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PROLOG

Året er 1204, og det er middelalder i Norge. Landet er 
splittet af borgerkrig. Kampen om magten i landet står mel-
lem kong Håkon Sverresson og kirkens mænd.

De, som er loyale mod kongen, kaldes birkebeinerne. 
Mens de, som holder med biskoppen og præsterne, kaldes 
baglere.

Da kongen sidste gang var i Viken, var han sammen med 
Inga, en pige fra Varteig ved Borg. Hun blev gravid og fødte 
i al hemmelighed en søn. Først bagefter får kongen at vide, 
at der er en arving til tronen.

To birkebeinere, Torstein og Skjervald, får til opgave at 
finde Inga og kongesønnen. Det virker som en nem opgave. 
De skal bringe Inga og sønnen Håkon nordpå. Men så hører 
baglerne om barnet …
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Det kunne have været den bedste vinter nogen-
sinde. Temperaturen lå lige under nul grader, og 
der havde ikke været en eneste vinterstorm. Folk 

i bygderne klagede ikke. De nød det gode vejr og arbejdede 
videre. Alt var perfekt.

Hvis det altså ikke havde været for baglersoldaterne. 
Når de kom ridende, lød det som torden fra verdens vær-
ste uvejr. Det var kirkens mænd, der havde udrustet disse 
soldater, som red rundt i bygderne og hærgede blandt dem, 
der holdt med kongen. Det var nu nogle år siden, at gamle 
kong Sverre var død. De fleste folk troede, at krigen mellem 
kirken og kongens mænd, birkebeinerne, var ovre. Men der 
gik rygter om, at striden var blusset op igen på trods af, at 
det var den gamle konges søn, Håkon Sverresson, som var 
konge. Han var kendt for at være en fredens mand. 
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Rygterne var også nået ud til et lille samfund på Østlan-
det mange dagsridt syd for Nidaros. Tyve huse lå i en klynge 
rundt om en åben plads på solsiden af dalen. Ved vadestedet 
over elven. Der var fine fiskestader lige i nærheden, selvom 
der lige nu var is på vandet. 

”Hvorfor slås baglerne mod os birkebeinere?” spurgte 
folkene smeden. Smeden vidste lidt af hvert, for han havde 
rejst meget, før han slog sig ned her. Han havde været birke-
beinersoldat i den gamle konges hær og vidste, hvad de høje 
herrer foretog sig. 

”De slås om, hvem der skal bestemme i landet,” svarede 
smeden. ”Er det kongen eller biskopperne, der skal være de 
øverste herrer i Norge?”

”Det skal selvfølgelig være kongen!” svarede folk. De var 
trofaste birkebeinere. De kunne ikke forstå, at biskopper og 
præster blandede sig i, hvordan et land skulle styres.

”Det er ting, som jeg heller ikke forstår,” sagde smeden.
”Ja, ja, det er nu kong Håkon, som er vores mand,” sagde 

alle.
”Vi burde nok holde udkig efter de baglersoldater,” sagde 

den mægtigste bonde på stedet. Han huggede tømmer til 
daglig og kunne mindst slå tre mænd på samme tid. Alli-
gevel var denne kæmpe den mest bange af alle. ”Vi kunne 
godt have brug for våben til at forsvare os med. Hvis der nu 
er hold i rygterne,” tilføjede han.

Bonden havde knap nok udtalt de sidste ord, før de hørte 





12

noget, der mindede om fjern torden. Men der var ikke en 
sky på himlen. Desuden tordnede det ikke om vinteren.

”Baglerne?” spurgte bonden.
”Måske!” svarede smeden. ”Få straks kvinder og børn in-

denfor!” Derefter løb han ind i smedjen og hentede et gam-
melt, rustent sværd, som han havde gemt helt fra dengang, 
da han kæmpede for den gamle konge. Han stillede sig bag 
brændeskuret og kiggede frem.

Folk løb ind i husene. Nogle få gemte sig bag brændestabler 
og huggeblokke. På den anden side af vadestedet så smeden 
tolv ryttere. De var sortklædte, og over de lange kapper havde 
de ringbrynjer, de havde spyd, armbrøster og sværd. De bar 
skjolde med hvidmalede kors. Smeden vidste, at det betød 
baglere. Alt ved dem var sort som mørkets magter.

Alle krøb sammen, mens tordenen fra hestehovene nær-
mede sig. De manglede våben nu. De var håndværkere og 
bønder og havde hverken brug for spyd eller køller til daglig. 
Det var kun smeden, der havde et rigtigt våben. Han knu-
gede hårdt om skæftet og håbede, at han ikke havde glemt 
de gamle færdigheder, fra dengang han var soldat. 

Hestene trampede og hvirvlede sneen op, da soldaterne 
red ind på den åbne plads mellem husene.

