


Gorm, søn af Hardeknud og konge af 
Jelling har kaldt alle edsvorne til brudef-
est for sin Stallar Ulv Palnatoke og Jo-
run, datter af Jarl Skjalm Hvidelæder. 
Festen skal stå i Hallen Øksedal midt 
mellem Alabu og Aggersborg på Ven-
delfiordens bred. Brudefærden har stor 
betydning for samlingen af Daneland da 
det vil smede blodsbånd mellem Jarlerne 
af Odins by, Jelling og Leire.

En ordentlig brudefest varer flere dage 
og tiltrækker markedsfolk og hånd-
værkere fra nær og fiærn – ja nogle 
kommer fra Vesterland, Venden og 
Svealand og bringer med sig special-
iteter helt fra Romahavet. Hellashavet 
og Særkland. Der vil være pottemagere, 
pilefletterier, væverier, røgerier, smyk-
keværksteder, smedjer, våbenværksted-
er, træskærerværksteder, læder og ben 
værksteder og bagerier, hvor man kan 
udbygge sine evner, lige som der vil 
være turneringslege, Leikere og spil.

Men i Asgaard keder guderne sig og 
samles til ting under Yggdrasils rod for 
at beslutte Danernes skæbne. Skal de 
lade Bjørn Jernside, jarl af Svealand tage 
sin hævn over Palnatoke, som tog hans 
hånd i slaget ved Kaupang, som Tyr øn-
sker det, lade sværdene tale og atter fyl-
de Valhallas sale med valkyriernes høst. 
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BRYLLUP Skal de lade den snu Loke bestemme og 
fingere et bruderov, for at velkomme den 
forsmåede bejler Silfraskalli, Sølvernes 
skjold og Jarl af Rynkeby, Fyn, i deres 
sale. Eller skal de lade Freja få sin vilje 
og lade brudefærden føre til ende.

Mens Urd spinder sine tråde af Ygg-
drasils rødder og fastlægger Danernes 
skæbne forberedes festen i Øksedals hal 
og edsvorne fra Danernes lande søger 
mod det nordlige Jylland.

Steder:
Alabu: Ålborg
Odins by: Odense
Vesterland: Alt vest for Jylland
Venden: Alt Øst for Gotland
Svealand: Del af Sverige
Romahavet: Middelhavet omkring Ital-
ien
Hellashavet: Middelhavet omkring 
Grækenland
Særkland: Nordafrika og mellemøsten 
(der vor mændene går med særk)
Asgaard: Gudernes bolig
Kaupang: Fjord i Norge

Ordforklaring:
Stallar: Jarlens højre hånd og general 
Leikere: Gøglere
Yggdrasil: Træet hvis rødder spinder 
livets tråde
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På hjemmesiden vil der løbende 
komme mere om foropgaver, ud-
klædning og historier om hvad gud-
erne og jætterne er i færd med.

POTTEMAGEREN
Pottemageren har været helt ved Hel-
lashavet for at blive inspireret til det 
flotteste indenfor lertøj. 

LÆDERVÆRKSTEDET
Fra Svealand kommer nogle af de bed-
ste indenfor læderforabejdning og deler 
ud af deres kundskaber.

BAGEREN
Fra det sydlige sachsen kommer de 
nyeste og fineste håndværkere inden for 
bagekunsten, og prøver at vise det min-
dre udviklede nordiske folk om det ædle 
bagekunst.

SMYKKEMAGERNE
Så langt som fra Særkland kommer no-
gle af de bedste teknikker og mønstre, 
som smykkemageren bringer med til det 
kolde nord.

SMEDJEN
De bedste våbensmede kommer langve-
js fra, for at vise deres kunnen og sælge 
det dyreste og fineste inden for sme-
dekunsten.

PILEVÆRKSTEDET
De lokale pilefletter kommer for at vise 
hvad man kan bruge den hurtigt vok-
sende pil til.

HÅNDVÆRKERE RØGERIET
De lokale fiskere kommer også forbi for 
at vise hvordan man forabejder fiskene 
så de holder længere og smager bedre.

VÆVERIET
Fra Byzans kommer de bedste vævere 
med de smukkeste mønstre og klæder. 

TRÆSKÆREVÆRKSTEDET
Fra Kijevriget kommer dygtige sned-
kere og træskærer som vil vise deres 
kundskaber frem og lære fra sig.
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