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Det här är en liten begränsad sammanställning av 
den otroliga viskultur vi har i Lajvsverige. Tyvärr känns  
det omöjligt att plocka med alla låtar (tror jag har 
sållat bland ett tusental – fattar ni? Tusental!), så jag 
har fått göra ett litet urval. Jag har försökt plocka 
låtar från så många olika kampanjer jag kan hitta, 
och fått hjälp med att gräva fram låtar ur olika gamla  
visarkiv. 

Jag har också valt att ta med en del låtar som inte 
nödvändigtvis är bundna till en viss kampanjvärld, 
men som ändå har tillfört hobbyn mycket och sjungits  
på lajv lite överallt i Sverige. 

Jag står i stum beundran inför alla musikaliska och 
kreativa människor som lagt ner så mycket själ i att 
förverkliga de världar vi har skapat tillsammans. Utan  
musiken skulle lajvsverige kännas platt och tråkigt.

Tack!

Sammanställning: Mimmi Melkersson

Bilder: Peter Edgar

Tack Johan Nylin för hjälp med tryckning!
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Aldrig mer skall jag dräpa
Av: Gråfötterna

När sommar åter blir till höst
Så minns jag alla år som gått
Och hjärtat ökar takten i mitt bröst
Till fjärran land i krig jag drog
Att kämpa för det guld jag fått
Och mången man ihjäl med svärd jag slog

Jag skall aldrig mera svinga ett svärd!
Aldrig mera dräpa en man!
Aldrig mer skall manblod flyta för min hand!
Du är solen i min värld,
Du är skatten som jag fann
Du är den som satt min själ i brand

Kriget blev min mor och far,
ondskan tog om själen tag
När inget annat längre funnes kvar
Svärdet var min ende vän
tills jag mötte dig en dag,
förunderligt var det som hände sen

Jag skall aldrig mera...

Du lyste likt en stjärna klar
uti mitt sinnes dunkla natt
Du sträckte ut en hand så underbar
Segrarguld och stridsbanér
försvann vid ljudet av ditt skratt
Jag svor att aldrig röra svärdet mer

Jag skall aldrig mera...

Bläck 
Av: Garmarna 

Ge mig hit lite bläck och en penna
Jag vill rekommendera ett brev
Du skall alltid få se och besinna
att jag håller ingen kärare än dig

Förr skall hälleberget rämna såsom is
Förr skall solen borttappa sitt sken
Förr skall skogen bli förvandlad till en duva
innan jag dig min vän överger

Förr så spelade jag på guldtärning
Förr så spelade jag på klaver
I det samma så övergav mig sorgen
Jag skall aldrig borttappa dig mer

Förr skall hälleberget rämna såsom is...

Ge mig hit lite bläck och en penna
Jag vill rekommendera ett brev
Du skall alltid få se och besinna

att jag håller ingen kärare än dig

Förr skall hälleberget rämna såsom is...

Bölebrännan
Av: Loke Nyberg
Kampanj: Dimbros Fäste

Kom borgare och bönder
Låt oss festa fästet sönder
Ge själen vad den tål
Det är Bölebränna! SKÅL!

Dansa vill du
Folkvisa

Dansa vill du och dansa vill jag,
men skorna mina har gått sönder!
Skicka lilla vän till skomakaren,
skomakarn bor i Kinne

Nej skick an inte dit,
han sular som en skit,
slår inte i en enda pinne!
Trån drar han bar,
för becket har han kvar,
skomakarn sitter inne!

De sju nycklarnas profetia
Av: Tobias Wendt, Mikaela Persson
Kampanj: Projekt Lazarus

Ordet är heligt och ingen minns allt
Sagorna svunna av år
Skrifterna dolda i blad och i berg
Ingen skall följa hans spår
Modern hon döljer nu sakta sitt sår
Sju sorger skall dränkas i år

Platsen är öde och inget finns kvar
Allting som blomstrar har dött
Misstagen glömda men straffet finns kvar
Dom sökte men ödet har mött
Spåren de finns där för de som vill se
Sju spridda över världen är de

I grönaste skogar döljs spår ifrån förr
Mörkret det dols utav ljus
Ljusaste varelser vaktar en dörr
Varnas av trädkronans sus
Väldet som krossats vill åter bli hel



En del utav makternas spel

Aldrig han lämnade skeppet i kvav
Vårbarnet dör under höst
Nyckeln den togo han med till sin grav
Vaggad av sjöjungfruröst
Barnen skall dansa i tårar och blod
Inget skall växa och gro

Männen marscherar, kriget är här
Arméerna samlas i väst
Kvinnor förlorar den de håller kär
Mannen han stupar från häst
Gravarna grävdes utav de som vann
Nyckeln begravdes med han

Skrinet är av is men hjärtat av blod
Besten bär fjäll utav snö
Dräper du honom, det kräver allt mod
Nyckeln är fagraste mö
Han vistas i tunnlarna långt under jord
Vaktandes konungablod

