
ADAM 
OEHLENSCHLÄGER 

 
 
 
 
 
 
 
ØRVARODDS 

SAGA 
Med mange illustrationer 

 
 
 

SFA-89  2016 

erik
Typewritten text
ISBN  9788793374614



ADAM O E H L E N S C H L Å G E R 

ØRVARODDS SAGA 
OLDNORDISK EVENTYR 

MED 27 TEGNINGER AF 
LOUIS MOE 

KØBENHAVN 
CHR. ERICHSENS BØRNEBLADE 

1930 



Det Hoffensbergske Etabl. Kbhvn. 



1. 
Ørvarodds Fødsel. 

GRIM LAADDENKIND, en mægtig Mand paa Rafnista i 
Halogaland 1 ) , var gift med Lofthena, en Datter af Ha-

rald Herse i Vigen 2 ) . Da Harald døde, rejste Grim med sin 
Hustru, uagtet hun var høj t frugtsommelig, ned til Vigen for 
at skifte Arven. De styrede langs Kysten; da de kom uden 
for Gaarden Berurjoder, f ik Lofthena ondt. Der boede en 
rig Bonde, som hed Ingjald, hans Kone Aløf. De havde en 
lille Søn, hed Asmund. Ingjald tog vel imod de fremmede, 
og Lofthena fødte et dejligt stort Svendbarn, som Faderen 
overøste med Vand og kaldte Odd. Ef ter faa Dages For-
løb kom Lofthena sig snar t ; men hverken hun eller Grim 
brød sig meget om Barnet. De talte bestandig om den store 
Arv, de skulde have i Vigen og maaske gik Glip af, hvis 
de tøvede for længe. Ingjald og hans Kone var vennesæle 
Folk; dem tyktes en slig Gave som et dejligt Barn var 
mere end Guld; dog tav de for ej at krænke Gæsteven-
skabet. 
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Da de andre skulde rejse og Lofthena beklagede sig 
over, hvordan hun skulde faa det nyfødte Barn frem og 
tilbage f ra Vigen til Halogaland, sagde Ingjald: 

»I har budt mig Kostbarheder og Penge for min Gæst-
frihed, men Gæstfriheden var ikke længer fri, hvis den lod 
sig købe som en Træl; dog ejer I noget, hvilket jeg vilde 
skatte højere end Penge, hvis jeg fik det.« 

»Hvad er det?« spurgte Lofthena. 
»Her løber min Asmund om paa Gulvet,« svarede In-

gjald, »og har ingen Legebroder. Lad mig beholde Barnet 
hos mig! saa vil jeg knæsætte og opdrage Odd. Det varer 
vist ikke længe, før han i Vækst og Førlighed har ind-
hentet Asmund; thi jeg kan se paa ham, han har sat sig 
for at vorde en Kæmpe.« 

Lofthena tog med Glæde mod dette Tilbud; Grim der-
imod var noget mere sen som altid, naar han skulde be-
slutte sig til noget. Han gik hen til Vuggen og betragtede 
Barnet, idet han tillige overvejede alle de Udgifter og Ulej-
ligheder, som han vilde spare, hvis Ingjald tog sig af Barne-
opdragelsen. 

»Hvad siger du, Odd?« spurgte han med en enfoldig 
leende Mine, »vil du blive hos den fremmede Mand?« 

Barnet gav, som man vel kan tænke, intet Svar endnu, 
men det betragtede Faderen med et Par Øjne, som gjorde 
ham ganske vred, fordi han troede deri at læse den dybeste 
Foragt. 

»Velan,« sagde han, »Lofthena! lad Ingjald beholde Odd; 
han ser ikke paa os Rafnistafolk med venlige Øjne.« 

Saa drog Grim Laaddenkind og Lofthena hen at skifte 
Arv og derfra hjem. Odd blev hos sin Fosterfader Ingjald 
og den lille Asmund paa Berurjoder. 
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2. 
Odds Barndom. 

