå till rent 
praktiskt finns det flera teorier om. 
Att en sådan som Irrfärdur – känd 
för att vara en synnerligen hal 
affärsman – skulle ha förmågan att 
manipulera ett val på något sätt står 
utanför varje tvivel. Köpta röster 
och hot skulle kunna leda långt, 
men de flesta är eniga om att 
Irrfärdur skulle undvika ett sådant 
öppet agerande. Nej, sansade 
bedömare tror att han snarare 
skulle välja mer subtila metoder att 
verka på.  

En person, vars förflutna som 
borgknekt i Fakaz på 630-talet inte 
ska yppas men ändå ger utsagan en 
smula militärstrategisk tyngd, 
hävdar att det kan med stor 
sannolikhet handla om en 
destabiliseringsoperation. För de 
mindre bevandrade i sådana grepp 
kan denna tidning förklara att det 
kan innebära att – om ett 
valresultat inte faller i den 
intresserade partens favör – kan den 
välja att på olika sätt skapa 
oordning och kaos i landet. Detta 
skulle i sin tur ge sagde part rätt 
och skyldighet att ingripa för att 
skydda folket.  

 

 

 

 

 

 

Kan furst Kei och Irrfärdur ha samröre 
som leder till Wenheims fall? Källor 
talar för det… 

Så; håller Irrfärdur på med sådan 
verksamhet som syftar till att 
försvaga landets ordning så att furst 
Kei kan finna skäl att gripa in? 
Omöjligt att säga i skrivande stund, 
men i god publicistisk anda avstår 
vi inte från att delge er dessa lösa 
spekulationer att själva värdera… 
om de slår in, så minns var ni läste 
det först. Om inte, glöm allt vi 
skrev! 

 
-o-o-o- 

    
† † † † HövdingavaletHövdingavaletHövdingavaletHövdingavalet    

Av Sigfast Lösansand, profet 

Valet till Wenheims nya hövding är 
mindre än ett år bort, men ännu 
finns gott om tid för nya kandidater 
att presentera sig. Som oberoende 
kappvändare har Ravindalskuriren 
ett ansvar att presentera de olika 
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valmöjligheterna, och efter att förra 
veckan ha tittat närmare på Grimar 
är nu turen kommen till fru 
Vendela Silverhöök. 

----    RK:RK:RK:RK: Tack för att ni ger oss tid för 
den här intervjun – vi har förstått 
att ni är en mycket upptagen 
kvinna. 
----    VS:VS:VS:VS: Kom till saken. 
----    RK:RK:RK:RK: Ja, ursäkta. Varför ska det 
Wenheimska folket göra just dig till 
sin ledare? 

 
Vendela Silverhöök ställer upp till 
val av ny hövding, hösten 650 
 
----    VS:VS:VS:VS: Wenheim ska inte behöva nöja 
sig med att vara ett fattigt land. Vi  
Välmåga. Rikedom. Överflöd. Se på 
mig, jag var fattig när jag föddes 
men nu har jag pengar nog att 
kasta silver till tiggarna här i 
Ravindal. Jag hoppas att den dag 
jag dör kommer Gargul att vara en 
stad lika aktad som Aahren, lika 
vimlande och levande som 
Chelmar. 
- RK:RK:RK:RK: På tal om rikdeom och 
Aralanthiska städer. Det är en 
tjusig... kreation du bär på huvudet. 
Var kommer den ifrån? 
- VS:VS:VS:VS: Ska det vara så svårt att 
begripa att när man tjänar pengar i 
den omfattning jag gör så kan det 
vara trevligt att spendera en del på 
mer moderiktiga hattar. Jag kan 
inte sen något fel i det. 
- RK:RK:RK:RK: Frågan om Aralanthiska 