Staden på gränsen, långt upp o nord
Marken där sprudlar av kraft
Cirkeln i mitten gör tvisten avgjord
Kvinnan som barnet ej haft
Sorgerna färdas igenom där
En av dom skall födas här

Mannen på tronen han väntar där än
Bunden av völvornas ord
Sorgen den sipprar ur kroppen och sen
Skall han vandra och krossa vår jord
Kungen du finner i djupaste skog
Men kring tronen finns bara jord

I djupaste berget där döljes en sorg
Stenen den gömmer dess sken
Folket i berget de vaktar sin borg
Den dols i kristallen så ren
Grönaste stenen i smycket hon bär
Vinterbarnet hon är

Skall du dem samla så hör på mitt ord
Kraft är ett tveeggat svärd
Vägen till makten är kantad av blod
I fel hand så dör våran värld
Gudarna spelar sitt eviga spel
Av detta får du nu va en del

Den hämndlystna pigan
Av: Gråfötterna

En värdshuspiga, vän och skön
Rulledirullanlej
Hon slet så hårt för ynklig lön
Rulledirullanlej
Men så en dag så fick hon nog,
Rulledirullanlej
när en knekt i kjolen drog
Rulledirullanlej 

Hon drog hans svärd, att knekten slå
Rulledirullanlej
Och knektens huvud rullade som så, WO!
// Rulledirullej rullanrej, rulledirullanlej // 

Värdshusvärden skrek åt mön:
"Vafals?! Nu får du ingen lön!"
Då pigan svinga' svärdet sitt
Hon sa: "Då tar jag huvet ditt!"

Så klöv hon värdshusvärd i två,
och värdens huvud rullade som så, WO!

Med svärd i hand hon drog åstad,
bekymmersfri och nöjd och glad
Så mötte hon en munk så pilsk,
hans uppsyn gjorde pigan ilsk
Han sa: "Följ mig till skogen blå"
Och munkens huvud rullade som så, WO!

När pigan dräp sin tredje karl,
till kungens man det budet far
Han sökte genom skog och land,
och fann den pigan på en strand
Han sa: "Bli min, så får du gå"
Och mannens huvud rullade som så, WO!

Och pigan kom till hovet in,
och kungen sa: "Du skall bli min!
En krigarkvinna vän och huld,
är ädlare än tyngsta guld!"
Hon sa: "Vet hut, nu ska du få!"
Och kungens huvud rullade som så, WO!

Så mötte hon en speleman,
med glimt i ögat talte han:
"Och är min hand ej flink, så säg!
Och låt min tunga tjäna dig!"
Hon sa: "Så klart jag prova må!"
Och de båda rullade som så, WO!



Detta värdshus goda öl
Av: Okänd

Refr. (Sjungs samtidigt och den sista raden 
sammanfaller)
Snabb:
Min börs är tom mitt öl är slut
om jag ej betalar slängs jag ut
om jag ej betalar slängs jag ut

Långsam:
Min bööörs är tooom mitt öööl är sluuut
om jag ej betalar slängs jag ut

Verser: (ordningen spelar ingen roll)

Ett barn, ett barn, vi malde i en kvarn
för detta värdshus, för detta 
värdshus
Ett barn ett barn vi malde i en kvarn
för detta värdshus goda öl

Min börs är tom...

En smed, en smed vi slog han med en 
sked

En värd, en värd vi dräpte han med svärd

En präst, en präst vi smittade med pest

En knekt, en knekt vi sålde till en sekt

En kung, en kung vi sparka på hans pung

Fler verser? Skriv här!

Drag till strid åstad
Av: Andreas Eriksson

Ni krigare som denna dagen strider,
och för vårt land så höjer era svärd;
om er skall sjungas uti alla tider
att bättre kämpar finns ej i vår värld!

Så fatta mod och fatta edra sköldar!
Höj härrop, ja höj upp ett mäktigt vrål!

Ty hårt må huggas innan detta gäldar
en bättre lön än klingans kalla stål.

Splittra sköldar, slåss och döda,
fäll med hugg och slag.
Täkt av lera stolt förblöda.
Drag till strid åstad!

För Granlandskampanjen byts de sista två raderna i 
refrängen ut mot:

När jag stormar mot de röda
Hör jag vingars slag!

Fienden skall oss i fält få möta
och finna att hur hårt de än må slå,
hur mycket de mot sköldmuren än nöta
skall vi stå kvar långt hårdare ändå.

Ty vet, soldater, vet med sanning detta:
när ondskans horder rasar emot oss

skall vi med våra liv slåss för det rätta.
Vi kan blott segra, fram kamrater! Slåss!

Splittra sköldar…

När svärdet ligger brutet vid min sida
och brynjan min har kluvits mitt itu
med banesåret skall jag ändå strida,
och sårad vän jag stöttar med min rygg.

Och när min ande flytt och ögon slocknat,
när min kropp är bruten, kall och död;
Lägg mig då till stridshorns ljud att vila
mot öst där solen färgar himlen röd!

