Vad Drömmen berättar
Jag, Sigrid Bengtsdotter, har här i Drömmens år 22 i all hast nedtecknat vad jag hört och sett
i Nordrike. På min gård i Tuna socken har jag mött några modiga innebyggare i vårt rike och
de kom med sällsamma tidender och glädjande besked.
Denna historia tar sin början när Tyra och Skåre valdes till tronföljare vid kungavalsfesten
hösten för åtta år sedan. Sedan dess har orostider förhärskat och många av Nordrikes
innebyggare har vandrat ur Nordrikes gränser. I Nytuna lagsaga har innebyggarna länge med
vemod och längtan talat om festen då våra tronföljare valdes och andra i minnet gömda
gyllene festligheter. Kanske kan rikets innebyggare samlas igen till festligheter och tala om
gamla tiders glansdagar och nya tiders utmaningar? De sökte därför de okrönta, men det
visade sig att tronföljarna inte stod att finna.
Några modiga innebyggare gav sig ut att söka Tyra den okrönte. Vida omkring de sökte. De
sökte land och rike runt, kom till vägs ände och vände åter. Plötsligt en dag i Normandie fick
de höra en sällsam historia om en vacker kvinna som till sin bostad hade valt en avlägsen
grotta. De begav sig dit och längst ner i grottan fann de Tyra den okrönte omgiven av landets
alla godaste ostar. Tyra kunde med löfte om en härlig fest med mycket ost och möjlighet att
bära de vackraste klänningarna övertalas att vända åter till det rike där hon valts till
tronföljare.
Efter den lyckade jakten gav sig nu sällskapet ut att söka Skåre den okrönte. De sökte i varje
grotta och på varje bergstopp. De var nära att ge upp sin jakt då de hörde talas om en man
som vida omkring ansågs mycket klok och var så skäggig att endast ögonen syntes. Mannen
stod att finna i en av varm källa på Island, men först trodde sällskapet att de kommit fel för i
deras väg stod endast får att finna. Först när fåren lockats iväg fann de Skåre den okrönte
blickandes upp från den varma källan med sin pilbåge inom räckhåll. Skåre kunde med löfte
om en härlig fest med Nordrikes inbyggare, glad musik och välsmakande mjöd i fulla krus
vända åter till det rike han valts som tronföljare.

Till gille är du bjuden…
Du inbjudes nu härmed att tillsammans med Tyra och Skåre fira deras återkomst och skåla
för allas vår välgång och återförening. Gillet är om aftonen och Tyra den okrönte anbefaller
att du klär dig i din allra dyrbaraste och vackraste klädnad.

