
GILLESTRIDEN 
Sjöfartsgillets Stormästarinna 

Namn: Tanine Tomragalesi 
Yrke: Stormästarinna för Sjöfartsgillet 
Ålder: 35 ar 
Varit som Stormästarinna: 4 ar 
 
INLEDNING 
 
Två stora skepp gled sakta upp för Omenfloden och närmade sig de jättelika bryggorna som 
sträckte sig likt missformade fingrar ut i Världsdelarens flöde. Ett flöde som ännu inte var helt 
isfritt, men tillräckligt för att inte utgöra någon fara för de annalkande havsgångarnas stävar. Din 
vaksamma och kritiska blick följde med hamnarbetarnas arbete när de tog emot den första av de 
båda tvåmastarna, som enligt ankomstloggen borde föra med sig värdefull olivlampolja från 
Borah. 

Det var inte utan en smutta stolthet som du från ditt ypperliga utkiksställe iakttog hur 
skeppet raskt förtöjdes och lasten omgående togs iland utan minsta dröjsmål. Stoltheten var dock 
inte riktad mot dina ”undersåtar” – tvärtom – den var riktad mot dig själv för ett välgjort jobb. En 
av dina mest kritiska strategier för att vinna en fördel gentemot Köpmannagillet hade varit att öka 
effektiviteten i Sjöfartsgillet och bland dess anställda. Och om du fick säga det själv, så hade du 
gjort ett förbaskat bra jobb av det hela under dina ar sedan du stigit till Stormästarinna. Borta var 
de dagarna då tömningen av ett skepp kunde pågå i flera glas, eller när skepp tvingades stå 
förankrade ute i Omenfloden och vänta i ett dygn på att en plats vid någon av pirerna skulle bli 
ledig. Det hade länge varit på tiden att en kvinna tog över gillets roder när du äntligen 
manövrerade positionen till dig för fyra ar sedan. 

Du vände på hälen och gick med rullande sjömansgång bort från fönstret som blickade ut 
från översta våningen i Sjöfartsgillets gilleshus. Ditt arbetsrum var rymligt och trivsamt inrett med 
diverse föremål med sjöfarar- och skeppstema. Från en prydlig hög med papper tog du ett som 
berättade vad det nyanlända skeppet borde ha i sitt skeppsrum. Du kunde stoltsera med att kunna 
namnen på och känna igen alla gillets skepp, och du hade genast kännt igen ”Vågplogen”. Dess 
och systerskeppets laster hade du ett personligt intresse i, vilket var varför du själv ämnade sköta 
om kontrollen av trälådornas innehåll innan de lagrades i gillets magasin. 

Efter en snabb blick på bilderna och sträcken som prydde pappret lade du det tillbaka i 
högen igen. Du hade inget behov av att bära på dig dokumentet, ditt minne var ypperligt och 
lastkatalogens artiklar var fast förankrade i ditt huvud. På vägen ner funderade du – för du vet 
inte hur mångte gången – om du borde ta dig tid att lära dig läsa och skriva. Problemet var dock 
just det – du tycktes aldrig ha tid för sådana små frivoliteter, trots att det förmodligen skulle gå rätt 
snabbt tack vare dina överlägsna mentala förutsättningar. Nåja, teckningar och stockräkning hade 
fungerat bra hittills. 

Väl nere och ute i den friska fria luften som luktade salt kunde du inte låta bli att ropa några 
barska ord åt avlastarna, trots att allt såg ut att gå smidigt till. Det hörde till saken att hålla dem 
ständigt på vakt och varse om att ditt vakande öga såg allt som skedde i hamnen. Dina steg bar dig 
över landgången ombord på Vågplogen, där du på akterdäcket möttes av kapten Gerandri – en 
gammal bekant till dig. ”Jag trodde redan det var en torr landkrabba vid rodret så långsamt som 
du tog in henne!” hälsade du fräckt på honom – en sjöbuse till en annan – och besvarades med ett 
brett leende, samt orden ”Stormästarinna”. Du gillade Gerandri, han hade humor, var självständig 
som vilken kapten som helst, men visste därtill sin plats i gillet. 