Hos Ingjald havde Odd nu været i seks Aar. I Størrelse 
og Skønhed fandtes intet Barn hans Lige; Asmund var to 
Aar ældre, ogsaa fager; men han kunde ikke sammenlignes 
med Odd. Der var imellem disse Børn stort Venskab, saa 
de aldrig skiltes ad. En af deres bedste Lege om Somme-
ren var at finde Fuglereder i høje Træer. En Dag kom 
Odd h jem alene med en smuk Fugl i et Bur, som han selv 
havde flettet af Vidier. Da Fosterfaderen spurgte ham om 
Asmund, smilede han og sagde: 

»Aldrig havde jeg troet, Asmund var saa doven en 
Dreng. Han vilde klavre op efter Fuglereden og faldt ned 
i Græsset. Der lagde han sig til at sove, og det h ja lp ikke, 
alt hvad jeg ruskede i ham. Jeg tog Fuglen, og da han 
ikke vilde gaa med mig og ikke svarede mig, blev jeg vred 
og gik alene h jem. Men nu vil jeg dog gaa ud og hente 
ham.« 

Faderen fattede Mistanke og fulgte Odd. I Birke- og 
Granskoven stod nogle store Egetræer. Under en gammel 
Eg med en tyk Stamme laa Asmund bleg og afsjælet. Fa-
deren, som elskede sit Barn højt, gjorde Miner, som Odd 
endnu aldrig havde set, og store Taarer trillede Gubben ned 
i Skægget. — Odd begyndte nu ogsaa at blive urolig cg 
spurgte om, hvad der fattedes Asmund? 

»Han er død,« svarede Faderen. 
»Hvad er det at være død?« 
»Han lever ikke mere iblandt os her. Han er fløjet til 

Vanaheim, hvor alle Smaabørnene kommer.« 
»Ser jeg ham da aldrig mere her?« 
»Nej!« 
»Og naar jeg er voksen, bliver en Helt, falder i Kamp 
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og kommer til Odin, er da min Fostbroder Asmund endnu 
et lille Barn i Vanaheim, og kan jeg besøge ham der?« 

»Det haaber jeg,« svarede Ingjald. 
Odd gav sig højt til at le; thi det var en Besynderlig-

hed ved ham fra Barnsben: han græd aldrig, naar han var 
bedrøvet, og lo aldrig, naar han var glad; men naar han 
var hjertegreben af dyb Sorg, da skoggerlo han. 

»Jeg har hørt,« sagde han, »at de voksne Fostbrødre ofte 
følges ad til Valhal; synes dig ikke, at jeg ogsaa skulde 
følge Asmund til Vanaheim?« 

»Nej!« svarede Ingjald. 
Men han kunde ikke indlade sig mer i Odds barnagtige 

Tale, thi han var mod i Hu over sin Søns Død. 
Asmund blev nu bragt hjem, og da Moderen hørte Ulyk-

ken, græd og jamrede hun. 
»Den Hylen gider jeg ikke høre,« sagde Odd og gik ud 

i Skoven igen. 
Moderen klagede over hans Følesløshed og Utaknemme-

lighed, men Faderen sagde: 
»Lad ham gaa! Han vilde dø med sin lille Fostbroder. 

Odd skal erstatte mig Asmunds Forlis.« 
Henimod Aften kom Odd hjem igen; han havde gjort 

en Lerkrukke, usselt sammensat af de bitte Hænder; den 
satte han paa Bordet for Moderen. 

»Hvad skal det betyde?« spurgte hun. 
»Det er Asmunds Askekrukke, og under Træet, hvor 

han faldt, har jeg sammenslæbt en stor Mængde Kviste, 
der vil vi brænde ham.« 

Da tog Moderen Odd i Favn, hulkede og raabte: 
»Du er en god Dreng, du skal være mig i Asmunds 

Sted.« 
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Men Odd sprællede paa Kvindens Knæ for at komme 
lied og sagde: 

»Hvordan kan een blive to? I hans Sted faar du ingen, 
før du faar en Søn igen. Men jeg kan ikke lide ham. Han 
ligner ikke Asmund. Herefterdags vil jeg lege alene.« 

