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Kap. 1: Halfdans mareridt
Halfdan kunne se sin far Harald ride midt i flokken af Hvideslægtens riddere. 
Han havde set sin far vinde mange ridderturneringer derhjemme. Men nu var 
det ikke en turnering for ærens skyld. Det var kampen mod esterne, en rigtig 
kamp på liv og død.

Nu nåede de forreste riddere esternes fodfolk. Luften fyldtes med den skin-
grende lyd af metal mod metal.

Pludselig så Halfdan sin fars hest stejle med et vildt ryk. Den havde en pil i 
halsen og vrinskede højt af smerte. Han blev slynget bag over og landede 
på jorden. To af fjendens soldater løb hurtigt hen mod ham. Halfdan så ham 
komme hurtigt på benene inden de to fjender angreb med løftede sværd. 

- Hjæææælp! Vend om onkel Knud! Skynd dig! Far er ramt og bliver angrebet 
fra alle sider!

Halfdan kaldte på sin onkel Knud, der red få meter foran. Han så hvordan Knud 
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trak sit spyd ud af maven på en ester. Knud vendte sig om og fik øje på Harald. I 
et spring vendte han hesten og red tilbage.

Imens satte de to estere flere slag ind på Harald. 

Nu angreb Knud esteren til højre og huggede til med sin økse. Esteren sank 
sammen på stedet. Hans makker kiggede kort til siden. I samme nu slog Harald 
til. Han ramte esteren med et præcist stød i brystet. 

Halfdans mave krympede sammen og blev hård som sten. Han så esteren syn-
ke sammen med en rallende lyd og blodet flydende ud af munden. Han følte 
han skulle kaste op. 

I en fart fik Knud tilkaldt sin væbner og gav ham ordre til at give sin hest til 
Harald. Halfdan så sin far stige op på hesten og ride af sted sammen med Knud 
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mod de kæmpende fodsoldater. Han åndede lettet op.

Pludselig så Halfdan sin far bukke sammen over hesten med en pil siddende i 
brystet. Halfdan satte i et brøl og begyndte at løbe: 

- Hjælp! Far er ramt! Kom tilbage Knud!

I det samme snublede han over noget. Han mærkede hvordan han fløj gennem 
luften og landede hårdt på jorden. Så blev alt sort.

- Halfdan! Halfdan! Vågn op! Du har haft mareridt igen! 

Halfdan genkendte Cecilias stemme og mærkede hendes blide klap på kinden. 
De sidste måneder havde han boet hos Smeden. Han var blevet hyret til at 
passe dyrene ved siden af jobbet som medhjælper i Smedjen. 

Svend Smed boede alene med sin datter Cecilia efter at hans kone døde af pest 
for to år siden. Halfdan havde fået arbejde i smedjen efter morens død. Han 
var hurtigt blevet gode venner med Cecilia, som han ofte hjalp efter arbejdstid. 

Det bedste var når hun tog med ham til hans yndlingssted, skydebanen! Han 
havde lært hende at skyde med sin fars armbrøst. Det var hans vigtigste eje 
siden han fik den af Onkel Knud ved sin fars begravelse.

Han åbnede øjnene og så sig omkring i mørket. Over sig kunne han skimte 
omridset af Cecilia, der stod bøjet over ham. Selv var han trillet ud over kanten 
på halmlejet og landet på det hårde lergulv.

- Du kaldte på din onkel Knud! Det gjorde du også sidste gang! Hviskede Cecil-
ia for ikke at vække sin far.

Hun rakte ham hånden og hjalp ham op på halmlejet, hvor smeden lå inderst 
mod væggen og snorkede højlydt.

- Jeg ved det! Svarede Halfdan med lav stemme. 

- Det er den samme drøm hver gang. Og den ender altid med at onkel Knud 
redder min far og ridder af sted uden mig …..