Medan han började redogöra om vilka varor han lyckats få tag på under sin resa längs 
Västanhavets södra stränder, lade du märke till en liten flicka som satt och flätade rep på en hög 
trossar i fören. Gerandris dotter. Själv hade du varken make eller barn, men hon väckte andra 
tankar inom dig – minnen från din barndom, för på många sätt påminde hon om dig själv som 
ung. Du hade alltid varit bra på att göra många saker samtidigt, så det var inga problem för dig att 
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hänga med i kapten Gerandris rapportering medan en del av dina tankar gled iväg till dina yngre 
ar. 

 
Du var 7 ar gammal när din far för första gången tog med dig till hamnen i Randeron. Byrun var inte din 
riktige far, lika litet som kvinnan som du kallade mor var din riktiga mor. På sätt och vis var du ett 
adoptivbarn, men särskilt i den bemärkelsen att du råkade veta åtminstone din ena biologiska förälders 
identitet. 

Din biologiska mor var en adelskvinna av huset Murklockan i Randeron. Du var dock ett oönskat barn 
– en följd av en otrohetsaffär. Således var det kammarpigan Gertta som tog hand om dig och tog dig till sitt 
hem innan den äkta maken återvände från krigsfronten (han var inblandad i kriget mellan Dvärgariket och 
Nordanländerna) och fick nys om saken. Byrun och Gertta hade inga egna barn, men de behandlade dig som 
om du vore av deras eget kött och blod. Din sanna härkomst var inget som de höll hemligt från dig, ty de 
ansåg att du hade rätten att redan vid unga ar veta och förstå hur livets lotter kunde falla. 

Liksom alla adoptivbarn funderade du i din barndom ofta på dina riktiga föräldrar. I ett tidigt skede 
började du inbilla dig att din äkta far var självaste Vågryttaren – nordanfjordbornas hövding i allt som gäller 
hav och krig. Småningom förvandlades inbillningen till övertygelse, och i dagens läge är du säker på att så 
måste vara fallet. Måhända kommer en del av din känsla av överlägsenhet från denna tro. Det är ju inte var 
kvinna eller man som kan skryta med att härstamma från så nobla ätter. 

Du växte dock upp under Byruns och Gerttas uppsyn. Trots att du var flicka, kunde Gertta ingalunda 
ta dig med sig till Murklockans adelshus för att lära dig kammarpigans yrke. Adelskvinnan som var din 
riktiga mor hade ingen lust att se dig och ha dig omkring sig. Därav kom att du om dagarna fick lov att följa 
med Byrun, som var Omenflottare. I hans sällskap kom städerna och byarna längs Omenflodens stränder att 
bli mycket bekanta för dig, liksom Omenfloden själv och tvillingstädernas väldiga hamnområden. En framtid 
som Omenflottare är dock långt ifrån glamorös eller fylld med rikedom. Men din adelskvinnomor hade ju 
makt... 

Du minns inte riktigt längre vems idé det var i slutändan. Det var antagligen du som kläckte ur dig 
tanken en dag i dina sena tonar, när du kom hem frustrerad över den ringa slant du fått för en hel dags hårt 
arbete. En dotter till en adelskvinna och Vågryttaren borde inte leva på branten av fattigdom och behöva slita 
ihjäl sig för sitt leverne. Du misstänker att det var Gertta som först föreslog att du skulle utöva utpressning 
mot din biologiska mor. Hon skulle betala dig väl för att hennes otrohetsaffär inte skulle komma i hennes 
makes kännedom. Det var dock Byrun som kom på hur du skulle ha allra mest nytta av henne i det långa 
loppet – din biologiska mor skulle använda sitt inflytande och sin makt som adelskvinna till att säkra en plats 
åt dig i Sjöfartsgillet. 