3. 
Odd besøger sine Forældre. 

Da Odd var tyve Vintre gammel, var han saa stor og 
skøn, at der ikke fandtes hans Lige. Nu vilde han dog en-
gang se sine Forældre og faa sin Fader til at udruste sig 
et Skib, at han kunde drage paa Vikingetog. Ingjald sagde: 

»Det vil holde haardt ; thi Pengene sidder fast paa din 
Fader. Skal det ske, maa du gøre ham et Forslag, der gi-
ver Sandsynlighed for rigt Bytte. Men jeg vil give dig et 
Raad: Foreslaa ham at udruste et Skib til Bjarmeland 1 ) . Der 
kan du med Lethed gøre stort Bytte, og lov saa din Fader, 
at du vil dele med. ham. For hvad du vinder, kan du selv 
udruste flere Skibe til hæderlige Tog.« 

Odd tog Afsked med sine Plejeforældre og rejste til 
Halogaland. Da han tren ind i Hallen, hilste han Forældre-
ne uden endnu at give sig til Kende. Hans rige Plejefor-
ældre havde vel udstyret ham. Han havde en rød Skar-
lagenskjortel paa, smukke Strømper og Sko, et Baand om 
Hovedet, hvorfra det lange gule Haar flagrede ham over 
Skuldrene, et Pilekogger paa Ryggen, Bue i Haand. Thi 
Odd var blevet en saa stor Bueskytte, at hans Lige ikke 
fandtes. Almuen troede, at en Heks havde skænket ham 
nogle Pile, der altid traf, naar de fløj f r a Buestrengen, og 
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naar de havde truffet , for tilbage i hans Kogger igen, Der-
for kaldte man ham Ørvar- eller Pileodd. 

Forældrene vidste i Førstningen ikke, hvo den frem-
mede Mand var; men Moderen kendte ham igen paa Øj-
nene, der var lige saa store og blaa som hendes egne. Hun 
var vant til at spejle sig i den lille Sø og var saare ind-
taget af sin egen Skønhed. Nu blev hun glad ved at se sin 
Søn igen som en fager, velvoksen Ungersvend, der lignede 
hende. 

»Kender du ham ikke?« spurgte hun Manden. 
»Hvordan skulde jeg kende et Menneske, jeg aldrig før 

har set for mine Øjne?« 
»Kender du ikke dit eget Barn? Ser du ikke, han ligner 

mig?« 
Nu faldt det Grim som Skæl f ra Øjnene, og han om-

favnede sin Søn. — Moderen vilde kysse Odd, men han 
sagde mut : 

»Lad os bie med det, til vi bliver lidt nærmere bekendt 
sammen.« 

»Nu ligner han dig slet ikke mere paa Øjnene,« sagde 
Grim. 

»Han er vred,« svarede Lofthena, »fordi vi hidtil saa li-
det brød os om ham; men snart vil vi indhente det for-
sømte.« 

Odd sagde, han var kommen for at bede sin Fader om 
et Skib til Bjarmeland. — Da Grim hørte, han vilde hente 
Guld og Sølv f ra Bjarmerne, blev han glad og lovede at 
staa ham bi i Raad og Daad. 

»Jeg behøver intet Raad,« svarede Odd; »hidtil har jeg 
maattet raade mig selv; og Daaden maa jeg ogsaa udføre 
selv, hvis den skal lykkes; men et Skib med udsøgt Mand-
skab behøver jeg, hvis Færden skal iværksættes; og vil 
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du give mig det, saa deler jeg Hælvten af Udbyttet med 
dig,« 

Grim lovede ham det, hvis Sejdkonen 1 ) Heid spaaede 
godt om dette Ærinde. 

»Hvad er det for en Sejdkone?« spurgte Odd. 
Grim fortalte nu sin Søn, at det var en saare klog Vølve, 

der drog omkring i Egnen for at forkynde Folk deres 
Skæbne; hun kom nu ogsaa i Aften her til Gaarden med 
et Følge af Svende og Møer, der istemte hendes Sange. 
Hvis hende tyktes godt om Færden til Bj armeland, saa 
vilde han udruste et Skib til Odd. 