Soldaterne samlede sig i en flok omkring en mand, som 
var højere end de andre. Han gav dem nogle signaler med 
hænderne. Derefter red baglersoldaterne rundt mellem hu-
sene og kastede brændende fakler ind i nogle af dem. De 
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huggede efter folk, som paniske og grædende løb ud. Sme-
dens kone nåede ikke langt i den dybe sne bag deres hus. 
Hun faldt efter et hårdt sværdhug i hovedet. Da løb smeden 
med hævet sværd efter manden, som havde dræbt hende. 
Han nåede at stikke sværdet i hestens ben. Dyret faldt, og 
baglersoldaten faldt til jorden, mens han bandede. Alligevel 
kom han hurtigt på benene og stak sit spyd ind i brystet på 
smeden. 

Nogle børn løb skrigende ud af et hus og blev straks for-
fulgt af to baglere til hest. Deres far kom styrtende for at 
redde dem. Han havde kun en sølle fejekost at forsvare sig 
med. Alligevel løb han hen mod soldaterne og prøvede at 
slå dem i hovedet. Soldaterne lo, mens en tredje baglersoldat 
skød ham med en armbrøst gennem panden.

Smedens ældste søn havde opdaget sin døde far. Han 
råbte: ”KØTERE! JEG SLÅR JER IHJEL!” og angreb en sol-
dat med en høtyv. Han ramte ikke soldaten og blev i stedet 
drevet baglæns af en anden bagler. Hesten stejlede, og sme-
dens søn gik baglæns med åben mund. Han nåede ikke at se 
soldaten, der kom fra siden og sigtede med armbrøsten.

Smedens søn gled i sneen og faldt. Han stirrede op på he-
sten foran sig. Det var det sidste, han så, inden en anden 
sortklædt soldat skød ham med en armbrøst. Pilen dirrede, 
da den ramte ham i tindingen.

De få, som havde overlevet angrebet, løb skrigende væk 
ind i den tætte skov. Derfra så de soldaterne stige af hestene 



og trænge ind i hus efter hus. De ledte, indtil de fandt dem, 
som havde gemt sig. Trak dem ud af husene og huggede 
straks hovedet af dem. De tog desuden ringe og armbånd 
med sig. Foruden al den mad de overhovedet kunne slæbe 
og stoppede det i taskerne, som hang over hesteryggene. 
Derefter tændte de et bål på pladsen mellem husene. Lavede 
fakler og gik rundt til hvert eneste hus. Satte alt i brand, til 
der ikke var noget at redde. Den mad, de ikke selv kunne 
tage med, kastede de på bålet.

Der var intet tilbage. Ikke andet end ulmende ruiner. Ni 
iskolde fortabte sjæle stod i skovbrynet uden at ane, hvordan 
de skulle overleve det næste døgn. Det var næsten mørkt, da 
rytterne red deres vej.
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Pladsen foran kongsgården ved Nidaros var oplyst 
af fakler. Langs selve hovedbygningen løb en overdæk-
ket svalegang. Midt på bygningen førte en bred trappe 

op til den store dobbeltdør. Pakhusene og kongens kapel lå 
side om side med festhallen på ydersiden af kongsgården. 
Uden for kongsgården lå selve byen Nidaros. Der boede folket 
i deres træhuse. Nogle af dem var små og faldefærdige. Andre 
var større og havde måske to etager, noget, der viste, at ejeren 
var velstående. Der boede byens købmænd og håndværkere.

Kongens følge af adelsmænd og soldater, alle birkebei-
nere, var samlet på gårdspladsen sammen med de borgere, 
som havde fået plads. De havde ventet længe, for udråberne 
var i løbet af dagen redet gennem byen og havde forkyndt, at 
kongen ville tale til folket samme aften. Alle ville høre, hvad 
han havde at sige.
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Pludselig gik dobbeltdøren op, og en mand med burgun-
derrød kappe og et tungt guldsmykke rundt om halsen kom 
ud. Han stillede sig midt på trappen under den overdæk-
kede svalegang. Han var 24 år og havde brunt hår og skæg. 
”Kongen … kongen …” hviskede folk på pladsen.

Bag kongen kom to alvorlige mænd. Det var halvbrød-
rene Inge og Gisle. Det var umuligt at se, at de to var i fami-
lie. Inge var en tæt og stærk mand, som kunne løfte en hest. 
Han stirrede strengt ud over forsamlingen. Gisle var høj og 
mager med tjavset, mørkt hår og strittende skæg. 

Kong Håkon løftede armene som tegn på, at alle skulle tie 
stille. Han så sig tavst omkring.

Hans stemme var høj og klar, da han endelig sagde: ”For 
to uger siden fik jeg en besked med et sendebud. Baglerne 
havde igen raseret og plyndret bygderne hos dem, der står 
på vores side. Jeg og mine mænd drog ud for at se det med 
egne øjne. Jeg talte med folk i de små byer og hørte, at de 
nogle dage tidligere var blevet angrebet af baglersoldater 
med sværd og spyd. De huse, der ikke var brændt ned, var 
oversprøjtet med blod.”