Det var inte svårt att övertyga adelskvinnan om att hon inte hade några andra alternativ än att gå 
med på dina krav. Sålunda dröjde det inte länge innan du godkändes in i Sjöfartsgillets led och snart befann 
dig på din första ordentliga skeppsresa. I utbyte skulle du hålla dig undan från Murklockans adelshus och 
aldrig yppa din rätta härkomst för någon. Det var upp till dig själv att lyckas arbeta dig upp inom gillet, 
men du hade många ar på dig, under vilka du seglade vitt och brett norrut och söderut över Västanhavets 
blåa böljor. 

 
Och idag stod du där som ledare för hela gillet. Du hade svårt att inte ropa ut av glädje då 
Gerandri öppnade en av lastlådorna och visade dig en urna med olivlampolja – dels för den fördel 
denna vara skulle ge Sjöfartsgillet över Köpmannagillet, och dels för det strålande humör som din 
lilla erinring fått dig på. 
 
 
PERSONLIGHET 
 
Du är en fräck och aningen överlägsen sjöbuse, som fullständigt förstår vikten av din position. Du 
är väldigt stolt över dig själv och det du uträttat och kan inte erkänna fel. Du vänder gärna kappan 
efter vinden och gör sedan allt för att förklara att detta var det enda rätta. Det finns inget ’kanske’ 
med dig, både i vad andra tycker om dig och hur du ser på omvärlden. Endera är du skarpt 
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omtyckt av andra eller starkt avskydd. Själv ser du saker i svart eller vitt, för eller emot, ja eller nej. 
Du gör inga kompromisser. Du söker gärna egen vinning och kan visa upp vinnande, falska sidor 
av dig själv för att uppnå dina mål. Du bryr dig dock väldigt mycket om ditt gille och gör ditt 
yttersta för att det skall vara framgångsrikt. 
 
 
OM GILLET OCH DITT INFLYTANDE 
 
Sjöfartsgillet är ett av de tre mäktigaste gillena – handelsgillena. Gillet är på många sätt 
Köpmannagillets sjöfarande motsvarighet, ty båda gillen livnär sig på att frakta varor och handla 
med dem. Allt som rör sig över land sköter köpmännen, medan allt som förs via vatten är 
Sjöfararnas territorium. Således är Köpmännen de enda som kan konkurrera med gillet, vilket gör 
dem till era absolut värsta motståndare. Därför gör Sjöfartsgillet alltid allt som bara är möjligt för 
att överglänsa och motverka Köpmannagillet. 

Medlemmar i Sjöfartsgillet är kaptener, styrmän och alla andra sjömän av rang ombord på 
skepp. Skeppspojkar och däckskurare är oftast lärlingar, medan sjömännen som gör det hårda 
grovjobbet ombord antingen är gesäller, hantverkare eller bara anställda som inte hör till gillet. I 
Manderon-Randerons hamnar är det Sjöfartsgillets medlemmar som innehar ledarposterna, 
inklusive arbetsledarna, medan ungefär hälften av hamnarbetarna är gillesmedlemmar och andra 
hälften hyrda män och kvinnor. I tvillingstäderna har gillet ständigt ungefär 250 medlemmar som 
står till förfogande, beroende på skeppens antal i hamnarna. 

Gillets förmögenhet i nuläget (vilket kan alltså användas för Stormästarinnans syften) är 
1300 guldmynt (100 guld är det samma som priset på ett hus i Manderon som jämförelse). Detta 
gör gillet till ett av de rikaste vid sidan om de två andra handelsgillena. 

Sjöfartsgillets gilleshus finns i hamnen i Randeron. Största delen av gillets influenskretsar 
finns i tvillingstäderna. Till dessa kontakter kan räknas alla adelshusen, Furstemakten (åtminstone 
för maktövertagandet, men just nu vet du inte), utländska handelsmän i hamnstäderna som gillets 
skeppare besöker, samt alla de andra gillena som i något skede haft gemensamma affärer med 
Sjöfartsgillet. 

 
 
NYLIGEN HÄNT OCH SAKER ATT TÄNKA PÅ 
 
(Nutid i nedanstående texter är kvällen då Gillesledarnas Stormöte skall äga rum.) 
 