Splittra sköldar…



Där barderna sjunger
Av: Gråfötterna

Ballader som sjungs och legender som skrivs
verkar alltid ta plats på nå'n avlägsen ort
Sällan syns hjältar i byn där man trivs,
och sällan sker någonting stort
Men jag vill besjungas och bli en legend
Jag vill hitta till sagornas port

Där barderna sjunger om hjältar som dör,
på det ädlaste sättet som finns
Där ljuset är vitt och där skuggan är svart,
och där kärlek med hjältemod vinns
Ja, där vill jag vandra och där vill jag dö,
för jag skall bli någon man minns

Länge jag vandrat längs väg och längs stig,
och lyssnat till sagor från landsbygd och stad
Men allt som berättas tycks handla om krig,
och ingen tycks särdeles glad
Men drömmen och hoppet är ännu vid liv,
att få pränta ett sagoboksblad

Där barderna sjunger...

Till sist har jag funnit den väg jag vill gå,
jag skall leva min saga och skapa en ny
Jag skall fylla med färger den vardagen grå,
öppna portar mot framtid som gryr
Och nu när jag sjunger min visa för er
har jag kommit till hjältarnas by

Där barderna sjunger...

Fallande stjärna
Av: Gråfötterna

Nu är tiden kommen för oss två att skiljas åt,
och inget jag kan göra kan det hindra
Nej, varken varma drycker eller klagan eller gråt
din plåga varken hejda eller lindra
Din livsglöd falnar snabbare, och pannan din är våt,
men stjärneljus i dina ögon tindra

När du föds igen som en fallande stjärna, vänta då på  
mig
Aldrig ska jag famna en annan tills vi möts igen
När du föds igen som en fallande stjärna, ska jag 
finna dig
Än en gång skall vi höra samman. Far nu väl, min vän 

Jag minns den gång för länge sen, det verkar som igår
Du sade mig vi hörde till varandra
Jag lägger örat mot ditt bröst, ditt hjärta ännu slår,
och när jag blundar finnes inga andra
Jag tänker på den tid vi haft, så fäller jag en tår

av tacksamhet för vägen jag fått vandra

När du föds igen...

Du öppnar sakta ögonen, och ser på mig och ler
Jag famnar dig så blandas våra hjärtslag
Jag kan aldrig nog besjunga lyckan som du ger,
men ingenting kan ändra livets lag
Till sist så blir en stilla kyss det sista som du ser,
och namnet mitt ditt sista andetag

När du föds igen... 

Fram ni bataljoner
Av: Andreas Eriksson
Kampanj: Krigshjärta

Fram, fram, fram ni bataljoner
Flytta på patrasket där de skräckslagna nu står
Fram, fram, heliga kanoner
med en ljudlig smäll vi fram mot segern går

En fröjd för själ och hjärta ju varje landsknekt är
Med slitsar och med värja, med kruthorn och gevär
En varg i granna kläder och blicken på sitt mål
med list, med lust, med styrka och muskler utav stål!

Fram, fram, fram ni bataljoner...

Pipan smakar bättre när tänd på luntans bloss
och livet leker mera när mot dårarna vi slåss
Så på med slits och värja, låt flöjten ta en drill
för vi ska ha så roligt när vi sprättar upp en till

Fram, fram, fram ni bataljoner...

Uti rök och dimma med skräck cordoven går
och letar efter knektar men finner inga spår
förrän på axeln knackar en handske klädd i plåt
Då barnsoldaten springer hem i fruktan och i gråt

Fram, fram, fram ni bataljoner...

Fäll, fäll, fäll
Av: Torbjörn Wahlberg
Kampanj: Krigshjärta

Sankt Helga vakar över oss när vi har kastat loss
men vindens tjut och oljerök bekommer inte oss
fyll upp din bössa med krut, och tag ditt vapen ur ställ
Vi väntar på att Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!



Spänn åt din sele, fäst ditt vapen, surra skäktor an
Ge akt på slitet rep och rem, och mönstra sen varann
Vad rör dig sorger och skuld om du ej lever ikväll?
Det är försent när Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!

Med skärmen fast i selen och med armborstet i rem
Den jord vi lämnat drar i oss, nu mötas vi igen
Känn tomheten på dig kalla, din skräck är ej rationell
Hör livet slå när Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!

Vårt öde är vårt eget verk, vi säljer kropp och själ
Och vissa skall fru Lycka utan ömkan slå ihjäl
Men antingen får du svälta eller äta ikväll
Ett tärningskast när Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!

Med sidenvingar vita störta vi mot fienden
När hjärtat slår som hårdast är vi levande igen
Förinta allt i din väg när du tar mark med en smäll
Vi lever blott när Hauptmann vrålar Fäll! Fäll! Fäll!

När stål och skäkta rensat ut det motstånd som finns 
kvar
en röksignal ger tecken till att landningen är klar
Ett luftskepp över ditt huvud som firar ner materiel
de säkra är när hauptmann vrålat Fäll! Fäll Fäll!

