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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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”Hvad kigger du på?” spurgte Tue.

 Han sad i vejkanten og gnavede af et stort 

stykke brød. Foran ham stod en dreng på hans 

egen alder. Han hed Ottar. Han var lige så kort og 

bred, som Tue var høj og ranglet.

 ”Øh … Ikke noget,” mumlede Ottar uden at 

tage øjnene fra Tue.

 Ottar var kommet gående hen ad vejen. Men 

synet af Tues brød havde fået ham til at standse.

 ”Du er måske sulten?” sagde Tue. ”Vi kan godt 

dele.”
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 Ottar lyste op i et stort grin. Han satte sig, og 

Tue brækkede brødet midtover.

 De spiste lidt i tavshed.

 En frisk blæst stod lige ind fra havet og strøg 

hen over det flade landskab. Den ruskede i hegn 

og buske og spredte de mørke skyer.
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 ”Pænt af dig,” sagde Ottar med munden fuld af 

mad. ”Jeg har ikke fået spor siden i går. Bor du 

her i nærheden?”

 ”Nej, jeg er … på vandring,” svarede Tue. 

”Brødet fik jeg i et hus i nærheden. Der boede 

en rar kone. Hun havde lige bagt. Og hvad med 

dig?”

 ”Det samme her,” sagde Ottar. ”På vandring. 

Stukket af. Min far og mor døde for et par år 

siden. De blev syge og spyttede blod. Så fik jeg 

tjeneste hos en bonde. En led karl. Slid og slæb og 

masser af prygl. Og jeg fik aldrig lov at spise mig 

rigtig mæt. Men sliddet gav mig gode kræfter.

 I forgårs skulle han til at prygle mig igen. Lige 

pludselig så jeg rødt. Jeg gav ham en knytnæve 

lige i trynen, så han røg hen ad jorden. Du skulle 

have set ham!”

 Ottar lo ved tanken.

 ”Fandt han sig i det?” spurgte Tue.
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 ”Er du tosset, nej,” svarede Ottar. ”Han løb ind 

efter en slagterkniv. Så stak jeg af. Og nu er jeg 

her.” Han pillede de sidste brødkrummer af sit tøj 

og puttede dem i munden.

 ”Hvor skal du så hen nu?” spurgte Tue.

 Ottar trak på skulderen.

 ”Aner det ikke.”

 ”Skal vi så ikke følges ad?” foreslog Tue.

 ”Gerne for mig,” sagde Ottar. ”Og tak for 

maden. Dig er der vist held ved.”

 De rejste sig og gik nordpå ad landevejen. Den 

var kun et hjulspor fuldt af huller og sten. Det havde 

regnet i nattens løb, så hullerne var fyldt med vand.

 ”Jeg kan lugte noget,” sagde Ottar pludselig og 

snusede ind. ”Fisk, tror jeg.”

 Da de rundede det næste sving i vejen, fik de 

øje på en vogn. Den sad fast med begge hjul i et 

dybt mudderhul. Og den var ganske rigtigt læsset 

med fisk.
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 En mand slog løs på den okse, der var spændt 

for vognen. Oksen brølede, og manden råbte 

forbandelser. Vognen rokkede sig ikke.

 ”Du ligner en mand, der har hårdt brug for 

hjælp,” sagde Tue til ham.

 ”Det har du så evig ret i,” sagde manden. ”Jeg 

skal til byen med mine fisk. De er fanget i går og 

skal sælges i dag, ellers er de lige til at smide ud. 

Og nu er jeg strandet her. Forbistret uheld!”



 ”Vi kunne jo hjælpe dig med vognen,” sagde 

Tue og rakte hånden frem.

 Fiskeren nikkede og tog en lille sølvmønt op af 

den pung, der hang i hans bælte.

 ”Kun én mønt?” spurgte Tue. ”Vi er to. Og dine 

fisk må være mere værd. Så længe de kan holde 

sig friske.”

 ”Mågerne bliver sikkert glade for dem, selv om 

de begynder at stinke,” sagde Ottar med et stort 

grin.

 ”Ja ja,” brummede fiskeren og fandt en mønt 

mere frem. ”Jeg har vel ikke noget valg.”

 Så tog de fat alle tre. Ottar og fiskeren drejede 

på hver sit hjul. Tue trak i oksens hovedtøj og 

snakkede godt for den.

 Ved fælles hjælp fik de vognen fri og fortsatte 

ind mod byen.
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Snart efter nåede de til byen Ribe. Den lå ved en 

å, der slyngede sig gennem grønne enge. Hvor 

vejen førte over åen, var byen vokset frem.

 Skibe med mange slags varer kom sejlende op 

ad åen. De kom ude fra Vesterhavet. Når de havde 

lagt til ved byen, blev varerne bragt i land.