tendenser har ju rests. Det har 
påståtts att du i takt med att 
affärerna gått bättre lagt på dig ett 
mer Aralanthiskt maner. 
- RK:RK:RK:RK: Det var ett fruktansvärt tjat 
om det där. Det är väl bättre än ett 
Naronskt maner i alla fall? Nästa 
fråga nu. 
- RK:RK:RK:RK: Naronien, ja. Har du något du 
skulle vilja säga till furst Grimar? 
- VS:VS:VS:VS: Den darrhänte slashasen som 
inte ens kan hålla i sitt eget svärd. 
Han ska veta att det Wenheimska 
folket vill ha en hövding som 
speglar det Wenheimska folket - 
någon som är rättvis, har fötterna 
på jorden, är vis och ödmjuk. Inte 
en sketen liten råtta ifrån Nemevids 
kloaker, en pojkspoling lika 
bortskämd som aningslös. Du kan 
hälsa honom att jag skulle kunna 
nedgöra ett dussin av hans så 
kallade riddare i den där Näven 
med högerhanden bara, och då är 
jag ändå vänsterhänt. 
- RK:RK:RK:RK: Du är ju bygdens dotter, och 
har bott hela ditt liv här i Ravindal. 
Har du någon favoritplats i staden? 
- VS:VS:VS:VS: Åh, Dansande Svanen. Vilket 
underbart värdshus. Strömvinet där 
gav upphov till mycket lycka när 
jag var yngre... och en del 
huvudvärk också, när jag tänker 
efter. 
- RK:RK:RK:RK: Några sista ord? 
- VS:VS:VS:VS: Furst Grimar kommer att frysa 
i Hel medans jag värmer mig i 
borgen i Gargul. 
 

-o-o-o- 
 
 
† † † † Bråk i YabonBråk i YabonBråk i YabonBråk i Yabon    

Av Såsan Tetär Sackt, kolumnist 

Nemrals Näve rör upp känslor där 
de går fram. Ingen står helt oberörd 
inför dessa naronska unga kvinnor 
och män, som å ena sidan lyckas 
göra så mycket gott men å andra 
sidan beter sig en smula oborstat 
emellanåt. Många i Brantviks- och 
Yabontrakten har vittnat om de 
goda gärningar dessa muntra 
skaror utfört. Broar har byggts, 
vägar har jämnats och breddats och 

ständigt har de en käck sång 
tillreds. Samtidigt har de inte alltid 
lyckats i umgänget med kanske 
främst den äldre generationen, och 
en smula ödmjukhet har efterlysts.  

 

Kvarnen vid Yabon – restaurerad av 
Nemrals Näve våren 648 

Att folkets uppfattningar om Näven 
– som de i dagligt tal kallas – är 
delade tydliggjordes i början av 
sommaren i Yabon. Även om det 
gått några månader sedan dess 
tjänar det ändå som ett exempel på 
hur komplierade dessa tider är. Det 
talades nämligen i Yabon om att 
byrådet hade egna, hemliga 
överläggningar med Näven utanför 
staden. Några överentusiastiska 
kvinnor och män från byn sökte 
upp platsen för överläggningarna, 
förstärkta med en grupp 
landstrykande jägare (en del hävdar 
till och med Zaardras!), och tog 
sonika byrådet tillfånga.  

 

Kringstrykande Zaardras ska ha 
engagerat sig i Yabons inre 
angelägenheter 

Hon fördes till torget i Yabon där 
folket skulle få fälla doms över 
byrådet – och det ville sig inte 
bättre än att de beväpnade 
”hjältarna” fick löpa gatlopp för att 
rädda sina egna skinn. Att det 
flitiga byrådet till och med nyttjade 
sena kvällar för arbetsrelaterade 
möten var endast mått på nit och 
ihärdighet, tycktes folket mena. 
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Och det var just sådana som dem 
som tvingade henne att möta 
Näven utanför byn för allas 
säkerhets skull… se där ett snöpligt 
slut för självpåtagna rättsskipare! 

