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Bibelen
og sværdet

>Er solen for skarp?< griner Thorulf.
Han er min storebror. Irriterende sto-
rebror.

Solen er virkelig skarp. I bølgerne
bliver den til tusind små, skarpe sole.

Men det er ikke derfor, jeghar tit-
rcr iøinene.

Jeg kan ikke længere se fiorden.
Den yderste pynt bliver også snart
væk, vinden har godtfati sejlet. Vi er
pilvej til England. Vi er pilvei væk fra
mor. Og Thorgunna og Åse, der er for
lille til at forstå. I går sagde jeg farvel
til køerne. De var ligeglade. Det pW-
ver jeg også at være.

Så kommer aftenen, og forårs
vinden bliver kold.

>Du får det første sværd, ieg erob-
rer,< siger Thodf.

Så sover han altså heller ikke. Stjer-
nerne lyser på den sorte himmel. Jeg
har kun mit korte spyd. Thorulf har
ridset fllner i skaftet. Jeg kan ikke
læse dem, og han vil ikke sige, hvad
der står. Så mister spyddet sin kra.ft,

siger han.

J eg følet efter med fingerspidserne
i mørket. Det er ligesom, der er en be-
sked til mig i fl.tnerne.
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Det er tre år siden, min far rejste
samme vej.

Jeg falder i søvn, mens det lang-
somt lysner bag vores kølvand. Nu
brøler køerne på mig derhjemme. Så

var de alligevel ikke ligeglade.

Øllet går rundt i drikkehornet. Jeg
drikker sidst. Det er kraftigt, og det er
neflrmere at holde skibets vippen ud,
nfur manhartaget en stortår. Hestene
har det dadigt. Nogle af mændene
spiller terninger. Andre har viklet
skind om sig og sidder og snakker.
Om England, kan iqlrwe. Om sølv.

Pludselig far jeg øie ph nogle høie,
røde skrænter. De andre har ikke set

dem, de spiller eller sover.
>England!* råber ieg og Pegef.
Da vi gar i land, er der endnu nog-

le, som ler. Det er ikke England, men
Helgoland.

En lille økanieg se, da vi lægger til
på stranden. Thorulf erflov over mig
og srger, jeg skal holde min mund
festen af turen.

Vi gar op ad skrænten, og det er et
imponerende s1n, nån ieg vender mig
om. Der liggerflere hundrede skibe i





vandkanten. Kongens skib er der
også, det har tres årer.

Nogle af mændene går direkte op til
kirken. Den ser forblæst ud. Andre
går videre op mod den lille stenhob,
hvor en kilde springer frem. Men alle
vender sig, da klokken fra stilladset
foran kirken begynder at klemte.

>Skal du til præsten?< spørger
Thorulf og puffer mig videre.

)Kan man bede om at filfar igen?<

>jeg sagde, du skulle holde din
mund,< siger Thorulf og skubber mig
igen.

Mændene lægger deres gaver foran
stenhoben. Så hugger de hovedetaf
en vædder og strinter dens blod på
stenene. Deres hænder bliver tØde.

Jeg har set mange dyr blive slagtet, al-

ligevel kan jeg ikke lide det. Et kort
Øjebllk trækker kilden en lang, tød
streg med sig.

Mændene er ikke alvodige længe-
re, de ler og drikker. De byder også
mig, men jeg tager bare lidt brød.
Thorulf indgår væddemål med en, jeg
ikke kender. Det er om togtets udbyt-
te. I græssetforan stenene liggervæd-
derens hoved. Af alle omkring sig
vælger den at fæstne sine øjne på
mig.

Da det er England, der dukker frem af
havet, er der ingen, som behøver for-
tælle mig det. Jeg kan mærke det.
Styrmændene signalerer mellem ski-

bene. Dragehovedet rejses i stævnen.

Jeg bryder mig ikke om lyden af
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hvæssesten mod sværdklinger, men
jeg prøver ikke at lade mig mærke
med det. Thorulf rækker mig mit
spyd.Jeg holder stramt om runerne,
det er ligesom nefllmere at holde fast
her.

Vi er ventet. Der ligger en flåde ud
for stranden. De ligger for tæt til, at
jeg kan tælle skibene. Men de er ikke
flere end os. Højst lige så mange.

>De er færce end os, ikke?< spørger
jeg Thorulf.

Han svarer ikke, han er ved at
spænde sin hjelm fast. Jeg har ikke
nogen hjelm. Jeg har heller ikke no
gen kræfter. Jeg kan knap nok løfte
spyddet. Så begynder kampråbene.

Et tov bliver kastet fra skib til skib.
Vi bliver bundet safilmen, og jeg gen-

vinder en smule af mine kræfter, davi
bliver klemt inde mellem to andre
skibe. Råbene tagff til, og jeg får mo-
det tilbage. Jeg raber vist også selv.