»Altsaa paa slig Kællingesnak kommer det an,« sagde 
Odd, »om jeg skal vorde Helt eller ej? Jeg beder dig, Fa'er 
min! agt dog ikke paa slig Daarlighed. Her løber saa mange 
Bedragere omkring for at vildlede Almuen, for at nyde godt 
af deres Gæstebud og skille dem ved deres Penge. Til Gen-
gæld fylder disse Kvinder Folks Hjerter med Angst og 
Mismod. — Mig tykkes, en af de bedste Gaver, hvormed de 
rige Guder har forsynet os Mennesker, er Uvidenheden om 
vor Fremtid. Jeg tror slet ikke, at vor Skæbne er forud be-
stemt! ellers var vi jo kun Brikker paa Gudernes Skak-
tavl, og Lykke og Ulykke var i Grunden lige gode og slette, 
siden vi ingen virksom Del tog deri. — Jeg siger dig, jeg 
vil aldeles intet vide af denne Kvinde; kommer hun til mig 
med sine Spaadomme, saa vil hun ikke takke mig for sin 
Løn.« 

Faderen svarede: 
»Jeg hører i din Tale Frugten af din Plejefaders Om-

gang; thi han tror hverken paa Guder eller Jætter.« 
Ørvarodd sagde: 
»Jeg tror paa Guder; men ikke paa gamle Kællinger.« 



14 

4. 
Spaadommen. 

I det samme gik Døren op, og Gæsterne og Husets Folk 
kom ind og satte sig i Hallen paa Bænkene. Derpaa hørte 
man en Lyd af Trommer og Piber, og den gamle Vølve 
traadte ind ved sin Stav, fulgt af Svende og Møer, af hvilke 
nogle opførte en underlig Dans, medens de andre spillede 
og trommede, alt hvad de kunde. Der blev nu baaret Mad 
og Drikke omkring; og da alle var rigeligen mættet og 
vederkvæget, begyndte Spaadommen, som gik ud paa, at 
de fleste fik Løfte om, hvad de ønskede. 

Den eneste, der ikke brød sig om Vølven, men sad i 
Krogen paa Bænken og hyllede sig i et Bjørneskind, saa 
man ikke kunde se ham, var Ørvarodd. 

»Hvo er det, der bevæger sig saa uroligt der under Hu-
den i Ovnkrogen?« spurgte Vølven; »er det et Dyr eller 
et Menneske?« 

»Det er min Søn Odd,« svarede Grim, »der ikke kan 
lide dig og intet vil vide af sin Skæbne.« 

Ved Vølvens Ord havde Odd forbitret draget Bjørne-
skindet f r a sit Ansigt, der var saare fagert, og de tykke 
gule Lokker slyngede sig vildt omkring hans høje Pande 
og røde Kinder; men Munden for t rak han med et fælt, 
haanligt SmiL 

»Da behøver han ikke at være bange for mig,« sagde 
Kvinden; »thi efter hvad jeg læser i hans Ansigt, vil jeg 
neppe sige ham noget, som han ikke lyster at høre.« 

»Est du gal, Kælling?« raabte Odd; »tror du, jeg fryg-
ter for en tandløs Heks? Men bliv mig f ra Livet med dine 
Spaadomme, ellers gaar det dig ilde.« 

»Ej bekymrer jeg mig om din Trusel,« sagde Heid; 
»din Skæbne skal ikke holdes hemmelig.« 
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Derpaa istemte hun følgende Kvad: 

Hvor du end i Verden drager, 
Ungersvend! saa stærk og fager, 
Asathor dit Liv bevarer 
sejrende, for alle Farer. 
Dybt i Fjenders Hjerter ile 
f ra din Bue dine Pile! 

»Det var en god Spaadom,« sagde Odd og slog Kællin-
gen i Næse og Mund, saa Blodet randt. 

Vølven brød sig ikke derom, men gav sig til at danse 
med de andre ved Pibe- og Trommelyd. Derpaa standsede 
hun for Ørvarodd og kvad atter: 

Hundred Aar vel skal du blive, 
f j e rn t af Landet dig begive; 
men til sidst dog skal du drage 
til dit Fædreland tilbage. 
Da du hurtig Døden fanger 
f ra din Faxe, f ra din Ganger, 
som du daglig gav sit Foder 
som et Barn paa Berurjoder. 
Der den dig, til Tak for Føden, 
Ørvarodd! skal volde Døden. 