Gedaniens frihetssång
Av: Theo Axner
Kampanj: Thulekampanjen

Sjung, mitt land, sjung, jord och vatten,
giv åt vår stumma längtan en röst.
Sjung om ljuset i mörka natten,
ljuset som skänker oss fägnad och tröst.
Sjung om hoppet som är oss givet,
om hoppet som brinner i gård och i by.
Sjung, Gedanien, sjung för din frihet -
natten är mörk, men dagen skall gry.
 
Stolte Furstens järnskodda hälar
trampar Gedaniens bördiga jord.
Oss vill han kedja och göra till trälar,
dränka vill han all glädje i blod.
Hör hur gräset och stenarna kvida,
hör träd och forsar viska vår sång.
Vår rygg står rak och vår tid vi bida,
domen skall drabba tyrannen en gång.
 
Upp, Gedanien, strid för Ljuset,
som en gång Imrar kämpa ock vi.
Sänk den stolte tyrannen i gruset!

Snart nog är också hans tid förbi.
Vem vill träla åt Fursten för evigt?
Låt honom vika som gräs och som hö!
Vem vill kämpa med oss för frihet?
Låt honom segra med oss  - eller dö! 

Granländska Hymnen
Av: Fabian Krümmel
Kampanj: Granlandskampanjen

ÄRA! 
Frihet! 
För kvinnor och män. 
Ett enat folk under himmelen. 

STARKA! 
Stolta! 
Sant och rätt. 
Vårt folk är det vackraste som vi sett. 

Här vill jag leva i alla dar. 
Min kärlek och stolthet finns alltid kvar! 

GRANAR! 
Gröna! 
Sol skin stark. 
På skogar så sköna på Granlands mark. 

VINGAR! 
Mantla! 
Granlands gräns. 
En helig trygghet som alltid känns. 

Här vill jag leva i alla dar. 
Min kärlek och stolthet finns alltid kvar! 

Grillen
Av: Loke Nyberg
Kampanj: Ingenmansland
Vad slags kött har du lagt på grillen? 
Är det en råtta, eller är det en kanin? 
Eller har vi sån jävla tur 
att detta brända djur 
är ryggen eller röven från ett svin? 

Visst är det ett svin som jag har lagt på grillen
Men jag syftar inte på en gris. 
Där lag och ordning släppt 
har jag ett hemmagjort recept



Jag bjuder på en fläskkarré surpris! 

Så kom och smaka köttet jag lagt på grillen 
Åh, det kräver ingen krydda eller sås 
Det kräver ingen marinad 
Nej låt det svettas i sitt spad 
Hugg in på bringa, fingrar bröst och krås! 

Ja, vi ska festa på det kött jag har på grillen 
Så välkommen, fiende och vän
Var och en är bjuden gäst 
Till och med på denna fest 
Skall jag servera delar utav ledningen 

Vad slags kött har du lagt på grillen? 
Är det en råtta, eller är det en kanin? 
Eller har vi sån jävla tur 
att detta brända djur 
är ryggen eller röven från ett svin? 

Grävaremön
Av: Hampus Bankler
Kampanj: Ingenmansland

Dina händer är slitna och svarta som sot
Svedda av tid och din smutsiga skrot
Under lorten där gömmer du dig, min älskade vän
Jag ber dig min duva, bosätt dig hemma igen

Jag minns än den tid när vi levde som kvinna och man
Vi levde gott, hade tid för varann
Men någonting hände i dig, nånting grodde var dag
Vi begav oss till Zonen, du frälstes men det gjorde inte 
jag

Min kära, min starka, min grävaremö
Aska och sot på en hy vit som snö
Dina resor dom skär likt en kniv
I mitt hjärta men för dig så ger jag mitt liv

Dina resor blev längre och fler, allt som dagarna gick
Grävningar och fynd, i din besatta blick
Bakom arbetet gömmer jag mig, nej jag fäller ingen 
tår
Mina ben lär ger vika om jag följer i dina spår

Jag lever kvar här, men lever jag i ditt periferi
Du är min tragedi, men du lever och är fri
Min tvivel har börjat att växa, på kärleken i sig
Din kärlek för Zonen är långt varmare än kärleken till 
mig

Min kära, min starka...

Du vilar hellre din kind mot en sten än min arm
En ensam madrass har bytt plats med din barm
Jag trodde att jag levde tryggt, men det var jag som 
blev sjuk
Ditt bröllop med Zonen blev slutet och min svepeduk

En sista önskan jag har, nu när jag somnar in
Ett sista bevis att jag ännu är din
En grävning jag önskar av dig, för kärleken vår
Begrav mig i Zonen och skänk mig en sista tår

Min kära, min starka...

