
LV5. Ottende udgave 

Ballade efter BlótBallade efter BlótBallade efter BlótBallade efter Blót    
Som "Lad Vide" rapporterede i sidste uge, ud-

førte Familien Fjølvar en blót i håb om, at 

bringe deres elskede farfar tilbage fra Hel, så 

han retmæssigt, atter kunne returnere til Val-

halla. 

Under stor bevågenhed af Skjoldheims indbyg-

gere, blev blóten udført efter alle kunsten reg-

ler og til stor bekymring for især dødsmagiker-

ne, som mente, at det som den kære Familie 

Fjølvar havde gang i var citat:"at lege med kræf-

ter man ikke skal lege med (..medmindre man 

er en dødsmagiker. red)" citat slut. 

Til alles store overraskelse lykkedes det, at få 

gammel-far tilbage fra Hel, men det var desvær-

re ikke det eneste, der kom med tilbage fra 

dødsverdenen. Rygterne går, at selveste Hel 

også er vendt tilbage, samt nogle sære skabnin-

ger som ingen kan identificere!  

Ifølge Familien Fjølvar har adskillige forsøg på 

at få deres farfar til Valhalla mislykkedes, trods 

ihærdige forsøg og farfars misfornøjelse. 

Men kære læser, Skjoldheim har forandret sig!  

De seneste dage, er køernes mælk blevet sur og 

tyk som fløde. Folk opfører sig besynderligt, 

som da smeden en dag, smedede sine våben 

med en levende kylling og Fedte-Peter fra 

Fäekhalên erklærede, at han nu levede i cøli-

bat. Ilden i bålene og faklerne, lyser fra tid til 

anden med en ildevarslende grøn farve og flere 

af de små bække i området, er begyndt at løbe 

i modsatte retning. Det værste er dog, at disse 

sære episoder eskalerer fra dag til dag. 

"Lad Vide" har derfor slået sig sammen med 

Hr. Professor Mæsling fra MaNor og repræsen-

tanter fra Magilauget og konklusionen er klar: 

Fredag aften ved midnat vil energierne kulmi-

nere med endnu ukendte konsekvenser, som 

kun vil skade Skjoldheim og dens borgere i 

værre grad en før tænkt. Enden er nær!! 

Ny betalingsform i kroerneNy betalingsform i kroerneNy betalingsform i kroerneNy betalingsform i kroerne    
Kroerne i Skjoldheim indfører nu et drikke-

kort, som betales på forhånd (75 kr. for 10 klip. 

Købes i GM-gården) og drikkevarerne koster der-

for klip i stedet for mønter. Derudover er ud-

valget af drikkevarer forøget væsentligt og hver 

kro har særlige sine specialiteter.  

 

Prisliste:Prisliste:Prisliste:Prisliste:    
Pris for en almindelig flaske-øl = 1 klip. 

Pris for en almindelig sodavand = 1 klip. 

 

Hjemmebryg: 
Pris for vin = 2 klip. 

Pris for mørk øl = 3 klip. 

Pris for tjekkisk øl = 3 klip. 

Pris for solbærcider = 3 klip. 

Pris for æble/hyldeblomst cider = 3 klip. 

Pris for mjød = 4 klip. 

Underholdende skjalde søges til bryllup!  
Kontakt venligst Familien Fjølvar. 

K 

Ærede godtfolk af Skjoldheim 
Det er med stor glæde, at vi inviterer Skjoldheims 
borgere til gilde, i anledningen af sammensmednin-
gen af vore to ærefulde slægter, nemlig Familien 
Skjold og Familien Fjølvar.  
Det er naturligvis god kutyme, at medbringe lykønsk-
ninger til brudeparret, i form af overdådige gaver.   
Festlighederne vil finde sted fredag aften på  
”Den fede and”. Der vil være underholdning hele 
aftenen, og festlige indslag er naturligvis velkomne.  
Gildet slutter ikke før det sidste anker mjød er 
tømt, og den sidste gæve kriger er dejset lyksalig om 
på heden. 