Med disse Ord dansede Spaakvinden ud af Hallen med 
samt sit Følge, da hun vel frygtede en bedre Betaling for 
den nye Spaadom. — Alle var glade og tilfredse, og Fa-
deren syntes, at Odd ogsaa maatte være det. Naar man 
kunde leve i hundred Aar, mente han, saa kunde man vel 
lade sig slaa ihjel af en Hest. 
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»En hæderlig Død,« sagde Odd, »er mere værd end et 
langt Liv; men jeg har sagt eder det, jeg agter ikke denne 
Kvindesnak.« 

Derpaa blev Gildet fortsat, og nogle Dage derefter rej-
ste Odd tilbage for at tage Afsked med sine Plejeforældre, 
medens Faderen lod ham bygge et Skib til Bj armelands-
farten. 

5. 
Om Hesten Faxe. 

Da Odd kom h jem til Berurjoder, var han nedslaaet, 
hvilket hans Plejeforældre ikke kunde forstaa, da alting 
var gaaet ham efter Ønske. Vølvens Spaadom fortav Odd. 
Det første, han gjorde, efter at have hilst paa Ingjald og 
Aløf, var at skynde sig ud i Stalden. Der stod Faxe i sit 
Spiltov, den dejlige store skimlede Hingst. Ingjald havde 
faaet den som Føl f r a Jylland og foræret Odd den som 
Dreng. Faxe voksede endnu hurtigere end Odd og blev en 
Hest af overordentlig Styrke. Da Odd selv var stor, red 
han heller den end de sædvanlige vel raske og stærke, 
men dog smaa og uanselige Nordbagger. Faxe elskede ham 
igen; den slikkede hans Haand, naar han lagde Bidselet i 
Munden, og forstod alt, hvad han sagde til den. 

I Dag stirrede Odd Faxe i de skønne lyse Øjne, derpaa 
kyssede han den og sagde: 

»Den slemme Heks har villet sætte ondt for dig, Faxe! 
men det skal ikke lykkes hende at forstyrre vort Ven-
skab.« 

Derpaa sadlede han Hesten og bød Trællen følge med 
paa en lille Kleppert. 

Odd red ud i Skoven; det var en lys Høstaften, Fuld-
Ørvarodds Saga, 2 
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maanen skinnede. Odd red en lang Omvej og standsede 
paa Tilbagevejen under den store Eg, hvor han steg af og 
bandt Hesten ved en Gren. Han satte sig i dybe Tanker 
hen paa en Sten. Pludselig vaagnede han som af en Drøm 
og raabte: 

»Er det ikke det samme Træ, hvorfra min lille Fost 
broder faldt og slog sig ihjel?« 

»Jo,« svarede Trællen. 
I det samme gav Faxe sig høj t til at vrinske. Odd saa 

forfærdet i Vejret, og Gangeren, som stod i Fuldmaanens 
lyse Skin, med mørke Træskygger til begge Sider, vrin-
skede igen, stirrede hen paa Odd og nikkede sælsomt med 
Hovedet. — Som et Lyn for Odd op f ra Stenen, drog sin 
Daggert og stødte den dybt ind i Bringen paa Faxe, saa 
den skønne Hest straks styrtede død til Jorden. 

»Hvad gør du, Odd?« raabte Trællen forskrækket; 
»dræber du dine bedste Venner? Saa er vel ogsaa snart 
Raden til mig.« 

»Det kommer af disse nederdrægtige Spaadomme!« 
raabte Odd. »Den gamle Heks har fortryllet mig. Hun 
spaaede, at Faxe skulde vorde min Bane. Denne Tanke 
var mig utaalelig. Jeg havde ingen Ro paa mig, før jeg fik 
Spaadommen tilintetgjort.« 

»Men det skulde jo først ske om hundred Aar,« sagde 
Trællen, til hvem Odd var vant at ytre sig i Fortrolighed, 
og som havde frit Sprog med ham; »hvorledes kunde dog 
du, der ellers er saa snild, lade dig daare af slig taabelig 
Snak? Et Menneske kan vel leve hundrede Aar, men naar 
har du hørt, at en Hest lever halv saa længe?« 