Halfdan sukkede opgivende. Cecilia satte sig ved siden af ham.
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- Ja, men du plejer altså ikke at drømme den hver nat. Jeg tror det kommer 
af al den snak om det nye korstog, som du hører i smedjen hver dag. Jeg ved 
godt, at du drømmer om at tage med. Men det er jo alt for farligt. Du risikerer 
at blive dræbt, når du ikke er trænet i at være i rigtig kamp.

- Hvad mener du? Er det måske ikke en rigtig kamp når jeg kæmper ved turn-
eringerne? Her kæmper alle deres bedste for at vinde!

- Så, så! Som far altid siger: Det nytter ikke noget at alle drager i krig, for 
hvem skal så lave de næste våben? Når du hjælper far i smedjen med at lave 
våben og udstyr til korstoget, er du også med i kampen. Læg dig nu til at sove. 
Der er kun to timer til du skal op og fodre dyrene.

Cecilia rejste sig og gik over i den modsatte side af rummet og lagde sig på 
halmlejet der. Halfdan krøb sammen under tæppet ved siden af smeden, der 
snorkede som en gammel trold.

Halfdan vendte og drejede sig men kunne ikke falde i søvn. Han kiggede over 
mod Cecilia.
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-Sover du?

Halfdan rejste sig op på armen.

- Sover du Cecilia?

Månen skinnede ind gennem røghullet i taget og ramte halmlejet hvor Cecilia 
lå. Hun var faldet i søvn og trak vejret dybt. Halfdan kiggede på hende. Hun 
lignede næsten en engel, som hun lå der med sit lange lyse hår i måneskinnet. 

Han var blevet mere og mere glad for Cecilia de sidste uger. Men hun kom ikke 
til at bestemme om han skulle drage i kamp eller ej. For ved hans fars begrav-
else havde han givet et løfte overfor onkel Knud: At en dag ville han drage i 
kamp mod esterne for at hævne sin far. 
Og nu var tiden kommet! 
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Kap. 2: Johannes sværd  
Den klingende lyd af jern mod jern fik det til at runge for Halfdans ører. han 
hørte slet ikke, at Mor Inge og hans to halvbrødre kom ind i smedjen. I morg-
es havde smeden kaldt Halfdan ind fra stalden, inden han nåede at sørge for 
hestene. Der var kommet nye bestillinger på våben til det forestående korstog. 
Og det betød ekstra arbejde. Som Svend Smed også havde sagt: Så må vi gå 
tidligere i gang med arbejdet de næste par dage, min tro væbner Halfdan!

Siden der var blevet kaldt til korstog mod esterne, var arbejdsdagene i smedjen 
blevet længere og længere. For to uger siden var skibene begyndt at ankomme 
til Hærvig med togets deltagere. Og det betød ekstra arbejde, men også sølv 
på kistebunden, som smeden altid sagde: Af krig blir jeg rig!

Svend Smed havde tjent godt på de mange togter mod hedningerne i 
Østersøen. Han var blevet en af byens rigeste mænd. 

En bølge af varme og røg ramte Halfdan i ansigtet, da et vindstød fik ilden til at 
blusse op i essen. Røgen sved i næseborene og Halfdan kom til at hoste.
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- Nå, der er nok nogen der ikke er gammel nok til at lege med ild! 

Halfdan genkendte sin halvbrors stemme. Han tog fat om blæsebælgen og gav 
sig til at blæse uden at kigge op. 

- Nej har du set det Nils, Halfdan vil blæse os et stykke! 

Lillebror Nils var to år yngre end Johannes og fulgte sin storebror overalt i 
byen. Og især efter det var blevet kendt, at Johannes havde taget korset. 

- Vær hilset Svend! Mor Inge satte en stopper for brødrenes drilleri. 

- Vi er kommet for at bestille våben og udstyr til Johannes. Han er blevet god-
kendt til at overtage sin fars plads på korstoget.

Drengenes far Asser havde aflagt løfte om at tage på korstog, hvis Gud hel-
bredte ham. Han var blevet syg i vinters. Men selv om både byens munke og 
præster havde forsøgt at gøre ham rask, var han død kort tid efter. Johannes 
kendte til farens løfte om at tage på korstog. Og han havde lovet sin far at 
overtage ansvaret for familiens ære ved hans død.