Jag föll, jag dog, jag lämnade min smutsiga vän
Men jag finns alltid kvar här, och jag älskar dig än
Likt ett spöke följer jag dig, vart du nu än går
Ej synlig för ögat men jag följer just i dina spår

Du slutar aldrig att gräva, min grävaremö
Förrän den dag, det är din tur att dö
Den dagen får vi allt tillbaka, det vi aldrig nånsin fick
Kyss mig i Zonen, och torka min tårögda blick

Hemvändarsången
Av: Loke Nyberg
Kampanj: Dimbros Fäste

En pojke satt och grät i Anacea Citadell
Strida, salta tårar som en flod
Det var en stackars liten, sliten sjömannagesäll
Och han grät så det gick is i själ och blod

Så jag stega fram till ynglingen och frågade: ”Vafalls? 
Vilka sorger tynger dig min bror?
Har din flicka gått ifrån dig? Är det därför du ger 
hals?”
Men han sa: ”Det är långt värre än du tror.”

Jag har lämnat mina kära en varvsritt härifrån 
och gått till sjöss långt bort från allt jag håller kärt
För jag ville skåda världen tänkte jag mitt dumma fån
Men vid Andor vilken läxa jag har lärt

Så snälla ge mig några bölen
Bara så jag har till ölen
Och en stund på njutningsnästet 
när jag kommer hem till fästet
För jag vill så hjärtans gärna 



in i dimmans blå taverna 
och bli styv i kork och lem
så ta mig hem till Dimbros fäste, ta mig hem!

Ja, bittert ångrar jag att nyfikheten fick bestämma 
och att jag överhuvudtaget for. 
För allt jag håller kärt och dyrt det har jag ju 
därhemma 
Och jag menar inte bara far och mor. 

För i Fästet råder fred emellan adel och patrask 
och gott gemyt emellan borgare och präst
Där är alla lika muntra från Tre Sjöar och till Ask 
och där smakar vänskapsskålen allra bäst

Och vill man va ifred och bara gömma sig i skuggan 
Och vara mol allen en liten stund
Då kan man sitta ostörd med en öl inne på Suggan 
om man undantar dess arga lilla hund

Så snälla...

Låt min bittra klagan skalla så det ekar så det rungar:
Ta mig hem till staden där jag fötts!
Ta mig hem till Kobbar, Björkeklintar, Korp och Dungar
Alltför mycket tid har allredan förötts

När jag kommer hem då ska jag alla minnen tvätta 
bort
Och av äventyrarlivet ta farväl. 
Jag ska ha vatten över huvet och min särk hos rent 
och torrt
Röka tobak, gissa hönan och må väl

Jag tog ynglingen i handen och så sade jag: 
”Min vän! Du är min broder fast vi aldrig mötts förut!
Låt oss vandra liksom bröder hem mot Vilemark igen! 
Låt vår längtan bli till verklighet till slut.”

Så snälla...

I Berghems glada salar
Av: Mimmi Melkersson och Alma Elofsson
Kampanj: Aldoraskampanjen

Vi höjer stopen och skålar för vårt dryckeslag
För borgare, bönder av alla de slag
för präster och folk utav ädlare börd
Och inget kan ge att vår fest blir förstörd

För än är natten ung, kom och dansa kom och sjung!
I Berghems glada salar är ingen sorg för tung!

Så höjer vi stopen och utropar: Skål!

(paus för att dricka) Ja, drick vad ni tål
Och välkomnar Somec att vara vår gäst
hon bjuder oss alla till rus och till fest

För än är natten ung...

Så vänd till din granne, lägg armen runt om
Nu hälsa varandra och ta en sväng om
Låt fötter slå takten som hjärtat vill slå
det blir inge vackert, vi dansar ändå!

För än är natten ung...

Och nu vill vi dricka och skåla igen
så höj stopet högt för din nyfunne vän
Och låt mig få höra ert starkaste SKÅL!
(paus för att dricka)

För än är natten ung...

När natten har ljusnat och eld brunnit ut
Då raglar vi hemåt när festen är slut
Att sova, att drömma, att vila ett slag
Imorrn mår jag illa, men inte idag!

För än är natten ung...

I Ordaves namn
Av: Signe Lemhagen 
Kampanj: Granlandskampanjen

Jag ska slåss för mitt land och Ordaves
Jag ska slåss för de barn som jag fött i dess namn
Jag går emot döden med spjutet i hand
Och när jag störtar fram
Och när pilarna regnar
Jag ropar "För Gud!"

För allt det som jag i livet hållt kärt
För de människor jag älskat
Det land som mig närt
Skall jag strida och falla
Och föds jag igen
Ska jag än en gång strida för Gud och för hem

Hur många mil jag än må vandra
Hur många dar jag än går utan bröd
När jag når fram till striden skall klingan bli röd
Skänka fienden död
Och när striden är slut väntar mitt sista prov

Ingen nåd skall jag be om och ingen skall ges
Farväl - i döden vi åter skall ses
För vart hugg som vi ger
Och vart slag som vi får
Skola frälsning och frihet och segern bli vår 



Kamrat i strid 
Av: Kim Walberg

Kamrat i strid, kamrat i strid
Du vandrar inte längre här vid sidan min
I raka led, i raka led
där gapar luckan tom här vid sidan min