Ungefär tre veckor sedan fick du plötsligt en kväll när du arbetade sent i gilleshuset besök av Lord 
Andai Lagraine av Orkidéns adelshus. Han hade en rad mycket intressanta – och aningen 
riskfyllda – affärsförslag att komma med. Det slutade med att ni satt hela kvällen och långt in på 
natten samtalandes om hans planer och hur han ville inkludera Sjöfartsgillet i dem. Mot 
småtimmarna då det åter började vara liv i hamnen kom ni till en rad överenskommelser. 

Det du gick med på för gillets del, var att stöda Andai i hans försök att överta Furstemakten. 
Att vara involverad i en kupp mot Fursten var ingalunda något riskfyllt, men efter att ha hört en 
del av Andais plan (den del han var villig att dela med sig) och vad Sjöfartsgillet hade att vinna på 
det, slog du till och beslöt att det var värt det.  

Sjöfartsgillet skulle ingalunda vara de enda involverade, men ditt gilles huvudsakliga 
uppgift var att annordna en stormning av Fursteborgen och erkänna Andai som den rättmätige 
Fursten när kuppen väl utförts. Själva stormningen av Fursteborgen skulle ske genom två 
hantverkargillen som Sjöfartsgillet skulle ”anställa”. Syftet med stormningen var att ta kontrollen 
över Fursteborgen så att Andai skulle kunna komma åt Fursten och få honom att abdikera och 
överlåta titeln åt Andai. Eftersom de flesta soldater skulle vara nersövda genom gift då 
stormningen skulle äga rum, torde uppgiften inte ha varit så svår. 
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I utbyte för gillets stöd, gav Andai Sjöfartsgillet några stora fördelar gentemot 
Köpmannagillet. Andai hade många kontaker i de sydliga länderna söder om den stora Djungeln, 
och hans skulle överföra dessa kontakter och de affärsöverenskommelser han hade med dem åt 
Sjöfartsgillet. För det första handlade det om olivlampolja – en mycket dyrbar och sällsynt 
handelsvara som först nu började ta rot i Nordanländerna. För det andra handlade det om juveler. 
Tidigare hade Orkidén importerat ädelstenar från sydländerna genom Köpmannagillet, men 
adelshuset bröt det kontraktet och överlät importen av även denna vara åt Sjöfartsgillet. Dessa 
handelsvaror skulle gillet göra stora vinster på visste du. Det allra mest betydande som Andai 
kunde lova Sjöfartsgillet var dock något som han först kunde förverkliga som Furste. Förutom att 
gillet skulle ha hans tacksamhet i fortsättningen, skulle gillet få ett helt ar av skattefrihet när Andai 
blev Furste. Det var mer detta än något annat som fick dig att gå med på Andais förslag. 

 
De två hantverkargillena som skulle utföra stormingen av Fursteborgen i praktiken var föga 
överraskande Byggargillet och Slaktargillet. Du mötte deras Stormästare var för sig utan att den 
andre visste om det andra gillets inblandning. Du berättade bara åt dem bägge att det också skulle 
finnas en annan grupp som skulle storma borgen, men inte vilka som utgjorde den. 

För att få Byggargillet att gå med på anstormningen lovade du dem att tiotals nya 
byggprojekt mycket snart skulle dyka upp i Manderon-Randeron. Det var inte frågan om 
Sjöfartsgillets byggprojekt, utan plötsligt skulle det bara finnas ett stort behov för nybyggen i 
tvillingstäderna. Detta var något som Andai hade sagt att du kunde lova Byggarna. Åt dem 
berättade du naturligtvis ingenting om Orkidéns inblandning, och inte åt Slaktarna heller, precis 
som Andai hade önskat. I efterhand kan du bara konstatera att det faktiskt nyligen uppstått ett 
stort behov för nya byggprojekt, på grund av upploppen i städerna och de många bränder som 
jämnat hus till marken. Förutom detta lovade du också att Sjöfartsgillet kraftigt skulle sänka priset 
på det timmer som det fraktar ner för Omenfloden och säljer till Byggarna. Detta fick Byggargillets 
Stormästare att gå med på anstormningen. 