Svend Smed lagde hammeren og vendte sig mod Mor Inge og drengene. Han 
havde kendt familien i mange år. Og da Asser døde under epidemien i vinters 
havde han lovet at lave det bedste sværd til hver af drengene, når de blev 
gamle nok til at gå i krig. 

- Ja, rygtet går i byen om at knægten skal med på togtet mod esterne. Er det 
din idé Inge?

Svends ansigtsudtryk viste med al tydelighed hvad han mente om den sag.

- Uh nej, slet ikke. Stod det til mig så blev han i skomagerværkstedet under 
korstoget. Men nogen har forhekset ham. Og nu hvor han er blevet godkendt 
til togtet, er han ikke til at tale til fornuft.

Svend gik hen til Johannes og rakte ham hånden!

- Nå så du er klar til at drage i kamp mod esterne min dreng! Ved du hvad du 
går ind til?
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- Ja, Jeg har været klar længe! Nu er det min tur til at holde familiens ære i 
hævd.

Johannes rakte hånden frem. Den lignede en barnehånd ved siden af Svends 
arrede næve, der næsten var dobbelt så stor. 

- Aaavvvv! Hjælp giv slip! 

Johannes vred sig af smerte, mens Svend klemte hans hånd med et glimt i øjet.

- Sagde du ikke, at du var klar til kamp?  Med det der håndtryk kan du ikke en-
gang komme i lære hos mig i smedjen. For her skal du kunne holde ordentlig 
fast om hammeren en hel dag!

Svend slap Johannes’ hånd og vendte sig mod mor Inge.

- Sørg for at han får rigeligt med hårdt arbejde inden han skal af sted. Han 
trænger til at få trænet sin krop. Og giv ham godt at spise, så han har noget 
at tære på undervejs. Ellers ser du ham næppe igen ...

Mor Inge tav og kiggede ned. Hun havde selv haft de samme tanker og havde i 
dagevis forsøgt at overtale Johannes til at afslå invitationen til korstoget.

- Jeg har forsøgt at tale Johannes fra det flere gange. Men lige nu er vi nødt til 
at sørge for, at han har den bedste udrustning. Han har besluttet sig. Og han 
bliver støttet af sine to onkler, der også drager af sted. 

- Jamen, lad mig så høre hvad I vil bestille, sagde Svend. Han var ikke typen, 
der blandede sig i andres liv. Og nu havde han tydeligt sagt sin mening i denne 
sag.

- Jeg har jo lovet at lave et sværd til hver af drengene. Og tiden er kommet til 
at Johannes får sit. Og jeg kan jo se, at det ikke skal være for stort rundt om 
skæftet eller for bredt på klingen. For så bliver det for tungt for ham. 

Svend vinkede Johannes hen til væggen ved det gamle træbord. Her tog han 
mål af håndgreb og armlængde inden han til sidst tegnede en skitse af det 
bestilte våben.

- Jeg har lovet din far at lave det bedste sværd til dig, når du blev gammel nok 
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til at drage i krig. Det bedste våben betyder: det våben, der får dig til at kæm-
pe bedst! Derfor bliver dit sværd let og solidt, så du kan føre det uden træthed 
gennem hele slaget.

Halfdan havde overværet samtalen fra sin plads ved blæsebælgen. Han vidste, 
at der nu blev en større pause i arbejdet. Om lidt skulle der jo også tages mål 
til Johannes rustning. Og til sidst skulle mor Inge og Svend aftale pris og betal-
ing.

- Jeg går ud og sørger for hestene Svend! Jeg ordner det jeg ikke nåede i 
morges!

Svend nikkede og Halfdan forsvandt hurtigt ud af smedjen i retning mod st-
alden.