Det saknas en skuldra att marschera bredvid
och det saknas en tärning rullas om vakt nattetid
och det saknas nu fotsteg varje takt som ledet tar
och det saknas en röst som ekar sånger till svar

Kamrat i strid…

Av magra ransoner finns det nu en enhet kvar
Vi som vandrar här ännu får en till i veckan var
och på vår trånga sovplats finns nu utrymme till
allas kängor undan regnet om vi ligger helt still

 Kamrat i strid…

Och det saknas två händer när vi reser vårt tält
och det saknas en tro som ber om lycka i fält
och det saknas en längtan att få komma hem igen
och det saknas väl hemma en återvändande vän

Kamrat i strid…

Kappvändarjanil
Av: Isterbandet
Kampanj: Eleriakampanjen

Janil var en hedersman
Omutbar och alltid sann
Men blott för gadd så blev han köpt
Av annat material han stöpt
Elerier han var en gång
Dock artar i denna sång
Känner du ej Janil vår
Lyssna då så du förstår:

Kappvändarjanil, allas våran forne vän
Kappvändarjanil, har du fått hans dolk i ryggen än?
Har du fått hans dolk i ryggen än?

Först han stred med tappra män
Skaffade ett garde sen
Stöpt för sina illdåds skull
Tappra män slog dem omkull
Sedan Janil flydde bort
Till andra män av samma sort
Lönnkrogsslödder, pick och pack

Det var bort till dem han stack!

Kappvändarjanil...

Kanske ska han orcher 
värva
För att sedan fler fördärva
För at sen med dessa fler 
Värva odöda och mer
Stor armé att plundra, 
bränna
Utan att sen efter 
känna
Me'ns vi ser han 
som ett fån
Vill vår Janil bli 
DEMON!

Kappvändarjanil...

Långt bort från Cordovien
Av: John Allvin
Kampanj: Krigshjärta

Vi är långt bort från Cordovien,
långt ifrån allt vi har kärt
I ett land av död färgas marken röd
och blott en sak har vi lärt:
att vi är långt bort från Cordovien

Vi seglade från Tronviks hamn
och satte kurs mot öst
Bortom vågors brus skall vi sprida ljus
vi skall sprida Salens röst
Vi ska bära våran fana högt
och kräva våran gäld
Och när gillets nid bjuder upp till strid
må de dö i järn och eld

Men vi är långt bort från Cordovien...

Vi vandrar nu på fjärran mark
och aldrig får vi ro
Här finns ingen nåd, inga hjältedåd
och här prövas våran tro
Vi kämpar för våra fränders skull
vår familj långt härifrån
För den som slogs förgävs och i strid blev dräpt
och ej mer ser hemmets vrå

Men vi är långt bort från Cordovien...

Jag ber dig nu, Cordovien,



låt mig leva en dag till
låt mig slåss för dig, låt mig hedra dig
ty jag inget hellre vill
Än att skåda ut från skeppets för,
och denna gång åt väst
till ett land av guld, utan synd eller skuld
till den jord jag saknar mest

Men vi är långt bort från Cordovien...

Navlevisan
Av: Diverse Stendalslajvare
Kampanj: Eleriakampanjen

Uti en by inte långt härifrån
Ligger en murken krog som drivs utav fån
Bredvid deras cider smakar getpiss bra
Nej ett stop från stendals värdshus det vill vi ha!

Slå krusen i borden, lägg i mun de orden
som smädar den by som vi alla avsky
Brasved ska vi göra ave, den nedriga by som kallas 
Navle!

Navleborna är både lata och snåla 
Deras stank den kan blott flugorna tåla 
De är för lata för att gå och stå, 
men här uti Stendal kan vi dansa som få 

Slå krusen i borden...

I Navle är värdshus och skithus detsamma 
och åtta mäns ungar har likväl samma mamma 
Värdshusets pigor är en hiskerlig syn
till skillnad från dem i den Artariska byn

Slå krusen i borden...

En örfil skulle navleborna behöva
De skiter med munnen och tänker med röva
En ranglig by, bebodd av stinkande as
men vi stendalsbor vet hur man håller kalas!

Slå krusen i borden...

Ragnarök
Av: Kajsa Greger
Kampanj: Kampen i Ringen

Ha ha ha...

 
Ragnarök - Tyr i rustning kläder sig
Ragnarök - Sista striden
Ragnarök - Asar kämpar jämte mig
Ragnarök - Slut är tiden
 
Nagelfare bryter våg 
och Loke står vid roder
Trenne tuppar galer nu 
till vapen kallar Oden
 
Ragnarök...
 
Fenrisulven sliter sig 
mot Asarna han tågar 
Midgårdsormen reser sig 
ur böljorna och vrålar
 
Ragnarök...

Ha ha ha...