»Der ser du!« svarede Odd, »Heksen har haf t sit Spil; 
thi jeg plejer dog ellers hverken at være gal eller utak-
nemmelig. Lad os nu begrave Faxe under Træet her. Jeg 

4* 
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glemmer ham aldrig! Men lad os glemme denne Tildra-
gelse; thi den vorder mig til Vanhæder.« 

Derpaa jordede de Faxe og gik hjem. 
Den hele Aften sad Odd tavs og vilde ikke nyde noget 

af den Mad, hans Fostermoder satte for ham. Da de træng-
te ind paa ham og vilde vide Aarsagen, raabte han til 
sidst: 

»Jeg har ingen Madlyst, fordi jeg er en Morder. Jeg har 
dræbt en af mine bedste Venner, uden Aarsag, uden For-
nærmelse; til Løn for al den Tjeneste, han i lang Tid vi-
ste mig.« 

Moderen slog forbavset og bedrøvet Hænderne sammen 
og spurgte om den dræbtes Navn, Faderen lovede straks 
at betale Mandebod for Odd. Da Odd nævnte Faxe, lo In-
gjald, Aløf faldt der en Sten f ra Hjertet, og hun sagde: 

»Frej være lovet! Det var dog kun en Hest.« 
Odd sprang op fra Bordet og raabte: 
»Du taler, som du har Forstand til. Slig en Hest er 

bedre end mange Snese Mennesker.« 
Dermed løb han ud i Skoven, blev borte den hele Nat 

og kom først h jem tre Dage derefter, da de troede, der var 
tilstødt ham en Ulykke, og havde opgivet Haabet om at se 
ham mere. — Nu var han rolig og munter. Han bad Pleje-
moderen om Mad og spiste alt, hvad hun satte for ham, 
med overordentlig Graadighed. — Aløf lo og sagde: 

»Man skulde tro, du havde fastet i tre Dage.« 
»Det har jeg ogsaa,« sagde Odd. 
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6. 

Bjarmelandsfarten. 
Da Skibet var udrustet, gik Toget til Bj armeland. En 

gammel Mand, Sigurd, drog med, for at være den unge 
Odd behjælpelig i Raad og Daad; hvad Faderen endelig 
vilde. 

»Nu, saa lad os da høre dine Raad!« sagde Odd en 
Dag, da det var Vindstille og de sad rolige i Løftingen. 

»Jeg tænker paa,« sagde Sigurd rystende paa Hovedet, 
»det er godt nok, at du drager til Bjarmeland, Odd! der 
kan man paa Markederne tilforhandle sig de herligste 
Skind og siden sælge dem med Fordel; men saa skulde 
din Fader givet os flere Penge med; thi for hvad vi har, 
kan vi ikke indkøbe noget klækkeligt.« 

»Hvor meget har vi da?« spurgte Odd. »Jeg overlod de 
Sager til dig; vor Raadgiver bør ogsaa være vor Skat-
mester.« 

»Oprigtigt talt, han gav os slet intet med.« svarede 
Raadgiveren. 

»Sigurd,« raabte Odd, »det er lige meget! Jeg er ingen 
Købmand, og vil ingen være. Jeg er vis paa, at man kunde 
narre mig lige op i Øjnene, hvis jeg bestemte mig til 
denne Haandtering, og jeg vilde holdes for Taabe af Folk, 
hvis Forstand dog ikke rækker længer end deres Alen, og 
hvis Sind og Hu ikke gaar dybere end Guldet i deres 
Lomme. Jeg rejser ikke efter Skind.« 

»Hvordan faar du da Penge?« 
»Det er jus t dem, jeg rejser efter, Sigurd! Det er den 