Håkon holdt en pause og lod ordene synke ind i forsam-
lingen. Flere mænd og kvinder bøjede hovederne for at 
skjule deres tårer. Alle havde familie, som havde været udsat 
for baglernes hærgen.

Kongen vendte sig og kiggede på de to kvinder, der stod 
to skridt bag ham, som det var skik og brug.
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Den ene var kongens stedmor, Margrete. Hun var en lys-
håret kvinde midt i fyrrerne med kraftige øjenbryn og dybe 
rynker rundt om munden.

Ved siden af hende stod kongens halvsøster, Kristin, som 
var Margretes datter. Hun havde langt, gyldent hår og var 
15 somre gammel.

”Jeg og hirden red ind i en lille landsby i Østlandet,” fort-
satte kongen med en stemme, som virkede underlig ru. ”En 
klynge nedbrændte huse lå rundt om en åben plads. Jeg steg 
af hesten ved smedjen. Smeden lå der – død. Hans kone lå 
der – død. Deres sønner var også døde. Og alle de andre ind-
byggere – de, som ikke var flygtet. Hvordan kan baglerne 
forsvare det? De dræber folk, som knap nok har våben. Deres 
eneste fejl var, at de holdt med os birkebeinere. Ellers havde 
de bare prøvet at overleve, som de fleste fattige folk.” Kong 
Håkon slog korsets tegn. Det gjorde hans tilhørere også. 

Han fortsatte: ”Jeg har prøvet at stifte fred med kirkens 
mænd. Eftersom det er det bedste for vores land. Hvad har 
jeg fået som svar?”

Kongen bøjede hovedet, og mange fornemmede, at han 
prøvede at skjule tårerne. Der lød en hidsig mumlen i for-
samlingen.

”Biskopperne og baglersoldaterne angriber selve folket!” 
Kongens stemme steg i styrke, imens han talte. ”Jeg ved, at 
baglerne er gået sammen med danskerne. De har allerede 
taget kontrollen over Østlandet!”
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Kongen løftede hænderne og så vredt ud over gårdsplad-
sen: ”Præster og biskopper har glemt, at de skal sprede Guds 
ord – og ikke døden i Guds navn. De har glemt, at der står i 
Bibelen, at den som undertrykker den svage, håner sin ska-
ber. Kirkens opgave er netop at beskytte og tage sig af dem, 
der har mindst.”

Bag kongen nikkede Inge Bårdsson stille, mens Gisle vir-
kede mere ligeglad. Som om kongens ord lige så godt kunne 
have været en tak-for-mad-tale.

Kongen bøjede hovedet i nogle sekunder, før han igen 
løftede det og stirrede trodsigt ud over tilhørerne: ”Men nu 
har jeg besluttet, at vi må svare baglerne sådan, som min far 
svarede dem. Hvis de vil have krig, så skal de få krig. Det 
skal blive øje for øje. Tand for tand!”

Det fik forsamlingen til at bryde ud i jubel.
Kongen rankede sig endnu mere og brølede: ”BIRKEBEI-

NERE!”
”JA, HERRE KONGE!” råbte alle de fremmødte, hvad 

enten de var adelsmænd, tøndemagere, tiggere eller ba-
gere.

”Lad os vise paven, som sidder trygt nede i Rom, at vi 
nægter at lade ham og hans mænd plyndre os!” Kongen 
slyngede ordene ud.

Forsamlingen svarede igen: ”JA, HERRE KONGE!”
”MED GUDS HJÆLP SKAL VI SEJRE OVER BAGLER-

NE!” råbte han og løftede begge hænder.



Bag ham kiggede enkedronningen bekymret mod Inge, 
som heller ikke så ud, som om han kunne lide det. Ingen af 
dem ønskede en ny krig. Gisle derimod fulgte eftertænk-
somt med. Som en kat, der betragter sit bytte. Han ud-
vekslede blikke med en sortklædt mand, der stod yderst på 
gårdspladsen – halvvejs gemt i skyggen.

Ingen af de fremmødte interesserede sig for personerne, 
der stod bag ved kongen. De så kun på deres konge og råbte 
taktfast: ”HÅKON! HÅKON! HÅKON!”

Kongen modtog hyldesten med løftede arme, mens enke-
dronning Margrete gik hen til datteren og lagde sine arme 
rundt om hende. Kristin lod moren holde rundt om sig. Ja, 
det så næsten ud, som om prinsessen på 15 år blev til en lille 
pige, der gemte sig i sin mors arme. Inge og Gisle udvekslede 
blikke, og nu bemærkede man en dyb alvor mellem halv-
brødrene. Ville der virkelig komme en ny krig?