Räven och Lodjuret
Av: Markus Erhardsson och Signe Hornborg
Kampanj: Spår av Frost

Rävens röda yviga svans
liksom en fackla skiner den
där de rör sig kvickt som ingen ann
Lodjuret har silverne päls
den skiner liksom månen upp i skyn
där de dansar med varann

Över kulle, genom dal
Trots köldens bistra hand
upp på sten och uti snår
deras hjärtan står i brand
Deras tassar lämnar spår
uti vinterns kalla frost
där de virvlar kring varann

De har lekt och sjungit tillsammans
uppå Gilleberget har de jagat
allt sedan de var små
Långt bakåt i tiden kan du se
deras spår ty Ödesmor har spunnit
och sammanvävt de två

Över kulle, genom dal...

Och den tiden kom då de två 
förenades en kväll då månen sken 



över dalens gran och tall
Nu dansar de två omkring
Lavåsarna förbi saltgruvor och berg
uti vinterns frost så kall 

Över kulle, genom dal... 

Stolta Venapel
Av: Personen som spelade skalden Relenda Luthaan 
…?
Kampanj: Illmyhrs kampanjvärld 

Ur elden har smidits ett rike
I blod har vi härdat vårt land
Du stolta Venapel jag ger dig
Mitt liv för din nordliga mark

Ej skönare har jag skådat
Din storhet skall evigt förbli
Med mod skall jag värna din heder
Venapel, jag svär till dig mitt liv 

Tirads Lejon
Av: Gråfötterna
Kampanj: Tiradkampanjen

Denna sången handlar om ädelmod
Om dem som slogs för Amric God
Tapprast utav alla i Tirads land
De dog så stolt med svärd i hand

Tirads Lejon – en och en man såg dem falla
Tirads Lejon – en mot hundra blodet svalla
Tirads Lejon – över stridsalarm ropet skalla
Tirads Lejon – ädlast utav alla

Stridsbaneren i vinden dansade
Kung Kelrics här marscherade
Stolt iväg att slåss mot Nidurs hord
Farligaste här på jord

Vandrade hären genom mörkan dal
Så tystnade den vinden sval
Plötsligt hördes stridsrop gälla
Ack det var en lömsker fälla

Tirads Lejon…

Så emot de härar så ljusa
Upp ur mörka skrevor rusa
Mörka horder i överflöd
Blixtrande stål och bråder död

Vita hornet blåste så till reträtt
Men vända om var inte lätt
Omringade på alla sidor
Lejonvapen lämnar skidor

Tirads Lejon…

Stolta Tirads Lejon ej döden skyr
De stannar kvar när hären flyr
Håller sedan stånd mot fienden
De kommer aldrig hem igen

Sista lejonet faller för ett spjut
Båd strid och Lejontid är slut
Så mötte de alla dödens kval
I det som kallas Tårarnas Dal

Tirads Lejon…

Tivedahymnen
Av: Markus Adell, mfl
Kampanj: Kampen i Ringen

Jag ser morgondimman lätta 
och solen börja sin färd
Jag ser daggen uppå mossig sten 
i sköna Tiveda land
 
Jag ser höga furor ruva 
kring tjärnens mörka djup 
Jag ser näckens rosor växa vilt 
i sköna Tiveda land
 
Tiveda vindar i hjärtat mitt 
dånar och vrålar
Tiveda vindar i hjärtat mitt 
manar till kamp 
 
Jag ser asatemplet resas 
av Odens starka arm
Jag ser tusen eldar hedra Tyr 
i sköna Tiveda land
 
Och när lunden har gjorts redo 
och oxen har letts fram 
rinner blodet hett för Odens skull 
i sköna Tiveda land 
 
Tiveda vindar...
 
När de unga slått sin åker 
och tagit hem sin skörd
kan de vila i varandras famn 
i sköna Tiveda land 



Och när barnens skratt hörs klinga 
från lek med sköld och svärd 
ja då vet jag att mitt hem är här 
i sköna Tiveda land
 
Tiveda vindar...

Jag ser eld i stolta blickar 
och mod i skarpa svärd
Jag ser blodig hand mot himlen höjd 
i sköna Tiveda land
 
Här vill varje mänska kämpa 
och villigt spilla sitt blod
Här ska släktled uppå släktled gå 
i sköna Tiveda land
 
Tiveda vindar...
 
Jag ser skymningsälvan dansa 
och solen sluta sin färd. 
Jag hör ulvens tjut i månens sken, 
i sköna Tiveda land.

Trasig katt
Av: okänd

Denna katt, den blev platt
Under foten sa det splatt

Nick, nack, trasig katt, lägg den på en grill!
Ge mig en som duger till!

Denna katt, den blev våt
slängdes från en finlandsbåt

Nick, nack, trasig katt...

Denna katt i bitar faller, när den pressas genom galler

Denna katt trauma har, efter hemmakväll med far

Denna katt fick blodig päls, klämdes mellan tåg och 
räls

Denna katt, depression, slängde sig från Västerbron

Fler verser? Skriv här!

Trummarens lön 
Av: Ludwig Wulff

Marschen var lång och andan var god
vi sjöng denna sång för att stärka vårt mod
Pinnen var mitt svärd och trumman min sköld
rädslan var där som en varande böld

Heder och ära, trummarens lön
Fienden är nära, bakom nästa krön
Takten ska hållas, följ befälens råd
Fienden ska skållas, visa ingen nåd

Regnet av pilar störde mig ej
Kylan den ilar men vad gör det mej
Rytmen mitt liv och rytmen min död
den var vårat liv när marken blev röd

Heder och ära...

