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Fire børn og en hund gik gennem en skov, der 

strakte sig milevidt over bakker og dale.

 ”Hvor er vi egentlig på vej hen?” spurgte Ottar.

 ”Vi skal bare væk fra den gård,” sagde Tue.

 ”Så langt som muligt,” sagde Menja.

 Hun var en trællepige, der var flygtet fra sin 

ejer, høvdingen Arvid. Hun var fulgt med de tre 

venner, da de forlod Arvids gård i nattens mulm 

og mørke. Nu var hun bange for at blive forfulgt 

og fanget.

 Bera gik bagest med sin bue i hånden. Gang på 
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gang kiggede hun bagud. Men der var ingen at se.

 Det var rigtig blevet efterår. Gule blade flagrede 

ned mod jorden. En klam tåge hang mellem 

træerne. Der lugtede af våd jord og svampe.

 De kom kun langsomt frem. I skoven var der 

mange lysninger med fugtig bund. Her måtte de 

træde forsigtigt for ikke at få våde fødder.

 På vej ud i endnu en lysning standsede Tue 

pludselig. Han havde fået øje på en skikkelse 

mellem træerne på den anden side. Men han fik 

kun et glimt af den. Så var skikkelsen væk igen.

 ”Hvad er der galt?” spurgte Ottar.

 ”Jeg så nogen derovre,” hviskede Tue.

 ”Et menneske?” spurgte Bera.

 Tue rystede på hovedet.

 ”Der bor vel ikke nogen så langt ude i skoven,” 

sagde han. ”Det må være en af dem. Vætterne.”

 De tre andre nikkede. De vidste også, at der 

levede væsner i skove og moser og andre øde 
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steder. Nogle kaldte dem vætter. Andre omtalte 

dem som ellefolk eller de skjulte.

 Tue tog fat om hundens snude.

 ”Du må ikke gø, Trofast,” sagde han. ”Det kan 

de ikke lide.”

 Vætterne undgik helst mennesker. Og man 

skulle passe på ikke at genere dem. Så var de 

hurtige til at hævne sig.

 ”Tror I, vi må gå videre her?” spurgte Bera.

 ”Vi giver dem bare en lille gave,” sagde Tue. 

”Der boede nogle vætter ikke ret langt fra den 

landsby, jeg kommer fra. De holdt til inde i en stor 

bakke. Man så dem aldrig, men folk hørte tit deres 
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stemmer. Nogle gange lagde jeg lidt mad til dem, 

når jeg gik forbi bakken. Og de gjorde mig aldrig 

noget.”

 Ottar havde stadig en smule mad tilbage. Han 

lagde en stump ost i græsset.

 ”Lad os gå i fred i jeres skov,” sagde Tue ud i 

luften. ”Vi gør ikke jer noget. I gør ikke os noget.”

 Så gik de over lysningen i en lang række med 

Tue forrest.

 Grønt mos dækkede jorden mellem buskene. I 

mosset lå modne tranebær og skinnede som røde 

glasperler.

 Pludselig standsede Tue. Han hævede hånden 

som tegn til, at de skulle være stille.

 I udkanten af lysningen sad en kvinde på hug 

med ryggen til. Hun plukkede tranebær.

 En vættekvinde, tænkte Tue. Det er bedst ikke 

at forstyrre hende.

 De stod alle fire helt stille. Tue holdt fast i hunden.



 Lidt efter flyttede kvinden på sig, så hendes 

ansigt kom til syne.

 Menja udstødte et højt gisp.

 Hun maste sig forbi Tue og løb hen mod 

kvinden.

 ”Mor!” råbte hun.
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Kvinden rejste sig med et sæt, da hun hørte Menja 

råbe. Hun stirrede måbende på pigen. Så løb hun 

hende i møde med åbne arme.

 Menja kastede sig i sin mors favn og knugede 

hende ind til sig.

 ”Menja!” udbrød hendes mor. ”Er det  

virkelig dig? Så har guderne alligevel hørt mine 

bønner.”

 Tue, Ottar og Bera så forbløffet på dem.

 I det samme kom en mand og en kvinde frem 

bag træerne. Manden havde en brændeøkse i 



hånden. Kvinden holdt et spyd, der var lavet af en 

kniv surret fast til en lang kæp.

 ”Fremmede!” udbrød manden med øksen. ”De 

må ikke slippe væk.”

 De løb frem begge to. Trofast knurrede vredt. 

Bera lagde en pil på sin bue.
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 ”I må ikke gøre dem noget!” råbte Menja til 

manden og kvinden. ”De er mine venner. De hjalp 

mig med at flygte.”

 Det fik dem til at sænke deres våben.

 ”Sig mig engang,” sagde Tue forundret til 

Menja. ”Er din mor … en vættekvinde?”

 ”Nej, vi er mennesker ligesom jer,” sagde 

Menjas mor. ”Vi er trælle, der er flygtet fra vores 

herre. Nu lever vi i skjul her i skoven. Jeg hedder 

Sølva.” Hun nikkede over mod de to andre. ”Og 

det er Halvor og Helga.”

 Helga så mistroisk på de tre fremmede børn.

 ”Og hvad laver I tre så her?” spurgte hun.

 ”Vi blev uvenner med en høvding,” sagde 

Tue. ”Ham, der bor på den store gård her syd for 

skoven. Vi var nødt til at stikke af.”

 ”På flugt, altså,” sagde Helga. ”Bliver I 

forfulgt?”

 ”Det håber jeg ikke,” sagde Tue. ”Men …”
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 ”I må hellere komme med til vores skjulested,” 

sagde Sølva.

 Med Menja ved sin side gik hun ind mellem 

træerne. De andre fulgte efter dem gennem 

skoven til en stor mose. Her voksede der pilebuske 

og højt græs. Nogle steder var der åbent vand, 

omkranset af siv.

 Sølva førte dem frem ad en næsten usynlig sti, 

der snoede sig gennem mosen.

 Et godt stykke fra stien lå en lille flok hjorte 

og tyggede drøv. De lagde ikke mærke til de syv 

mennesker, der gik lydløst gennem mosen.

 Trofast dirrede af iver efter at jage vildtet. Men 

Tue holdt godt fast i hende.



 Kort efter nåede de ind på tørt land. Her lå en 

lille boplads med et ildsted og en hytte af grene og 

kviste.

 Nu fortalte Menja om sin flugt fra Arvids gård. 

Imens tændte Sølva bål og stegte fisk.

 ”Jeg anede ikke, at du var herude i skoven,” sagde 

Menja til sin mor. ”Men hvorfor er far her ikke?”

 Sølva sukkede dybt.

 ”Han blev solgt til en købmand, der sejlede 



bort med ham,” sagde hun. ”Jeg havde allerede 

mistet dig. Den dag mistede jeg også ham. Det 

var hårdt. Men så mødte jeg Helga og Halvor. De 

er søskende. De var trælle samme sted som mig. 

Men de ville have deres frihed. Og de overtalte 

mig til at flygte sammen med dem.

 Vi stak af en mørk nat. Vi gik i mange dage for 

at være sikre på ikke at blive fanget igen. Nu lever 

vi her i skjul.”

 Da fiskene var stegt, delte Sølva dem i syv 

portioner. Der var ikke ret meget til hver. Men de 

fik da stillet den værste sult.

 Tue stak små bidder af sin fisk til Trofast, når de 

andre ikke så det.

 Snakken gik omkring bålet. Men pludselig 

hørte de en lyd, der fik dem til at fare sammen. 

Det var en hund, der gøede et sted ude i mosen.