Pludsetg er jeg fremme i stævnen.
Når vi tøtrLff ind i fienden, vil der bli-
ve kæmpet i stævnene. Bag forreste
mand vil de andre sthikø for at sejre

eller dø. Jeg skal stå bagerst, men jeg
er god til at kaste med sten. Det er
det, jeg er i frrld garLg med, opdager
jeg pludselig.

Men jeg fafilmer kun vandet. Mine
kast bliver kortere og kortere, synes
jeg. Så opdager jeg, at det erfendens
skibe, der flygter.

Nogle af vores skibe fortølger de
flygtende. Skibene løber op på stran-

den. I stævnen hopper de forreste
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ud, næsten inden de kan bunde. De
skriger og slår med sværdene på de-

res skjolde. Nogle af dem har fråde
om munden.

Der brænder bå{ overalt langs stran-
den. Jeg kan ikke finde Thorulf. Der
er latter og ftrldemandssang. Sang

midt mellem de døde.Indtil nu er alle
de englændere, jeghar set, døde. De
ligger overalt på stranden. De fleste
døde sikkert, inden jeg nåede ud af
skibet. Jeg så i hvert fald ikke nogen
blive slået ihjel.

Nogle steder lugter der af kogt får
fra gryderne. Andre steder stinker
der af død. Som nhr man trækker de
døde køer ud af stalden efter vinte-
ren. Enten er jeg søsyg endnu, eller
også er det den stank.

Så er der €n, der blinker til mig. El-

ler er det blot bå[et, som spejler sig i
harrs øje? Er det Thorulf.z Jeg tør ikke
hviske hans navn. Forsigtigt knæler
jeg ved ham.

,Thorul-flu hvisker jeg og klapper
ham på kinden. Hovedet triller en hel
omgang. Jeg kaster mig baglæns, ram-

mef en tung krop i sandet, reiser mig
i mørket, og så løber jeg,løber oglø-
ber.

Da det bliver lyst, er jeg så forpu-
stet, at jeg styrter.

Længe ligger jeg og gisper, mens
solen begynder at varme mig på be-

nene og ryggen. Så opdager jeg, at
det er blade og ikke sand, jeg hat
munden halvt begravet i. Hurtigt
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kommer ieg op på knæ. Hvor er båle-
ne? Hvor er stranden? Og skibene?

,Thodflu raber jeg.

Nu hamrer mit hjerte lige så hårdt,
som da jegløb. Jeg er i en skov, men
jeg kan ikke være langt fra stranden.
Kan jeg?JegprØvff at lugte til luften.
Der er ingen spor af rø9. Sit gfu jeg
mod øst. Den vej må jeg nå havet.

Der er en landsby mellem mig og
havet. Jeg mh udenom. I ly bag en
busk overvejer jeg, hvilken vej jeg
skal gå. På en høj tn venstre Iigger et
stort hus af sten. Der er en muf rundt
om det, og det vil være hurtigst at
løbe ad stien derop. Den anden vej er
der t1æe! som spæffef, men til gen-

gæld også hytter og noget, der kunne
ligne en sump.

Jegnfu ikke atvælge.Da jegbliver
ramt i ryggen, er jeg med det saflrme

klar over, at det er en sten. Jeg er op-
daget. Mine ben spæner af sted, de
vælger den åbne sti op mod stenhu-
set.

Det var et dumt valg. Tit den ene
side er muren. Til den anden en
skrænt, jeg måske nok kunne glide
nedad. Men jeg ville ende i favnen på
de folk, der står og råber ad mig. Bag

mig nærmer den dreng sig, som kas-

tede stenen. Han er mindre end mig,
men der kommer flere løbende bag
ham.

Så længe, de kaster på afstand, kan
jeg dukke mig for stenene. Men mine
ben ryster, jeg kan ikke løbe mere.
De råber ad mig, englænderne. Alle
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bortset fra ham, der nu er ph vej op
ad skrænten med en kniv i munden.

I det safilme går porten i muren
op.Jeg ved ikke, om jeg havde ventet
at se et uhyre, men det er en spinkel
mand. Han har en sort dragt på og et
reb om livet. Måske er det ham, der
hænger folk.

Manden med kniven har fat i mig,
han slår mig ind mod muren.legbLø-
der, men jeg er ligeglad, jeg kan ikke
mærke noget. Manden i den sorte
kappe har også fat i mig. Til sidst er
det kun ham, der holder mig, og gjor-
de han ikke det, ville jeg falde om-
kuld. Han taler til folk. Længe, og på
et sprog, jeg ikke forstår.

Jeg vænner mig aldrig til klokkerne.
De ringer nat og dag, otte gange ialt.
Så står munkene op og går til bøn. Jeg
vænner mig heller ikke til stilheden.
Ingen siger noget her i klosteret, hvor

munken i den sorte kutte lukkede
mig ind, da englænderne varvedatfh
fatphmig.

Herinde kan jeg være i fred. Og al-

ligevel ikke. Min far er her. Men han
er ikke min far mere, jeg kan ikke til-
give ham.

