
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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”Jeg er sulten,” sukkede Ottar.

 ”Det er du altid,” sagde Bera. ”Tænk på noget 

andet.”

 ”Det er jeg alt for sulten til,” sagde Ottar.

 Trofast peb og gned sit hoved mod Tues ben.

 ”Ja, det er godt med dig,” sagde Tue og klappede 

hunden. ”Men jeg har ikke noget til dig.”

 De havde gået hele dagen. Den store hede lå 

bag dem. Nu fulgte de en bæk, der snoede sig ned 

gennem en bred dal. Skrænterne på begge sider 

var dækket af skov. Der var kølighed i luften, og 
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træernes blade var ved at blive gule. På engene 

langs bækken gik en stor flok køer og græssede. 

En hyrdedreng holdt øje med dem.

 ”Sikke en masse kvæg!” sagde Tue. ”Der må bo 

en stormand her.”

 ”Måske kan vi få lov at overnatte på hans gård,” 

sagde Bera.

 Snart efter kunne de se gården. Den bestod af 

en stor hal omgivet af mindre huse, hvor der var 

stalde og værksteder. Et stykke fra gården lå en 

gravhøj.

 Trællene på gården havde travlt. Nogle var ved 

at grave en grøft, andre slæbte brænde hjem fra 

skoven.

 En pige var ved at hente vand fra bækken. Hun 

havde lige fyldt to store spande og baksede med at 

løfte dem.

 Da de tre børn nærmede sig, så hun nysgerrigt 

på dem.
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 Bera nikkede til hende og sagde: ”Du bor her, 

ikke sandt? Må vi sove på gården i nat?”

 ”Det bestemmer jeg ikke,” sagde pigen. ”Jeg er 

bare en af trællene.”

 Hun prøvede igen at løfte de fyldte spande.

 ”Skal jeg ikke tage dem?” spurgte Ottar. ”Jeg 

har mange kræfter.”
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 Uden at vente på svar hankede han op i 

spandene med et grynt.

 Pigen smilede taknemmeligt til ham.

 ”Sikke en pralhals,” hviskede Bera til Tue.

 ”Jeg hedder Ottar,” sagde Ottar. ”Hvad hedder 

du?”

 ”Menja,” sagde pigen.

 De gik alle fire hen mod gården med Trofast i 

hælene.

 ”Høvdingen på gården hedder Thorkild,” 

fortalte Menja. ”Han ejer al jorden her i dalen. 

I går kom han hjem fra et langt togt. Hans skib 

ligger ude i fjorden. Og han har et rigt bytte med 

hjem. Det skal fejres med et gilde i aften. Øllet 

kommer til at flyde i stride strømme. Det skal 

han nok sørge for. Folk kalder ham Thorkild den 

Tørstige.” Hun fnisede lidt og tilføjede: ”Men kun 

når han ikke hører det.”

 Ved døren til hallen stod en høj, mager mand. 
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Om hans skuldre hang en kappe med et stort 

forgyldt spænde.

 ”Det er Thorkilds søn Arvid,” hviskede Menja. 

”I kan spørge ham.”

 ”Hov, du dér!” råbte Arvid til Menja. ”Hvad går 

du dér og drysser for? Få lidt fart på!”



 Menja tog spandene og skyndte sig over mod 

køkkenet. De tre børn gik hen til hallen.

 ”Og hvem er I så?” spurgte Arvid.

 ”Vi er på rejse,” sagde Tue. ”Men vi har ikke 

noget sted at sove, så …”

 ”Og det skal være her, kan jeg tænke mig?” 

afbrød Arvid. ”Ja ja, lad gå med det. I kan ligge 

i laden i nat. Det plejer landstrygere som jer at få 

lov til. Og mad og øl kan der vel også blive til jer.”

 ”Der var vi heldige!” sagde Ottar med et stort 

grin.


