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DEDIKATION

Til Bjarke, Rune og Leo

En stor tak til Bjarke Slot og Frederik Smidt og de andre gæve vikinger for inspirationen fra deres syngespil: 
”Sagaen Hauge Styrbjørnsson”
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Forord

”Gad vide, hvordan det går i Styrbjørns by?” tænkte Odin, mens han i smug betragtede de kæmpende på 
slagmarken udenfor Valhal.

Det var ikke længe siden, Håkon Gilmarsson angreb byen og dræbte høvding Styrbjørn og mange andre.

Så hidkaldte Odin sine to ravne, Hugin og Munin, og bød dem tage af sted straks.

”Kom snart tilbage og beret for mig, hvad I har set.”

Det var ikke svært at finde byen, for der var en vældig larm og spektakel. Store træstammer blev hentet i 
skovene længere inde i landet. Og menneskene asede og masede med at bringe stammerne ud til landsbyen 
ved havet.

Der blev hamret og banket, høvlet og snittet, alt imens en stor ilter mand råbte og hersede med folkene. Og 
lidt efter lidt rejste byen sig igen.

”Det er Sven, Styrbjørns bror,” sagde Odin. ”Han skal nok få sat skik på byen igen. Men, I to skarpøjede, 
skal følge Hauge, Styrbjørns søn, og berette for mig, hvordan det går ham.”

I de følgende år berettede ravnene, at han var blevet en stor og køn dreng, der ofte færdedes i fjeldet i 
nærheden af sin fars grav. Gerne i selskab med sin ven, udkikken Lauge Langsyn.

Nu, hvor Hauge var blevet 15 somre, lød der ofte fnisen fra fjollede pigebørn, når han færdedes rundt i byen.

Men Åsa ville nødigt slippe sin eneste søn. Og hun gjorde slet ingen anstalter for at finde en passende pige til 
ham.

Sven var blevet valgt til høvding, og mange steder hørte ravnene hvisken om ham og Åsa.



Menneskene er ikke altid lige kloge, mente Odin. Vi må hellere hjælpe den unge Hauge.....



1.  En gave fra guderne

Den ligger lige foran ham i sandet og skinner!

Stor, solgul og blankslebet af sand og sten i det hav, den har rejst i. Om nogle timer vil højvandet igen dække 
den lille sandstrand, og den store ravklump ville være ført væk af havet.

Hauge bukker sig ned og tager ravklumpen op. Vender og drejer den varsomt. Den funkler i sollyset!

Det må være en gave fra guderne! Aldrig før har han set sådan en klump rav. Så stor og så smuk! I tidens løb 
har han set mange små klumper i handelsmændenes boder. Han har også købt en ravkæde til sin mor. Men 
den var dyr. Han måtte give flere gode skind til den handelsrejsende for at bytte sig til den.

Men denne her! Den er noget ganske særligt. Den er der ingen andre, der skal se. Ikke lige nu - i hvert fald. 
Og slet ikke Sven, hans farbror. Men han er heldigvis heller ikke hjemme lige nu. Selv om det nok ikke varer 
så længe, før skibene kommer hjem.

“Hauge! Hauge! Hvor er du?” Det er Torleif, Lauge Langsyns lillebror, der leder efter ham. Hauge skynder 
sig at komme ravklumpen ned i den lille skindpung, han har under sin kofte. 

“Nå, dér er du!” Torleifs runde, rødhårede hoved kikker ned på ham oppe fra klipperne over den lille 
sandstrand. “Lauge siger, at du skal komme op til ham. Der er vist noget, han vil vise dig, tror jeg.” Torleif 



har lagt sig på maven på klippen. “Hvad laver du?” spørger han nysgerrigt.

“Ikke noget særligt!” siger Hauge og kravler op til ham.



2.  Ved gravhøjen

”Hvornår tror du, de kommer hjem, - skibene altså?” spørger Torleif, da de er på vej op ad fjeldet.

”Det ved jeg ikke. Men det varer nok ikke så længe nu. Det er jo snart efterår.” Han peger på de gulnede 
blade på de lave pilebuske.

Lidt efter stopper Hauge. De er kommet op til gravhøjen.

”Nåh, ja,” siger Torleif og kikker op på Hauge. ”Det er jo din far, der ligger dér. Hvor længe er det egentlig 
siden, Hauge?”

”Det er tre år og en sommer siden nu.” Minderne fra dengang fylder ham med sorg og ubehag.

