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Forord

”Det går jo, som det skal,” tænkte Odin, da Hauge lavede takkeoffer for sin lille søn. ”Nu er slægten sikret. 
Og livet kan gå videre.”

Odin havde fulgt godt med i, hvad der foregik i den lille by. Han sendte jævnligt Hugin og Munin af sted til 
det sydlige Norge. Og de kom hjem og berettede om den Hauges rejse til Island og Hedeby. Og om de vellyk-
kede handeler, han gjorde i Hedeby med hvalrostænderne fra Island.

Så nu, hvor lille Styrbjørn voksede og gav sine forældre mange glæder, så alt ud til at være, som det skulle. 

Men det følgende år fortalte ravnene, at Edwina igen var med barn. Og at hun ikke beholdt barnet i sin krop 
længe nok. Så det kunne ikke leve. Og da vinteren satte ind, blev den koldere og længere end nogen kunne 
huske fra andre vintre. Da solen smeltede sneen på fjeldet, fossede vandet ned over markerne og rev jorden 
med sig. Alligevel såede menneskene i det tidlige forår i den magre jord og håbede. Flere par ofrede endda 
til guderne ude på markerne. Især til Freja. På trods af det tog forårsstormene såsæden med sig i vinden. Så 
menneskene vidste ikke, hvad de skulle gøre. Nogle var endda begyndt at tale om en ny gud! 

Da Odin hørte det, blev han rasende. Sådan skulle menneskene ikke behandle ham!

Sådan gik tiden. Og den lille Styrbjørn blev en livlig og stærk lille dreng. Edwina blev atter med barn. Og 
Odin glædede sig med Hauge og Edwina, da det så ud til at lykkes denne gang.



Midt på sommeren sendte han igen ravnene af sted. Og de kom tilbage, stønnende og udmattede. Aldrig - al-
drig havde de oplevet så varm en sommer. Og så tør.

”Den Hauge ved kun det, han ved,” sukkede Odin og kløede sig i nakken. ”Men nu nærmer tiden sig.....”



1.  Det varme hav

”Kom bare herud, Styrbjørn! Det er dejlig varmt!”

Hauge kalder lokkende på den lille dreng, som sidder inde i vandkanten. Styrbjørn har ikke tøj på. Og han ser 
ud, som om han gerne vil ud i vandet. Selv om det måske er lidt farligt? 

Han plasker prøvende i vandet med hænderne. Og ler usikkert ud til Hauge.

I det samme kommer Torleif gående på den smalle sandstrand med Olav i hånden. 

”Skal du med?” siger Torleif til Styrbjørn. Den lille dreng klapper ivrigt i hænderne. Men han bliver alligevel 
siddende. Olav slipper Torleif og løber hen til Styrbjørn. Han sætter sig ved siden af ham og klapper sammen 
med ham. Også ned i vandet, så det sprøjter op på dem begge to. Styrbjørn hviner af glæde og tumler rundt i 
sandet.

”I skal med - begge to!” siger Torleif og tager én i hver hånd. Så trækker han dem med sig ud i vandet. Et lille 
skridt ad gangen. Indtil vandet pludselig når dem et godt stykke op ad benene.

Styrbjørn og Olav jubler og griner til hinanden. 

Så pjaskeløber de begge to udad sammen med Torleif. På vej ud til Hauge, som ligger på ryggen et lille styk-
ke længere ude. Han plasker med benene, så vandet piskes til skum omkring ham. Da de kommer helt ud til 
ham, vender han sig og åbner armene. Så de kan komme til - begge to!



Som tiden dog er gået hurtigt! Han synes ikke, det er så længe siden, han holdt det lille ny barn for første 
gang. Og så er der alligevel gået 3½ år! Hildas dreng, Olav, er også blevet stor. Men han er vel også 6 år nu. 
De to er meget glade for hinanden. De er næsten altid sammen. Men det er deres mødre jo også. Hilda er en 
god hjælp i huset. Især nu, hvor Edwina igen venter barn.

Hauge holder Styrbjørn i armene og giver ham en svingtur. Og Styrbjørn hviner af fryd, da Hauge går ned i 
knæ, mens han svinger ham. Så vandet sprøjter til alle sider og Styrbjørn næsten er helt nede i det.

”Også mig! Også mig!” jubler Olav. Og så får han også en tur.

”Ahh, hvor er det dejligt!” siger Torleif, som lige har taget sig en svømmetur lidt længere ude. Dér, hvor det 
er temmelig dybt.

Torleif bliver ude i vandet med drengene, mens Hauge går op og lægger sig lidt på den lille sandstrand.



2. Kors og torshammer

Det var lige her, han fandt den store ravklump for 10 år siden. Den, som senere reddede Hannibals liv, fordi 
han brugte den til at skaffe ham skibslejlighed væk fra byen. Og fra den arrige Sven, der ville slå ham ihjel.

Gad vide, hvordan det går Hannibal? Det er flere år siden, de skiltes i Hedeby. Men Hannibal ville jo hjem til 
England. Mon han nogensinde kommer tilbage? 

Det var en snedig gave, de fik af ham! Hauge kommer til at smile for sig selv. De måtte først åbne den, når de 
havde fået deres første barn.

Da det efter et par måneder så ud til, at Styrbjørn var levedygtig, holdt de forårsblót. Det var ved den lejlig-
hed, at Lauge Langsyn blev gift med Liv. Men det var også på tide. De to havde været glade for hinanden, 
lige siden hun kom til byen sammen med Hannibal. Men Sigrid havde sat sig imod forbindelsen. Liv var jo 
en frigiven træl. Sådan en kunne man ikke gifte sig med, mente hun. Men da hun fik at vide, at pigen var med 
barn, måtte hun give sig.