 Fiskeren sagde farvel til de to drenge og kørte 

sin vogn hen til markedet.

 ”Herligt!” sagde Tue. ”Nu har vi penge på 

lommen.”

 ”Ja, det klarede vi flot,” sagde Ottar.



16

 Så gik de videre gennem byen. Den bestod af et 

par hundrede lave træhuse med tjærede vægge og 

tag af græstørv.

 Overalt havde folk travlt. Der blev smedet jern 

og vævet tøj, støbt smykker og syet sko.

 De to drenge så sig forundret om i mylderet.

 ”Sikke en masse huse og mennesker,” sagde Tue.

 ”Og sikke en herlig duft!” sagde Ottar. ”Den 

kommer fra kroen derovre.”

 ”Skal vi gå derind?” spurgte Tue.

 ”Det var også noget at spørge om,” sagde Ottar 

med et sultent grin.

 Kroen bestod af ét stort rum med et ildsted i 

den ene ende. Her stod en kone og holdt øje med 

en kæmpestor gryde. Gæsterne sad ved to lange 

borde langs væggene.

 ”Kan vi få noget at spise her?” spurgte Ottar.

 Krokonen så på deres slidte tøj og spurgte: 

”Kan I betale?”
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 Tue tog den ene af deres mønter frem. Hun tog 

den til sig og stak en stor stegegaffel ned i gryden.

 ”I ser sultne ud, knægte,” sagde hun. ”Men det 

er der råd for.”

 Hun lagde to store stykker kogt flæsk på et 

træfad.

 ”Det er sager,” sagde hun. ”Da vi slagtede 

grisen her, var den så fed, at den dårlig nok kunne 

vralte af sted. Brød og sennep tager I selv.”

 De to drenge satte sig og huggede ind på maden. 

Imens så de sig nysgerrigt om i krostuen.

 Ved det andet bord sad en gæst for sig selv. Han 

var lidt af en kæmpe med skuldre som en bjørn 

og et hoved, der næsten rørte det lave loft. Et 
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ulveskind hang om hans skuldre som en kappe. 

Han var ved at flå de sidste lunser kød af en stor 

knogle med tænderne.

 ”Har du set ham derovre?” hviskede Tue. ”Han 

er sikkert en trold.”

 ”En trold? Herinde i byen?” sagde Ottar. ”Næ, 

han må være en bersærk. En af de dér barske 

krigere, der går klædt i skind og hyler som vilde 

dyr for at skræmme folk.”

 I det samme kom en hund ind ad den åbne dør. 

Den havde mørk pels og spidse ører. Men den var 

mager og afrakket – en hjemløs køter på udkig 

efter noget at æde.

 ”Kan du komme ud!” råbte krokonen og slog 

efter hunden med en kost.

 Hunden løb forfjamsket rundt og kom lige forbi 

kæmpens plads.

 Han gav den et spark, så den fløj hen ad gulvet. 

Den kom hurtigt på benene og løb ud ad døren.



 ”Den sad!” sagde kæmpen og slog en høj latter 

op.

 ”Hvad skulle det gøre godt for?” råbte Tue til 

ham. ”Kræet har jo ikke gjort dig noget.”

 Kæmpen sprang op og greb sin økse, der 

lå på bænken. I to lange skridt var han henne 

ved drengenes bord. Han huggede øksen ned i 

bordpladen, så den stod og dirrede.
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 ”Jeg er Hake den Hidsige,” snerrede han. ”Min 

økse drikker blod, som en tørstig okse drikker 

vand. Ingen siger noget til mig. Ingen!”

 Ottar og de andre gæster skyndte sig af vejen.

 Men Tue blev siddende. Et hvidglødende raseri 

vældede op i ham. Han så Hake lige ind i øjnene 

og sagde: ”Det er kun den feje, der sparker et 

hjælpeløst dyr.”

 ”Fej! Kalder du mig fej!” brølede Hake. ”Jeg 

skal flække dig som en sild!”

 Han greb om skaftet på sin økse. Men den 

havde kilet sig godt fast i bordet.

 Mens Hake asede med at få øksen fri, tog Ottar 

en tung stegepande fra ildstedet. Han svang den af 

alle kræfter og knaldede den i nakken på kæmpen.

 Hake udstødte et grynt og faldt tungt ind over 

bordet.

 Krokonen havde gemt sig i et hjørne. Nu kom 

hun frem og så på den bevidstløse kæmpe.



 ”Jeg kender ham,” sagde hun. ”Han har let ved 

at blive vred. Når han kommer til sig selv igen, 

gør I klogt i at være langt borte.”

 ”Det har vi sandelig også tænkt os,” sagde 

Ottar.

 De to drenge snuppede resten af deres flæsk og 

skyndte sig ud.