”Er din far taget til Valhal?”

”Ja, det er jeg sikker på. Han har været der meget længe. Men engang imellem er hans ånd her. Det kan jeg 
mærke. Og det er nu rart!” Hauge taler mere til sig selv end til Torleif. Men så spørger han: ”Hvor gammel er 
du nu, Torleif?”

”Jeg er otte. Så jeg kan ikke huske så meget af det. Kun at det var meget uhyggeligt og at husene brændte. 
Bare ikke vores, heldigvis.” Torleif har vendt sig og kikker ud over byen.

”Det er da godt, at byen er blevet så pæn nu,” siger han så.



Ja, den er blevet pæn. Og større end den var før. De nye tages græstørv lyser op i solskinnet. Hauge kan se 
lige ned til deres eget hus. Det har Sven hjulpet dem med at bygge. Det er lidt større end det gamle. Og der 
er også mere plads udenom det. Deres grund går ud til den træbelagte vej til den ene side. Til den anden side 
støder den op til den lille fos. Også fossen er blevet beklædt med træ på siderne. Så kan de nemmere styre 
den, når vandmasserne om foråret kommer brusende oppe fra fjeldet.

De går op ad den smalle sti bagved gravhøjen. Torleif hopper og småløber af sted - et stykke foran Hauge. 
Pludselig stopper han.



”Se, Hauge! Se den blomst!” Han peger på en ganske lille plante, der vokser i en revne i klippen.

”Hvad er der med den?”

”Det er en af dem, Astrid plejer at samle sammen.”

”Astrid?” Hauge har ikke set så meget til den stumme trællepige. Efter gravlæggelsen forærede hans mor 
hende til Sigrid, Lauges og Torleifs mor.

”Ja, det vidste du måske ikke?” Torleif fryder sig. Han ved noget, Hauge ikke ved.

”Astrid samler mange planter og tørrer dem. Min mor siger, hun har lært det af ham dér den mærkelige mand. 
Ham, der var her dengang, - dengang det skete, du ved! Han havde sådan et mærkeligt navn.”

”Hvem snakker du om?”

”Jo, ham, du ved, der var sammen med den dumme. Han var en slags troldmand - eller sådan noget.”

”Nåh, - er det Hannibal, du mener?”

”Ja! Det var det, han hed!” udbryder Torleif glad. ”Der var vist mange, der ikke kunne lide dem. Men min 
mor siger, at ham Hannibal - han var god nok! Og i hvert fald er Astrid blevet ret god til det med planterne. 
Sidste gang, jeg havde ondt i halsen, fik hun det væk. Min mor sagde, det var en trylledrik. Men det sagde 
hun bare for at få mig til at drikke det!”



Torleif fortsætter med at småsnakke. Men Hauge hører ikke efter. Hvor mon Hannibal er nu? Han tænker 
tit på ham. Mon han stadig er sammen med munken Peter? Han lovede også at komme tilbage. Men det var 
måske bare noget, han sagde?

3.  Magiske tegn

”Det var godt, du kom!” siger Lauge og tager imod dem oppe fra sin klippeafsats.

”Har du fået øje på noget?” spørger Hauge, da de har sat sig ved siden af Lauge.

”Næh, ikke endnu!” Lauge spejder ud over havet. ”Kun en masse sorte skyer,” Han peger ud mod horisonten. 
Himlen er ganske rigtigt ved at blive temmelig mørk. ”Jeg tror, det bliver uvejr!”

”Der var noget, du ville vise mig,” siger Hauge.

”Nåh, ja, - måske!” siger Lauge hemmelighedsfuldt. ”Du Torleif, kan du se at komme af sted!”

”Øv, jeg vil da også se det! Det er tarveligt, er det! Når det nu var mig, der fandt ham!” siger han fornærmet.

”Hjem til mor!” beordrer Lauge. ”Og det skal være nu!”

Torleif rejser sig modvilligt. Han klatrer meget langsomt nedad fjeldet. Da han er uden for broderens 
rækkevidde, vender han sig trodsigt og råber op til dem: ”Så siger jeg bare, at du har slået mig, gør jeg!”

”Kan du så komme af sted, dit lille bæst!” råber Lauge tilbage. ”Og du kan lige understå dig i at sige noget 
som helst! Så får du med mig at bestille, gør du! Og så får du grund til at pive!”