För att få Slaktargillets Stormästare att gå med på den lovade du honom ett saltkontrakt hos 
Sjöfartsgillet och några säckar kryddor på köpet. Eftersom Slaktarna förbrukar massor med salt 
och saltkontraktet var mycket värdefullt var det inga problem att få Stormästaren övertalad. 
Betalningen skulle ske efter att anstormningen utförts. 

Det du berättade om själva anstormningen av Fursteborgen åt Byggar- och Slaktargillets 
Stormästare var följande. Bägge gille skulle samla en grupp gillesmedlemmar för att utföra 
anstormningen. Dessa skulle klä sig diskret och inte avslöja att de var gillesmedlemmar. Några 
glas före midnatt tre dagar sedan skulle anstormarna samlas på ett visst ställe utanför 
Fursteborgens mur. När de såg en lykta tändas i ett visst fönster i kärntornet, skulle de ta sig in via 
en viss dörr i muren. De skulle finna att dörren öppnats för dem på förhand. Väl inne på 
borggården skulle de ta sig in i kärntornet via en bakdörr, ta sig till Furstens rum och angripa och 
överbemanna de få soldater som stod på vakt där. Merparten av vakterna i Fursteborgen skulle 
vara nersövda då anstormningen skulle ske. När Fursten säkrats skulle de invänta tills en man 
kom och tog kontroll över situationen. Denna man skulle veta vilka gillen anstormarna hörde till 
och på det sättet utmärka sig. 

Du avslöjade ingenting åt Stormästarna om Orkidéns kupp mot Fursten. 
Det har nu gått tre dagar sedan anstormningen av Fursteborgen skulle ske, och du har inte 

hört någonting därifrån eller från Andai. Det oroar dig oerhört... 
 

För mindre än tre veckor sedan hade du kontakt med Byggargillets Stormästare även i ett annat 
ärende. Detta var också något som Andai bett Sjöfartsgillet om. Du ville att Byggargillet skulle 
använda sina kontakter inom armén och stadsvakten för att försämra disciplinen och lamslå 
truppernas handlingskraft. Detta skulle påbörjas för lite över två veckor sedan och sedan gärna få 
fortsätta en längre tid (således inträffade detta samtidigt som kravallerna som uppstått i 
Manderon-Randeron). I utbyte gav Sjöfartsgillet Byggarna en låda bästa rom i förhand och en låda 
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till i efterskott. Denna andra låda har Sjöfartsgillet däremot inte överlåtit till Byggarna, och du 
antar att Byggargillets Stormästare kommer att kräva den nu under det kommande stormötet. Du 
tänker däremot inte ge dem någon låda till, eller något annat heller, eftersom det lager där 
Sjöfartsgillet hade sin rom blev nerbränt under kravallerna. Du är rätt arg över det och anser att 
Byggarna indirekt är skyldiga och kan gott klara sig utan mera rom. Du skulle heller inte ha något 
emot att få tag i de som egentligen var bakom oroligheterna... 
 
Ungefär 1½ vecka sedan blev du underrättad om att någon hade brutit sig in i ett av gillets lager 
och stulit det mesta därifrån. Lagret innehöll bl.a. lådor från södern, innehållandes diverse 
kryddor, örter, salter och stenpulver. En stor förlust med andra ord. Du är fast besluten om att få 
reda på vem som är förbrytaren och nacka skinnet av denna! 
 
