


Denne bog har lix 23.

SKREVET AF PETER GOTTHARDT

ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

Kongens hal



Pigen Katla blev fanget af røvere for et par år 

siden og solgt som træl til kongens gård.

Drengen Knøs ved god besked om 

trolde, havfruer og andre væsner 

i skov og vand.

Sværdet Tyrfi ng blev smedet af to 

dværge, der lagde en forbandelse i det.

Krigeren Bjarke er 

lige så rolig, som han 

er tapper. Han vil gøre 

alt for at beskytte 

sin konge, Hrolf.

Skjoldmøen Hervør 
er lige så tapper, som 

hun er hidsig. Hendes 

liv er gået med 

kamp og krig.



Himlen var rød som blod. Solen forsvandt bag de 

mørke skove. Østfra nærmede natten sig.

 Tre væsner kom fl aksende og satte sig i toppen 

af et dødt træ. De lignede forpjuskede krager. Men 

det var de ikke.

 De stirrede over mod kongsgården med øjne, der 

gnistrede af had.

 Nede i skovbunden kom et par trolde luskende. 

De var ude på rov. Men da troldene så de tre væsner, 

gryntede de af skræk og løb deres vej.

 ”Vi er blodsøstrene,” sagde den ene. 
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 ”Harm og Hævn og Hunger kaldes vi.”

 ”Død mands hjerte er vores føde,” sagde Hunger. 

”Offerblod er vores kæreste drik.”

 ”Men det har kong Hrolf sat en stopper for,” 

hvæsede Harm. ”Nu bliver der ikke længere ofret 

mennesker ved de store højtider.”

 ”De blev ofret til guderne,” lo Hunger. ”Men det 

var os, der nød godt af det! Vi kom om natten, når 

de dræbte hang og dinglede i træerne i offerlunden. 

Vi åd deres indvolde og frydede os over deres 

ulykke. Det var herlige tider! Men nu har Hrolf 

forbudt de blodige ofre, og vi sulter.”

 ”Derfor skal han dø!” skreg Hævn.  
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 ”Hvem ejer det? Hvor er det?” spurgte Hunger 

ivrigt.

 ”Det er forsvundet,” svarede Hævn. ”Ingen har 

set det i årevis. Men vi fi nder det, om vi så skal lede 

hele verden igennem.”

 ”Hvad venter vi på?” udbrød Harm. ”Lad os 

fl yve hver sin vej og spejde og spørge efter sværdet 

Tyrfi ng.”

 ”Hvornår mødes vi så igen?” spurgte Hunger.

 ”Næste gang fuldmånen står på himlen,” svarede 

Harm. ”God jagt indtil da, søstre!”

 ”God jagt, og død over byttet!” skreg de to andre.

 En efter en lettede de og fl øj bort i hver sin 

retning.

 Nu var natten kommet. Fuldmånen hang stor og 

rund på himlen. Den sendte sit milde lys ned over 

de mange bygninger i kongens gård.

 I den store hal sad kong Hrolf sammen med sine 

trofaste mænd. Ølhornet gik fra hånd til hånd. 

 ”Du drømmer, søster,” sagde Harm. ”Vi har 

jo prøvet at tage hans liv. Både med trolddom og 

skarpe våben. Forgæves. Det er, som om en ukendt 

magt beskytter hans liv. Og hans kongsgård er 

fuld af modige mænd, der står som en mur af stål 

omkring ham.”

 Hævn udstødte en skinger latter.

 ”Jeg ved noget, som I ikke ved!” sagde hun. 

”Jeg har hørt om et sværd, der hedder Tyrfi ng. En 

stærk forbandelse bor i dets klinge. Det er det eneste 

våben i verden, der kan dræbe kong Hrolf.”

 ”Det sværd skal gennembore hans hjerte!” 

udbrød Harm.
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For enden af hallen sad kvinderne og spandt uld, 

mens de sang en gammel vise.

 Ude i stalden stod hestene og døsede. I de små 

hytter lå trællene allerede og sov tungt, trætte efter 

dagens slid.

 Men det var ikke alle, der sov lige trygt.

Skrig. Flammer. Mænd med økser og spyd. Et 

brændende hus, der falder sammen. ”Mor! Far!” 

råbte Katla og rakte ud efter dem.

 Så vågnede hun med et gisp. Hun havde haft 

mareridt igen. Da hendes hjerte var faldet til ro, 

så hun sig om i hytten. Det var lyst nu, og de andre 

trælle var ved at vågne.

 Jeg er også træl nu, tænkte hun med et dybt suk. 

