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Forord

”Så fik menneskene da gjort regnskabet op,” tænkte Odin. ”Og den Hauge fik taget hævn over sin far, høv-
ding Styrbjørn. Sådan som det forventedes af ham. Styrbjørn er hævnet. Og Sven er hævnet. Så nu kan også 
Åsa få ro til sit liv.”

Netop som han tænkte sådan, steg røgen fra et ganske lille offerbål op til ham. Odin mærkede, at det kom fra 
den unge høvding Hauge. Og han smilede for sig selv, da han mærkede de tanker, der fulgte med røgen.

“Ja, så. Ja, såh,” mumlede han og hidkaldte sine skarpsynede ravne, Hugin og Munin.

“Den Hauge brænder offerbål i hemmelighed,” sagde han til dem. “Flyv did og beret, hvad der foregår i 
byen i denne kolde vinter. Thi der kommer både gode og dårlige tanker til mig.”

Og ravnene fløj og fløj. Men de kom næsten ingen vegne. Sådan blæste den iskolde vintervind lige imod dem. 
Og de måtte søge læ for vinden og snestormene i kolde klippehuler og under fårehyrdernes forladte læhytter.

Da de endelig kom til Hauges by, var de udmattede og sløve. Men de mærkede, at dagene blev længere og 
lyset fik mere og mere magt. 

Og de så, at byen levede sit stille liv. At menneskene håbede på forårets komme. Og at nogle af dem trodsede 
kulden og begav sig ud i fjeldet.

Da ravnene vendte tilbage til Odin, fortalte de især om de to unge, fremmede kvinder, der færdedes i byen og 
i fjeldet. Og om de mænd, der sendte lange blikke efter dem. Især efter den smukke Edwina, som den Hauge 
havde forlangt at få med fra Haakons by i bodsgave. På det tidspunkt troede han, at hun var træl. Og han 
havde da også undret sig lidt over, at folk i Håkons by ikke havde protesteret, da Edwina forlangte at få en 
anden trælkvinde med. Kvinden Hilda, som endda havde en lille dreng at tage sig af. Sådan gik det til, at 
stormandsdatteren Edwina, som Håkon havde røvet i England, kom til Styrbjørns by sammen med sin tjene-



stepige.

“Den Hauge gør sig vist også sine tanker,” tænkte Odin, da han hørte om de fremmede kvinder. “Gad vide, 
om han kan få gavn af vintervinden?”



1. Fælderne 

Solen får sneen til at glitre og blænde ham. Hauge kniber øjnene sammen og går forsigtigt. Under den knir-
kende sne kan der være revner og ujævnheder, han ikke kan se.

Bare der nu er gået noget i rævefælderne! Han har også sin bue med, hvis han skulle møde en snehare. Både 
rævens og harens hvide vinterpels kan indbringe gode priser på vintermarkedet.

Ind imellem standser han og kikker sig omkring. Fjeldene er skinnende hvide og blanke af sne og is. Og i det 
fjerne rager nogle spidse, isdækkede tinder op.

Hundene er løbet i forvejen. Hauge går efter dem ind mellem de isbelagte træer. Dukker sig under grenene 
og lytter. Han kan høre latter og glade hvin fra de børn, der leger i sneen. Og fra dem, der løber på benskøj-
ter på den lille sø inde i lysningen.



Han vinker til børnene, da han går forbi søen.

“Hauge! Hvor skal du hen?” Det er Lauge Langsyns lillebror, Torleif, der kommer løbende hen til ham. Tor-
leif er vokset meget i det sidste års tid. Men han er vel også omkring 13 år nu.



“Jeg skal ud og se til mine fælder. Vil du med?” 

“Hvad laver Hannibal?” spørger Torleif lidt efter.

“Det ved jeg ikke,” siger Hauge. “Han ville ikke med i dag.”

“Han snakker måske med hende dér Edwina?” siger Torleif og smågriner. “Snakker han ikke ret meget med 
hende? Og med hende den anden, hende Hilda. Hende med den lille dreng?”

“Nåh, jo. Det kan da godt være. Men de kender jo også hinanden. Fra England.”

“Jamen, Hilda - er hun ikke træl, Hauge?”

“Jo, sådan en slags. Hun er i hvert fald Edwinas tjenestepige. Håkon ranede jo dem begge to derovre.”

“Og du troede, de begge to var trælle. Gjorde du ikke?”

“Det var de jo også, Torleif. Indtil Hannibal fortalte mig, hvem de var.”

De er kommet hen til den første af fælderne.

“Der har i hvert fald været et dyr her!” siger Hauge. “Fælden er styrtet sammen.”

“Hvordan har du egentlig lavet den?” spørger Torleif. Mens de sammen roder i stenbunken.

“Nu skal du se!” siger Hauge. Han skubber stenene til side, så Torleif kan se det. “Bunden af denne her fæl-
de er en hulning i fjeldet. Men andre steder - hvis der er jord - graver jeg bare et hul. Så bygger jeg stenene 
op over det.” Han begynder at stable de halvstore sten op rundt om hulningen.   

“Jamen, hvad er det, der får fælden til at falde sammen?” spørger Torleif. Mens han hjælper med at stable 
stenene.

“Ja, det er jo det allervigtigste!” siger Hauge. Han samler et stykke træ op. Det lå midt i stenbunken før. Så 
sætter han det forsigtigt på højkant. Og anbringer den største sten sådan ovenpå træstykket, at den vil falde 
ned ved den mindste berøring.