 
INTRIGER 
 
Du har hört att Slantlånargillets Stormästarinna är på jakt efter en vas från konungaätten 
Ebondaggers tid (Ätten styrde Flodländerna länge sedan. Om du vill läsa mer om den så kan du 
göra det på http://www.eloria.fi/Lajv/Kampanjer/Aea/Aea_kampanj_historia.htm, men 
nödvändigt är det sannerligen inte). Dessa är omöjliga att få tag på, men du har en plan. Genom att 
anlita Krukmakargillet till att framställa en kopia, kan du sälja den dyrt åt Slantlånargillets 
Stormästarinna. Du har beställt vasen tidigare och borde få köpa den av Krukmakargillets 
Stormästare under stormötet för en spottstyvel. Få tag i den och sälj sedan vidare till Slantlånaren, 
men se till att denna inte får veta att det är en billig kopia som Krukmakarna gjort! 
 
En sjökapten kom för ett tag sedan över ett intressant dokument i den sydliga hamnstaden Borah. 
Det visade sig vara ett färgrecept på nordlandsrött. Färgargillets recept, som gillet förvarar under 
de strängaste försiktighetsåtgärderna och hemlighetsmakerierna... Du övervägde att sälja det 
tillbaka till Färgargillet, men kom på att här kan göras bättre affärer! Konkurrera med Färgargillet 
bakom dess rygg... Färgarna har ju för övrigt monopol på denna ytterst lönsamma marknad och 
att sälja egenhändigt färgade tyger på den svarta marknaden, till aningen billigare pris, är en 
garanterad guldgruva. Expertis för att färga har sjömän dock inte, så du tog kontakt med det gille 
som hade mest förutsättning att hjälpa er i saken: Bryggargillet. Du kom överens med 
Bryggargillets Stormästare om att dela på vinsten om Bryggarna färgade Sjöfartsgillets tyger och ni 
sedan sålde det via era handelsnätverk. De första experimenten har satts igång och de första av 
Sjöfartsgillets tyger borde nu vara färgade. Bryggarna har dock inte återlämnat tygerna så ni 
kunde sälja dem. Hör dig för med Bryggargillet varför så inte skett och se för gudarnas skull till att 
Färgargillet inte får nys om detta!  
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet så är det en självklarhet att du slår till. 
 
 
RYKTEN 
 
Bekanta till omenflottarna har berättat att det inte går att få sömngift från Färgargillet längre, 
eftersom Ljusstöparna sägs ha köpt upp hela förrådet för en och en halv vecka sedan. Vad de 
skulle med en så stor kvantitet sömngift är ett mysterium. 
 
En handelsman som gillet handlar med påstod ett tag sedan att Krukmakargillets Stormästare och 
Glasblåsargillets Stormästarinna har någon kärleksgrej på gång. Då han blev ombedd att berätta 
mera sade han att de t.o.m. bodde granne till varandra! Hur detta rykte kunde innehålla ens en 
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liten gnutta sanning, förstår du inte. Krukmakarna och Glasblåsarna är ju varandras ärkefiender 
och skulle klösa ögonen ur varandra långt innan de hunnit till sängkammaren! 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Köpmannagillets Stormästarinna Gimelá au’Darmalárek: Du kan inte tåla henne. Ni är varandras 

ärkefiender. En liten flicka som tror sig vara något. 
 
Slantlånargillets Stormästarinna Kaliza Ninanima: Hon kunde lika gärna vara en siffra i en av 

slantlånarnas räkneskaper så mycket som hon ser ut att leva. 
 
Färgargillets Stormästarinna Yérit Zirmulloph: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Slaktargillets Stormästare Anttoly Lemár: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om denna 

person* 
 
Byggargillets Stormästare Geram Garatta: Det här är en man som inte kan annat än ställa till med 

bråk. Kan vara nyttig ibland, men måste handskas rätt. Nu är du dock arg på honom och 
hela Byggargillet. 

 
Sömnadsgillets Stormästarinna Endela Lonnawati: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Ljusstöpargillets Stormästarinna Zélia Wallori: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Glasblåsargillets Stormästarinna Esaila Monolári: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Krukmakargillets Stormästare Leopold Edavo: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Bryggargillets Stormästare Randar Robbarom: En karl som tycks veta hur rommen skall drickas. 

Ofta lite påfrestande i det långa loppet. 
 
Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: Vissa är helt enkelt som födda för att passa i sitt 

yrke... 
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