-o-o-o- 
    
† † † † Veira från TangbergenVeira från TangbergenVeira från TangbergenVeira från Tangbergen    

Av Varje Or Därsant, tyckare 

Den mystiska kvinnan från 
Tangbergen låter tala om sig allt 
mer. Få har träffat henne och ännu 
färre vill berätta något för denna 
tidnings grävande reporter. Skulle 
alla de rykten som går om henne 
stämma och pusslas ihop till en 
enda, sammanhängande bild 
framträder dock en intressant 
varelse… Veira är enligt denna bild 
någonstans mellan två och tre 
meter hög, med vargliknande 
anletsdrag, lysande gula ögon och 
en kraft som tio fullvuxna män… 

 

Veira = Varghuvud? Fler och fler gör den 
smått osannolika kopplingen… 

Allt fler gör dock kopplingar 
mellan Veira och vår gamla 
frihetshjälte Varghuvud. Några som 
var med redan på den tiden vittnar 
om att blotta namnet frammanar 
samma känsla av frihetslängtan, 
kamplust och mod som Varghuvud 
ingöt i dem för trettio år sedan. ”Det 
är som en urkraft!” säger en kvinna 
som vill vara anonym. ”Som något 
som inte går att stoppa… som når 
djupt ner i själarötterna på den 
sanne wenheimaren!” 

Att Veira den gångna sommaren 
har synts i trakterna omkring den 
lilla byn Tingsvattnet anses dock 
klarlagt, men byborna där är 
märkligt förtegna om de skulle 
råka veta något om saken.  

-o-o-o- 
 

† † † † Handel och sjöfartHandel och sjöfartHandel och sjöfartHandel och sjöfart    

Av Syd-Sydvästman, sjåare 

Snart börjar issäsongen igen, och 
som vanligt funderar skeppare och 
handelsmän på hur lång och svår 
den kommer att bli. De senaste tre 
åren har ju hamnen gått att hålla 
öppen året runt, om än med 
begränsad kapacitet då alla fartyg 
måste ta sig in via den brutna 
rännan. Alla minns dock vintern 
645/46, då nordan svepte ned från 
Grå Bergen och isen lade sig tjock 
redan i början av Yolatid. Sedan var 
hamnen inte farbar förrän fyra 
månader senare! Sådana vintrar får 
förödande effekter på handeln och 
vi hoppas alla att de förhärskande, 
sydliga vindarna också i år håller 
vattnen någotsånär farbara. 

Kommer de lombiska koggarna att 
kunna föras i hamn även denna vinter? 

-o-o-o- 
    
† † † † Veckans hamnrapportVeckans hamnrapportVeckans hamnrapportVeckans hamnrapport    

Lossar  

Vågdans av HavaportVågdans av HavaportVågdans av HavaportVågdans av Havaport    

Randerskt vin, tågvirke, tjära 

Njords stolthetNjords stolthetNjords stolthetNjords stolthet    

Kryddor, mjöl, rapsolja 

 

Lastar 

Lambens glädjeLambens glädjeLambens glädjeLambens glädje    

Ylle, järntackor, koppartackor 

-o-o-o- 
 

† † † † NNNNöjesspaltenöjesspaltenöjesspaltenöjesspalten    

Av Egar Fissmoll, nöjesprofil 

Den skönsjungande trubaduren 
Andinor Lilliesparre har förgyllt 
mången tillställning i Ravindal 
genom åren och är en välkänd 
personlighet i stadens nöjesliv.  

 

Andinor Lilliesparre, här ackompanjerad 
av en lokal förmåga på tvåstruken 
skalmeja… rätt in i örat. Stackars 
Lilliesparre… 

Nu gör rykten gällande att han 
ånyo engagerats för en turné till 
Nemevid, något som den folkkäre 
musikern varken vill bekräfta eller 
dementera. Han ska dock ha 
överhörts anförtro sig till en 
kollega med orden: ”Nemevid på 
vintern – skulle inte tro det… 
kanske till våren, dock!” 

Det är denna tidnings tips att den 
som vill njuta av Lilliesparres 
musikalitet gör bäst i att passa på; 
snart nog kan det bli en paus i 
konserterandet! 

 

-o-o-o- 
 

 

 

 