Jeg ved ikke, hvor længe, jeg har
været her. En måned måske. Det føles
som år. Jeg har fået lov til at hiælpe til
i urtehaven.

Jeg luger ved siden af min far, nhr
han ikke er inde at bede. Men vi snak-

ker ikke sarnmen. Han spørger ikke
til mor. Eller til Thorulf, Thorgunna
og Åse. Han har viet sit liv til Gud, si-

ger han. Hanvar syg, da han sammen
med de andre danskere plyndrede
klosteret. Han blev her, og munkene
tog sig af ham. Han er en synder, siger
han. Nu vil han gøre bod, bede til
Gud for at sige undskyld for de ulyk-
ker, han har forvoldt.
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Men han gw mig ulykkelig. Det
var nemmere den gang, jeg ikke vid-
ste, hvor han var.

De har bøger het med bogstaver
jeg måske kunne lære. Men jeg vil
ikke bruge resten af mit liv på at læse

bøger,luge og bede. Jeg savner ver-

den udenfor.

Jeg er ved at blive vanvittig af kirke-
klokkernes bimlen. Det er, som om
de aldrig stopper denne morgen. Så

finder jeg ud af hvorfor. Munkene lø-

ber rundt og råber, det har jeg ikke
set dem gøre før. Der er nogle frem-
mede ved porten.Jeg løber med der-

ud, alle er bange.
De fremmede er ved at slå porten

ind, de råber på et sprog, jeg kender.

Jeg er næsten sikker ph, jeg også ken-

der en af stemmerne. Min fars ansigt

er hvidt under den sorte hætte.
Det er munkene selv, der slår slåen

fra. Thorulf er en af de første, der
strøfirmef ind. Han har hævet sværd,

og han stomer hen mod den nær-

meste. Far. Så stopper han og stirrer.
Klosteret betaler med alterkølke

og lysestager af sølv. Prisen for ikke at

fil det hele brændt af. Danskerne vil
videre. Til nye klostre og slotte. Til
mere sØlv eller frygtelige bål.

Jeg står i den port, der engang åb-

nede sig og reddede mit liv. Min far
står på min ene side med Bibelen i
hånden. Han har stadig ikke spurgt til
mor, og jeg fortæller ikke selv. Han

holder den tykke bog op foran hjer-

tet. Han ser spørgende på mig, men
han kan beholde den.

På den anden side af mig sender

Thorulf ham blikke frrlde af had.
Far vender sig om og går langsomt

op mod kirken, netop da klokkerne
begynder at ringe.

Jeg gitt med Thorulf.
>Dit navn er ridset i spyddet,< siger

han. >Men nu skal du have dette
smukke sværd,< smiler han og træk-
ker et frem fra under kappen. Der er
guldsnore på fæstet.

Jeg ryster på hovedet. >Det første
skib, der sejler hjem,u siger jeg. >Det

vil jeg gerne med.u



Vikingernes verden

Den tyske præst Adam af Bremen har
skrevet en af de første bøger, der findes
om Danmarks og Nordens historie. Den
blev til omkring 1075. Da var vikingeti-
den ved at]/ære slut. Adam skriver bl.a.:
>I den første del af Danmark, som kaldes
Jylland, er jorden ufrugtbar. Ud over
engene i nærheden af åerne forekom-
mer næsten alt øde. Man undgår lands-
delen til lands på grund af manglen på
korn, til vands på grund af farcn fra sørø-
vere. Landet er knap nok egnet til men-
neskelig beboelse.

Fyn er en ganske anseelig Ø. Den sto-
re by her er Odense, og i en kreds rundt
omkring er der smhøet, alle rige ph af-
grØde.

Der er to overfarter til Sjælland, men
havet er stormfrrldt og rufilmer en dob-
belt fare. Selv om du har gunstig vind,
undgar du næppe atfalde i sørøvernes
hænder. Sjælland er berømt for sine
mænds tapperhed og sin frugbarhed.
Dens største by er Roskilde, danernes
kongesæde. Sjælland er overordentlig
rig på guld, som befolkningen sam-
ler sammen ph sørøvertogter.
og sørøverne, som de selv

Her er et kort
over Norden,
som er tegnet
efter de
oplysninger;
Adam af Bre-
men gav om
dette for ty-
skerne ukend-
te område.

10

kalder vikinger, betaler skat til daner-
kongen for at få lov ttl at gøre bltte hos
de barbarer, der er bosiddende i hobetal
rundt om dette hav. Thule er den ø, man
i dag kalder Island efter isen, som får ha-
vet til at størkne.

Men der er også mange andte øet
langt ude i Oceanet, og af disse er Grøn-
land ikke den mindste. I dette ocean har
man fundet endnu en ø, som kaldes Vin-
land, fordi vinstokke d6r vokser vildt og
bærer udmærkede druer. At der også på
øen findes en overflod af korn, som er
selvsået, har jeg fra pålidelige daneres
beretninger.

Efter denne ø findes intet beboeligt
land, alt bagved er dækket af uhyre i*
masser og uendelig tåge.<
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