Trumman jag slog tills slaget var klart
fienden dog när takten tog fart
Jag glömde all sorg och smärtan från sår
mitt huvud i korg och kroppen på bår

Heder och ära... 

Vi ger aldrig upp
Av: Hampus Bankler
Kampanj: Ingenmansland

Sitt ner, kamrat, slå dig ned vid vårt bord
Din hjässa täckt av svett och fingrarna av jord
Vårt arbete idag var som arbetet igår
Men nu unnar vi oss alla en glädjens styrketår

Sitt ner, kamrat, och glöm alla besvär
För allting som är viktigt finns precis där du är
Ja, inom dessa väggar håller alla dig kär
Och vi alla är hjältar i vår glädjemisär

Men emellanåt, när allting känns för hårt
Sjunger vi stolt om allting som är vårt



Ja, när regnet läcker in, och du drabbas utav krupp
Fryser och skakar och sörjer...

Men vi ger aldrig upp
Nej vi kommer leva kvar, och kämpa för det lilla som 
vi har
Nej vi ger aldrig upp
Lämnar aldrig vårat hem, om vi faller ska vi stå upp 
igen
Ja, om jag faller, om jag gråter och förlorar allt jag 
har
Så kommer allting ändå i mitt hjärta finnas kvar
Det vi funnit, det vi älskar, försvarat med vårt liv
Har nu fiender som knackar på vår, defensiv
Men vi ger aldrig upp

Plundrare och vargar och hela Zonens pack
Den dagen lär väl komma när dom går till attack
Mot hemmet som du har, där du lever och är trygg
Men då står vi starka kvar, vi står rygg emot rygg

När Värnhem står i lågor och vi står näst på tur
Är det dags att visa världen vad vi gör med bravur
Ja, när vi tömt förråden, först på öl sen på krut
Låter vi näven falla, för fienden ska ut

Men emellanåt, när allting känns för hårt
Sjunger vi stolt om allting som är vårt
Ja, när regnet läcker in, och du drabbas utav krupp
Fryser och skakar och sörjer...

Men vi ger aldrig upp...

Vår Zon (Grävarfarfar)
Av: Hampus Bankler
Kampanj: Ingenmansland

Han sökte fart och variation 
När han först kom till vår zon 
En överlevare av rang 

Håret de' va' slitet 
Ansiktet väderbitet 
En första klassens grävartalang 

Han visa' hur man gräver 
Hur man snabbast spriten häver 
Hur man skjuter och super på en gång 

Han blanda' sprit me' tårgas 
Han va' sur som ett as 
Men varje kväll stämde han upp en sång 
Ja varje kväll stämde han upp en sång 

Efter två år i vår zon 
Kom humangillets vision 
- Kasta flaska din gamla fylleröv! 

Han hade inte ett friskt öra 

Så han kunde inte höra 
För en smäll hade gjort honom döv 

Men han sluta' inte supa 
Han sluta' inte slåss 
Han slutade aldrig med sitt skrål 

Trots att benen var svaga 
Och hans hjärna var ett hål 
höjdes flaskan och han skrek ut en skål 
Han höjde och han skrek ut en skål 

Raj raj raj ra-ra-ra-ra-raj 
Raj raj raj ra-ra-raj 
Raj raj raj ra-ra-raj ra-ra-raj 
Raj ra-ra-raj raj raj-ra-ra-raj 

Efter tre år i vår zon 
Kom en indikation 
På att något var galet med vår vän 

Hans strålskadade kropp 
Den börja' sätta stopp 
Men han gav sig ut och börja' gräva igen 

Hans kropp den lyste grön 
Ur hans hals kom ett stön 
Å han föll å sen fanns han inte mer 

Men hans minne levde kvar 
genom alla dessa da'r 
Han var den förste men vi kommer att bli fler 
Han var den förste men vi kommer att bli fler 

Raj raj raj ra-ra-ra-ra-raj...

Wilones Hymn
Av: Jenny Björklund
Kampanj: I Skuggan av Pelarbergen

Jag går längs mörka stigar
Endast månen lyser upp min väg
Genom djupa granskogar
Kommer jag då äntligen fram

Mitt hjärta klappar för vårat land
Wilone, Wilone
Vårat kära fädernes land

Jag går längs Kungsälvens stränder
Genom sand och vassa stenar
Fram till vallmofältens dofter
Kommer jag då äntligen fram

Mitt hjärta klappar...



Jag går genom grönskande ängar
Känner sommarns ljuva dofter
Genom bondens alla åkrar
Kommer jag då äntligen fram

Mitt hjärta klappar...

Jag vandrar vid din sida
Känner solens varma strålar
Genom linfältens blommor
Kommer vi då äntligen fram

Mitt hjärta klappar...