Vare, jeg vil hente; og den behøver jeg ikke at sælge for 
at komme til Velstand; thi den er baade Vare og Betaling 
paa een Gang. En Vikingsmand har fortalt mig, at Bjar-
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merne har en Høj, hvor der er lige saa mange Penge som 
Muld. De lægger et Guld- eller Sølvstykke deri, hver Gang 
et Menneske fødes eller dør. Paa den Maade anvender disse 
enfoldige Skrællinger det ædle Malm, der gives dem for 
deres Graaværk. Denne Høj vil vi gæste, Sigurd! og jeg er 
vis paa, at Bjergværket giver et rigt Udbytte, uden stor 
Umag.« 

De sejlede nu af Sted, og om deres Rejse ved man intet, 
før de kom til Bjarmeland og sejlede med Skibet ind i 
Vina-Aa. Saa snart Bjarmerne saa dem, kom de løbende 
ned til Stranden med deres Graaværk. Odd lod, som om 
han havde mange Penge, og gjorde store Bestillinger til 
næste Dag. Men Hovedsagen var at faa at vide, hvor Højen 
stod, der skjulte Sølvet og Guldet. Tale med disse Men-
nesker kunde han ikke, og ingen af hans Mænd forstod 
deres Sprog. Den- forsigtige Fader havde rent glemt at 
give ham en Tolk med, som dog ikke havde været van-
skelig at faa, og det var ogsaa undgaaet den gamle Raad-
givers Opmærksomhed. De smaa Mænd talte meget ivrigt 
til dem, medens de frembød deres Varer; men det fore-
kom Odd som en Fuglekvidder, naar de sladrede i Mun-
den paa hverandre. 

Lykkeligvis var der en iblandt Bjarmerne, som kunde 
Norsk; til ham ytrede Odd, de skulde komme i Morgen 
igen med flere Skind, saa kunde Handelen begynde. Da 
de var borte, sagde Odd: 

»Der er nu intet andet for end at snige os op i Land, 
naar Mørket falder paa. Jeg maa se at fange denne lille 
Mand, der taler vort Sprog, han maa sige os, hvor Højen 
stander.« 

De gik i Land, velbevæbnede, og fik i Skoven Øje paa 
en stor Skåle eller enlig Bygning, hvor der var Lystighed. 
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Odd kigede gennem Dørsprækken, og idet han glad vendte 
sig til sit Følge, sagde han: 

»Skuld 1) bringer Lykke! Der er min Mand! Han er Skaf-
fer og Skænker ved Gildet. Der er ikke flere end ti Gange 
saa mange som vi. Dem kan vi nok faa Bugt med. Nu 
maa jeg straks fange min Tolk paa en Maade, der skaffer 
os Ærbødighed hos disse Bjarmere, der er lige saa fejge 
som smaa af Vækst.« 

Med disse Ord aabnede Odd Døren til Skålen, gik hen 
til Skafferen, og uden at sige et Ord tog han ham og 
kastede ham paa Skulderen som en Lastdrager sin Sæk, 
hvorpaa han gjorde Tegn med Haanden, at Bjarmerne 
skulde gaa af Vejen, at han kunde komme ud med Karlen. 
Bjarmerne var ikke tilfredse med at miste deres Skaffer 
og vilde spærre Odd Vejen; hvorfor denne, der ikke vilde 
slippe sit Bytte, var nødt til at gribe Skafferen ved Benene, 
bruge ham som Kølle og slaa med ham til højre og ven-
stre for at komme ud til sine Landsmænd. 

Bjarmerne vovede ikke at forfølge den store, stærke 
Mand, der saa ud mellem dem som en Høstkarl, der 
slaar Hø. 

Da Odd var kommen ud med sin Fange, kastede han 
ham paa Skulderen igen og løb ned med ham til Skibet, 
før Bjarmerne havde fattet sig af deres Forundring. Her 
gav han Tolken noget varmt 01 at styrke sig paa og bad 
ham meget undskylde den Maade, han havde gjort hans 
Bekendtskab paa, hvortil Nød, som bryder alle Love, havde 
tvunget ham. 

Tolken, der selv var Nordmand, takkede Odd med 
mange Haandtryk for, at han paa denne Maade havde 
befriet ham fra sit Fangenskab og pryglet Bjarmerne med 
ham til Straf, fordi de havde gjort ham til deres Opvarter 