Samtidig med brylluppet blev Styrbjørn vandøst og signet af både Åsa og byens gode.

”Nu må vi godt åbne gaven fra Hannibal,” sagde Edwina den aften. De lo begge to, da de så, hvad det var: 
Hannibal havde fået smeden til at lave en lille amulet. Den var af sølv og bestod af et kors og en torshammer, 
der var viklet ind i hinanden!



3.  Svære tider

Hauge kikker op i den blå himmel. Ikke så meget som en enkelt lille sommersky, kan han få øje på. Varmen 
er ulidelig her midt på dagen. Enten skal man være inde i skyggen eller hernede ved vandet.

De har ellers hårdt brug for regn. Afgrøderne står meget dårligt på markstykkerne. Kornet er allerede gulnet. 
Selv om det ikke er modent endnu. Og selv græsset oppe i fjeldet er næsten vissent. Så hyrderne må søge 
længere og længere væk for at finde græs til dyrene. Der er også allerede gået en del dyr til. Så hvis de ikke 
snart får noget regn, bliver det svært at klare vinteren.

Som om det ikke i forvejen har været nogle barske vintre. Den vinter, hvor Styrbjørn blev 1 år, var lang og 
kold. Lige omkring den tid, hvor lyset vendte, døde Sigrid. Selv om Astrid gjorde alt, hvad hun kunne for at 
redde hende. Men Sigrid hostede sig ihjel. Hun glædede sig ellers til, Liv skulle føde. Så måske var det meget 
godt, at hun ikke oplevede det, der skete. For Liv var lige ved at dø under fødslen. Og barnet var så misdan-
net, at de måtte sætte det ud. 

Heldigvis blev Liv hurtigt med barn igen. Og det barn fejlede ikke noget. Selv om Lauge helst ville have haft 
en dreng.

”Skal du ikke ud igen?” Det er Torleif, der kommer op af vandet. Han har Styrbjørn i hånden. Olav ligger på 
maven lidt ude i vandet og pjasker. 

”Torleif er ved at lære mig at svømme!” råber han begejstret til Hauge.

Hauge smiler og vinker til ham. 

”Har du fortrudt, at du ikke tog med på rejse i år?” siger Torleif. Mens Styrbjørn kravler rundt på Hauge.

”Nej, det har jeg ikke,” siger Hauge. ”Nu har jeg jo været af sted de sidste mange somre. Og Edwina har brug 
for mig her. Efter hun tabte et barn sidste år, bad hun mig om at blive hjemme i år.”

”Hvornår skal hun føde?” spørger Torleif. ”Jeg synes, hun ser meget stor ud.”

”Der er et par måneder til endnu. Men hun er meget stor. Astrid mener, at der måske er to!”



4.  På dybt vand 

”Se, Olav svømmer!” jubler Styrbjørn og peger.

Hauge og Torleif kikker begge derud. Så farer Hauge op. Drengen er kommet alt for langt ud. Helt ud på det 
dybe.

I det samme lyder der et gurglende skrig derude fra. Olav plasker vildt med armene. Og forsvinder så ned i 
vandet.

Hauge løber ud i vandet. Men hvor er drengen?



Hvorfor kikkede de ikke hele tiden på ham? Den dreng er altid lige ved at komme galt af sted. Så dumdristig 
som han er. Altid skal han lige prøve at klatre til tops i et højt træ. Eller stille sig helt ude på kanten af de hø-
jeste fjeldskrænter.

De kunne alligevel ikke forestille sig, at han ville vove sig så langt ud i vandet. Når han ikke kan svømme 
rigtigt endnu. Men det troede han nok selv! Og så har strømmen ført ham længere ud.

Hauge er nu ude i nærheden af, hvor Olav forsvandt. Der er temmelig dybt, fordi havbunden går stejlt nedad 
lige her omkring. Så Hauge kan heller ikke bunde. Han tager en dyb indånding og dykker ned mod bunden. 
Men det er svært at se noget. For havbunden er fyldt med store sten og tangplanter. 

Op igen. Ny indånding og så ned lidt længere ude.

Endelig får han øje på ham. Drengen ligger livløs bag en stor sten.

Hauge farer op til overfladen med ham. Men han må ind til land, før han kan gøre noget.

 

Inde på stranden står Torleif med Styrbjørn på armen. Da han kan se, de er på vej ind, sætter han drengen fra 
sig og løber ud og tager imod Hauge.

De vender bunden i vejret på Olav. Og banker ham samtidig i ryggen. 





”Kom nu! Kom nu!” siger Hauge sammenbidt, mens han ryster den lille slatne krop.

Pludselig giver Olav sig til at hoste og brække sig på samme tid. Og det vælter ud af ham. Vand og bræk nær-
mest løber ud af ham. Og han begynder at græde.

Da de nærmer sig det store hus, de bor i nu, er rygtet allerede løbet gennem byen. Og Edwina kommer fa-
rende ud af huset. Med Hilda efter sig. Edwina bliver hurtigt forpustet. Så de to kvinder stopper og venter, til 
Hauge og Torleif kommer hen til dem. Så tager Edwina drengen fra Hauge og rusker ham blidt. 

”Hvad har du dog lavet?” siger hun til ham. Og giver ham til Hilda. Mens hun siger noget til dem begge to på 
deres eget sprog. Lige nu har hun åbenbart glemt, at Hauge ikke bryder sig om det. Men han lader være med 
at sige noget til det. Det vigtigste er jo, at drengen er i live!

Olav kikker sløvt og slukøret på de to kvinder. Så begynder han at hoste og småklukke på samme tid.

”Jeg har bare været ude og dykke!”




