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TUE 
er f lygtet fra sin landsby.
Han har en livlig fantasi.

TROFAST 
følger børnene
i tykt og tyndt.



TUE 
er f lygtet fra sin landsby.
Han har en livlig fantasi.

BERA 
kommer fra  
et andet land.
Hun har sin gode bue.

OTTAR 
er stukket af  
fra en bondegård.
Han har gode kræfter.
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”Sådan ser Skjoldborg altså ud,” sagde Ottar. 

”Sikke en fæstning!”

 De tre venner så sig nysgerrigt omkring. De var 

lige blevet sat i land på øen. Nu gik de gennem 

porten i jordvolden, der omgav toppen af øen. 

Foroven var volden forstærket med en mur af 

solide bjælker.

 ”Og krigere mangler her bestemt ikke,” sagde 

Bera. ”Tænk, hvis vi kunne få nogle af dem til at 

hjælpe os!”

 Der var bevæbnede mænd overalt. Nogle holdt 
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vagt på volden. Andre trænede på en åben plads 

mellem husene.

 Tue gik bag de andre med Trofast lige i hælene. 

Hunden havde halen mellem benene og virkede 

urolig.

 ”Du skal ikke tage dig af alle de mennesker,” 



10

hviskede Tue og klappede Trofast. ”De er gode 

nok.”

 En vagt havde taget imod dem uden for porten. 

Nu pegede han på en stor bygning, der ragede op 

over de andre huse.

 ”Det er herskerens hal,” sagde han. ”Hvis I vil 

tale med Ulf, er han derinde nu.”

 Der var højt til loftet i den store hal. Krigerne 

sad på lange bænke op ad væggene. De havde lige 

spist, og nu slukkede de tørsten med øl.

 Ulf selv sad i højsædet for enden af hallen. 

Han var klædt i en rød kappe og havde en tung 

guldkæde over brystet.

 Han hedder Ulf, tænkte Tue. Ulv. Det navn 

passer godt. Han ser barsk ud. Det gør krigerne 

også. Det er ikke så sært, at Skjoldborg ikke bliver 

angrebet. Ingen vikinger tør gå i land her. Det er 

sådan et sted, jeg har drømt om at finde.

 En sortklædt kvinde sad på en stol ved den ene 
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langvæg. Hendes ansigt var ungt, men hendes 

lange hår var hvidt som sne. Hun holdt en stav i 

hånden, og om hendes hals hang en kæde af små 

fugle-kranier.

 Hun må være en sejd-kvinde, tænkte Tue. Sådan 

en, der kender til trolddom.

 Ulf så forbavset på de tre børn.

 ”Hvad bringer jer hertil?” spurgte han.
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 Bera tog mod til sig og begyndte på den tale, 

hun havde øvet sig på.

 ”Vi har hørt om heltene fra Skjoldborg,” sagde 

hun. ”Om jeres store mod og ædle hjerter. Vi har 

hørt, at I står trofast sammen og holder alt ondt 

borte.

 Derfor er vi kommet for at bede om jeres hjælp. 

Min far er konge i Fagerholm. Men en fremmed 

har taget magten i landet. Han hedder Audun, og 

hans våben er trolddom.

 Han har slået min far med vanvid og hersker i 

hans sted. Folket adlyder ham, men kun fordi de 

frygter hans magt. Det er jeg sikker på, at I ikke 

gør. Så det er min bøn til dig, tapre Ulf: at du vil 

sende en flok krigere til Fagerholm. De kan let 

sørge for, at landet får sin rette hersker igen. Så 

bliver du en konges ven, og dit navn vil være på 

alles læber.”

 Ulf så på Bera med et lille smil om munden.



 ”Mit navn flyver allerede over land og hav,” 

sagde han. ”Skjoldborg er kendt vidt omkring. Og 

jeg har en skjald, der digter vers til min ære.”

 ”Min far vil også belønne dig kongeligt,” 

skyndte Bera sig at tilføje.

 Ulf lænede sig frem og spurgte ivrigt: ”Han har 

måske store rigdomme?”

 ”Det har han, ja,” sagde Bera. ”Fagerholm er 

rigt på korn og kvæg. Vi har dygtige håndværkere 

og travle købmænd. Og i kongsgården er der 

overflod af guld og sølv.”

 Hendes ord fik krigerne på bænken til at hviske 

sammen.

 Ottar og Tue så beundrende på Bera.

 ”Sikke hun kan!” hviskede Ottar. ”Hvor har hun 

alle de ord fra?”

 ”Hun er jo vokset op i en kongsgård,” sagde 

Tue. ”Hun har tit hørt folk tale sådan.”