“Det er vel nok snedigt!” udbryder Torleif. “Det er bare ærgerligt, at ræven slap af sted med din lokkemad!” 
siger han drillende.



2.  Lavinen

Der var heldigvis ræv i en af de andre fælder. De flår den på stedet. Og lægger kødet ud til ørnene. Og til 
guderne. Dem skal man stå sig godt med! Der er alligevel ikke meget ved at spise rævekød.

De er i godt humør, da de begiver sig på vej hjemad igen. Hauge har en kæp over skulderen. På den hænger 
et smukt, hvidt ræveskind!

Da de nærmer sig byen, standser Torleif pludselig.

”Se dér!” hvisker han og peger opad. Og lige deroppe - ovenfor træerne - er der et par kvinder, der springer 
rundt og jubler og ler. Mens de kaster snebolde mod hinanden! Den ene har en lille dreng på armen. 

”Det er dem, Hauge! Det er Edwina og Hilda - og den lille dreng!”

Som om han ikke kan se det! Samtidig mærker han den underlige uro, som kommer hver gang, han støder på 
den pige! Det er ikke som med de piger, han ellers har haft omgang med. Selv om de var dejlige og varme, 
så blev det ikke til mere. 

Han har ellers forsøgt at komme til at tale med hende. Flere gange, endda. Han vil gerne vide noget mere 
om hende. Og om det land, hun kommer fra. Men hun ser bare på ham på den dér underlige måde. Med de 
samme trodsige øjne, som første gang, de mødtes - i Håkons by. 

Nu varer det nok heller ikke så længe, før Hannibal tager Edwina med hjem til England. Så ser han hende 
ikke mere. Heldigvis! Eller - ? 

En buldren et eller andet sted oven over dem afbryder hans tanker. Torleif og hundene er stoppet brat op. 
Torleif kikker sig omkring. Pludselig råber han: ”Lad os se at komme væk! Det her er vist mere end et al-
mindeligt sneskred!”

I det samme kommer snemasserne væltende ned ad fjeldsiden. Først som småsne og sneklumper. Men snart 
er luften tyk af snestøv. De kan ikke se en hånd frem for sig.



Torleif maser sig gennem sneen. Han får fat i Hilda og slæber af sted med hende. Og Hauge famler sig gen-
nem snefoget for at finde Edwina. 

”Edwina! EDWINA!” kalder han. Men råbet drukner i larmen fra snemasserne.

Hvad skulle de to også alene i fjeldet for? Det ligner ikke noget! Det må være, fordi de ikke er opvokset med 
det. De ved åbenbart ikke, at sådan noget kan ske?

Da snemasserne lidt efter stilner noget af, får han øje på hende. Hun ligger halvt begravet bag en stor sten. 
Er hun død?

Hauge kæmper sig gennem den dybe, løse sne hen til hende. Giver sig til at grave hende fri med hænderne. 
Og skubber blidt til hende.

Pludselig giver hun et suk fra sig! Et dybt suk. Hun lever! 

Han hjælper hende med at komme op at stå. Men hun bevæger sig tungt og langsomt og stirrer bare på ham 
med tomme øjne.

Han tager fat i hende og trækker af sted med hende. ”Kom nu!” siger han bestemt. ”Der kan godt komme 
mere! Vi skal væk herfra!”

Så bliver hun med ét sig selv igen. Hun standser og ser opskræmt på ham.



”Hvad er der, Edwina?”

”Drengen! Hildas dreng. Hvor er han?” råber hun.

Hilda er alt for chokeret til at sige noget som helst. Hun står bare og stirrer frem for sig og ryster af kulde.

”Jeg tager de to med hjem,” siger Torleif. ”Så de kan få varmen. Astrid kan nok give dem noget styrkende. 
Og så henter jeg nogen, der kan komme og hjælpe med at lede efter drengen.”



3. Olav

Hilda følger tøvende med Torleif. ”Kom nu!” siger han til Edwina. ”Du fryser jo også!”

”Nej!” kommer det arrigt fra Edwina. Hun er allerede i gang med at grave i sneen.

”Hvem holdt ham?” spørger Hauge.

”Det gjorde jeg!” siger Edwina indædt. ”Og så hedder han for øvrigt Olav!” 

”Han må være her omkring!” siger Hauge og giver sig til at grave ved siden af hende.

Det skal gå stærkt nu! Hvis de først finder ham, når der kommer hjælp, er det måske for sent.

Hauge og Edwina kæmper med sneen - og med tiden. Pludselig støder Hauge på noget. ”Her!” gisper han og 
tager forsigtigt fat i en lille, kold hånd. Et øjeblik efter er drengen gravet fri. Edwina tager den lille livløse 
krop op og ryster ham blidt.

”Olav! Olav!” kalder hun, mens tårerne løber ned ad hendes kinder. Men drengen er helt slap. Han reagerer 
slet ikke.

”Lad mig prøve!” siger Hauge og tager drengen fra hende. Han tager det kolde og våde tøj af ham. Og læg-
ger ham nøgen ind under skindkoften. Direkte på sin varme mave. Så giver han sig til at danse forsigtigt 
rundt og rundt. Mens Edwina forundret ser til.

”Høje Odin! Mægtige Tor!” råber han. ”Lad drengen her blive hos os! Hører I!”

Edwina kaster sig ned på knæ i sneen. Med hænderne hårdt foldede om korset beder hun stille og inderligt til 
sin gud.

Pludselig stopper Hauge op og begynder at le. Edwina ser spørgende på ham.

”Han lever!” ler Hauge. ”Han tissede på mig!”