Jeg er ikke længere fri. Andre ejer mig, som om 

jeg var en hund eller en hest. Jeg er nødt til at gøre, 

som de vil.

15



kvinde. Hun var høj og senet, bar ringbrynje og 

havde et langt sværd ved siden.

 Kvinden sendte Grimur et truende blik. Han rejste 

sig i en fart og luskede væk.

 ”Du kan sikkert føre mig til den store hal,” sagde 

hun til Katla. ”Jeg vil tale med kong Hrolf.”

 Katla nikkede og samlede spanden op. At vise vej 

 Hun stod op og gik med de andre over til det store 

køkken i langhuset, hvor de fi k mad.

 Da hun havde spist, fi k hun besked på at hente 

vand til køkkenet. Hun fyldte den store spand ude 

ved brønden og gik tilbage langs staldene.

 Her stod hendes plageånd, staldkarlen Grimur, vred 

og skulende som altid. Da han fi k øje på Katla, greb 

han fat i spanden og sagde: ”Den skal jeg bruge.”

 ”Men den skal over til køkkenet,” røg det ud af 

hende.

 ”Skal du sige mig imod, uforskammede tøs!” 

knurrede han og slog hende hårdt på siden af 

hovedet.

 Katla krøb sammen for at undgå fl ere slag.

 I det samme hørte hun et klask, og Grimur faldt 

bagover. Nogen havde slået ham til jorden.

 ”Hvis du vil slå på nogen, så fi nd en på din egen 

størrelse!” råbte en stemme.

 Katla stirrede på sin redningsmand. Som var en 
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var, som om noget trak i hende og fi k hende til at 

blive. Hervør trådte hen til bordet.

 ”Jeg er Hervør, datter af helten Hading,” svarede 

hun. ”Jeg tilbyder dig min tjeneste, kong Hrolf. 

Jeg har hørt, hvordan du og dine krigere bekæmper 

alle, der bryder landets fred. Både røvere på vejene 

og dem, der kommer sejlende fra andre riger for at 

plyndre.”

 ”Jeg kan altid bruge tapre mænd,” sagde Hrolf. 

”Og kvinder. Du ejer et prægtigt sværd, ser jeg. 

Kan du også bruge det?”

 ”Min arm er hurtig som falken, der slår ned på sit 

bytte,” svarede hun. ”Og hvor mit sværd rammer, 

følger døden efter.”

 ”Det er store ord,” sagde en af mændene ved 

bordet. Han var kort og bred, med kraftige skuldre 

og solide arme.

 ”Jeg er klar, hvis du vil prøve,” gav Hervør igen 

og lagde hånden på sit sværd.

var det mindste, hun kunne gøre til gengæld.

 Den fremmede kvinde gik stolt og selvsikkert. 

Hun tog sig ikke af de mange nysgerrige blikke.

 Katla tog mod til sig og spurgte: ”Hvem er du?”

 ”Skjoldmøen Hervør.”

 Katla havde godt hørt om skjoldmøer. Det var 

kvinder, der kæmpede som krigere. Der blev fortalt 

og sunget meget om dem. Nogle blev beundret, 

andre blev frygtet.

 ”En anden gang skal du ikke krybe sammen,” 

sagde Hervør. ”Se alle lige i øjnene og vis dem, 

at du ikke er bange.”

 Det er let nok for dig at sige, tænkte Katla.

 Ved et bord midt i hallen sad kongen sammen 

med et par af sine mænd. Hrolf rettede blikket mod 

Hervør og spurgte: ”Hvem er du, og hvad bringer 

dig hertil?”

 Katla blev stående lige inden for døren. 

Egentlig skulle hun tilbage til køkkenet. Men det 
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 ”Hvis du kan stå dig mod Bjarke, er du blandt de 

bedste,” sagde Hrolf til hende.

 Bjarke rejste sig. Han trak sit sværd og sagde: 

”Vi kæmper med sværd, men uden at udgyde blod?”

 Hervør nikkede og trak selv sit sværd.

I næste nu var de i fuld gang. De to klinger 

hvirvlede rundt i luften. Hug fulgte på hug. Alle 

rejste sig for ikke at gå glip af noget.

 Det går da galt, tænkte Katla.

 Men de vidste begge to, hvad de gjorde. Når et 

sværd kom for tæt på, sprang de til side eller slog 

det væk i sidste øjeblik. Snart stod det klart, at 

Hervør var lige så stor en mester som Bjarke.

 Så blev en dør åbnet i den anden ende af hallen.

 ”Dit liv er i fare, kong Hrolf!” lød en stemme. 




