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Forord

Da menneskene i den lyse sommernat blótede til Odin, sendte han Hugin og Munin af sted for at se, hvad der var på færde.

De to ravne fløj gennem den halve verden. Da de nåede til det sydlige Norge, så de røgen stige op fra offerbålet i Styrbjørns by.

”Åsa har fået en søn!” lød det pludselig gennem den nattestille by.

Og så hastede menneskene ud af husene og stimlede sammen udenfor høvding Styrbjørns hus.

Og ravnene hørte, hvordan alle glædede sig over det. De så, at der blev tændt glædesblus i byen. Og de hørte, at menneskene så 
frem til at fortælle Styrbjørn den glade nyhed, når han vendte hjem fra sin rejse til Daneland.

Nu havde de også ventet længe på høvdingesønnen. Åsa havde flere gange været med barn, uden at det førte til noget. Mange var 
begyndt at murre noget om, at Styrbjørn skulle tage sig en anden kone. Og nogle af byens enker og giftefærdige piger var allerede 
begyndt at gøre sig stilfærdige forhåbninger.

Da Hugin og Munin vendte hjem til Odin, berettede de for ham, hvad de havde set og hørt. Og Odin gned sig tankefuldt i skægget 
og smilede sælsomt.

De følgende år sendte Odin jævnligt ravnene til Styrbjørns by. Og de kom tilbage og fortalte, at Åsa havde fået tvillinger. Men til 
alles sorg døde de begge kort efter fødslen. Og Åsa kunne siden ikke blive med barn. Til trods for dette forstødte Styrbjørn hende 
ikke. 

Men sønnen, Hauge, voksede til og blev stærk som sin far og klog som sin mor. 

Det fik han også brug for, mente Odin..... 







1.  Flugten

”Løb, Hauge! Løb - alt hvad du kan!” råber Styrbjørn.

Hauge hører pludselig kun faderens stemme. Den overdøver skrigene, sværdenes skarpe smæld mod hin-
anden og den buldrende ild fra de brændende huse. I et kort glimt ser Hauge rædslen i Styrbjørns øjne - og 
forstår, hvad han mener.

Det er ikke en bøn. Hauge har ikke noget valg!

I ly af røgen og forvirringen forsvinder Hauge ud af byen. Væk fra de hærgende fjender. Han mærker ikke 
jorden under sig, da han løber. Og han ser ikke de træer, buske og vandløb, han passerer.

En stor gren rammer ham pludselig i hovedet, og der bliver stille og mørkt omkring ham.

Hauge kommer til sig selv, da der er noget, der kilder ham i panden.

”Gå væk! Lad vær’!” mumler han fortumlet. Han vifter irriteret med hånden, men det bliver ved. Da han 
åbner øjnene, kommer han til at smile. Det er bare nogle små, nyudsprungne blade på den gren, der væltede 
ham. Men i det samme forsvinder smilet. 



2.  Forårsfesten

Det var ellers sådan en god forårsfest!

Der var kommet en del fremmede til byen. Handelsfolk, der kom for at sælge og købe. Men også slægtninge 
fra de gårde, der lå nogle dagsrejser væk. De kunne ikke komme til byen i den lange, strenge vinter. Nu kom 
de rejsende til, sammen med tøbruddet. De fleste havde medbragt forskellige varer, de ville sælge - eller no-
get, de ville bytte til ting, de ikke selv kunne lave. Men andre kom mest for at deltage i forårsfesten.

Hauge syntes, det var spændende at gå rundt og kikke på de mange boder.

Der var mange ting, han kendte: Skind og trætøj, lerkrukker og kar af klæbersten. Men især var det spænden-
de at kikke på de fine sager fra fjerne lande: Farvede glas i mange forskellige former. Og særprægede smyk-
ker i sølv og guld.

Men i år var der også kommet nogle andre fremmede. To mænd, klædt i underlige, lange brune dragter. De 
var kommet gående. De havde en lang vandrestav og en vadsæk hver. Ikke andet.

Den ældste kaldte sig Peter. Han sagde, han var gudens udsending. En gud, Hauge ikke havde hørt om før. 
Han troede ellers, han kendte dem alle sammen. Men denne her gud var vist lidt mærkelig. Det syntes hans 
far, Styrbjørn, åbenbart også, for han var kommet op at skændes med Peter.



“Guds straf vil komme over dig, Styrbjørn!” sagde Peter.

Styrbjørn hånede ham: “Jeg har da heldigvis flere guder at ty til! Skulle der måske kun være én gud? Det er 
det, du siger, ikke? Sådan noget vrøvl! Mage til sludder har jeg da aldrig før hørt!”

Kort efter fik Peter travlt med at lede efter sin unge medhjælper, Hannibal. Mærkeligt navn, syntes Hauge. 
Men de kom jo også begge to fra et fremmed land - langt væk på den anden side af det store hav.

Gudens straf?

Peter kunne da ikke vide, at Håkon Gilmarssøn ville angribe dem? 

Håkon bor længere nordpå. Men af en eller anden grund havde der altid været fjendskab mellem de to slæg-
ter. Der er ingen, der længere kan huske hvorfor. Eller hvordan det engang begyndte.



3.  Hannibal 

Da mørket var faldet på, gik bægrene rundt. Den kraftige mjød gjorde mændene højrøstede og hidsige. Og 
rundt om i mørket var der mærkelige lyde og underlig uro. På det tidspunkt gik Hauge lidt væk fra husene. 
Og så var det, han næsten faldt over den unge Hannibal, som var sammen med en af de unge piger! Pigen 
styrtede væk, men den forfjamskede Hannibal begyndte at snakke med Hauge. 

Han fortalte om deres lange rejse - og om livet sammen med den strenge Peter, som han kaldte ”mester” og 
”præsten”. 

Hauge spurgte Hannibal, hvor gammel han var. Hannibal sagde, at han var 18 år. Han havde været sammen 
med Peter i to år. Han fortalte også om den nye gud. Den gud, som de var kommet hertil for at få folk til at tro 
på. De havde lært sig det fremmede sprog for at kunne tale med folk.