Han gik direkte hen til Slejpner, der hilste ham velkommen med en kort vrin-
sken. Det var hans helt egen hest, som han har fået i gave af Onkel Knud, kort 
efter at de måtte aflive hans fars hest. Halfdan havde givet den det samme 
navn. Og han havde selv redet den til. Takket være Sleipner havde han vundet 
flere ridderturneringer, og det på trods af, at han var den yngste af deltagerne. 

Han gjorde Slejpner klar til en ridetur og trak den ud af indhegningen. Så steg 
han op og mærkede hvordan han blev ét med hesten. Slejpner adlød det mind-
ste signal fra ham. Han styrede i retning mod stranden og lod Sleipner strække 
ud. Han forestillede sig, at han red i flokken af danernes bedste riddere på vej 
mod fjendens hær.
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Kap. 3: Den bedste bueskytte
- Tak for handelen Mor Inge! Jeg skal sørge for at have Johannes´ våben og 
udstyr klar i løbet af næste uge. 

Svend rakte Mor Inge hånden og gav hende et forsigtigt håndtryk! Der er dog 
lige en enkelt ting vedrørende handlen, som jeg vil tale med dig om under fire 
øjne. Svend nikkede i retning af Johannes og Nils. De var i gang med at prøve 
de gamle våben, som smeden havde stående i hjørnet.

- Så drenge, kan I ikke gå i forvejen hjem, så kommer Mor Inge om lidt! 

Johannes og Nils reagerede ikke. De var i gang med at udforske en morgen-
stjerne!

- Tak for besøget drenge! Svend hævede stemmen, så ingen var i tvivl om at 
nu skulle der lyttes efter! 

- Af sted med jer! I hørte hvad der blev sagt! Jeg skal lige aftale de sidste ting 
med jeres mor!

Drengene lagde morgenstjernen tilbage og luskede ud af smedjen.

- Johannes er nødt til have en dygtig væbner med sig, hvis han skal overleve 
togtet mod esterne! 

Smeden talte med lav stemme til Mor Inge, som han havde placeret på en af 
træskamlerne, han havde lavet til de ventende kunder i smedjen.

- Og ikke nok med det! Han får også brug for en hjælper til alt det praktiske 
arbejde med at slå lejr, lave mad og sørge for dyrene. Johannes er jo vant til 
at du sørger for ham. Og de fleste andre riddere har også hjælpere med, så de 
kan spare på kræfterne undervejs. Du er nødt til at finde en hjælper til togtet!

- Jamen, hvem skulle det være? Jeg kan jo ikke undvære nogen i skom-
agerværkstedet når jeg også mangler Johannes under togtet. Og hvor i byen 
finder jeg en dygtig væbner, som jeg kan købe fri til togtet? Alle de bedste folk 
er allerede taget! Hvad vil du have jeg skal gøre?
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- Kig ned ad gaden og se hvem der er tilbage. Det er næsten kun kvinder og 
børn.

Billedet af huse med kvinder og børn – men kun den venstre halvdel;-)

Mor Inge slog ud med armene og kiggede spørgende op på Smeden, der bø-
jede sig frem og lagde en hånd på hendes skulder.

- Så så Inge! Jeg har et forslag til hvad du kan gøre! Du kan sende Halfdan 
med på togtet som væbner! Du har jo lejet ham ud til mig for det næste år. 
Jeg ophæver aftalen og sætter ham fri til at drage på korstog. Også selv om 
jeg dårligt kan undvære ham. Men jeg vil hellere se Johannes komme tilbage 
fra togtet i ét stykke.

- Halfdan som væbner for Johannes? Udbrød Mor Inge med vantro i stemmen.

- Jamen hvordan skulle det være til nogen hjælp? De to hader jo hinanden og 
kan ikke blive enige om noget som helst. 

Mor Inge kiggede spørgende på Svend, der satte sig ned på en anden skammel 
lige overfor hende og tog en dyb indånding.

- Du har ret i det første: De hader hinanden og bliver uenige om alt, fordi 
Johannes i mange år har set ned på Halfdan og behandlet ham som en stald-
knægt han kunne befale over. Men i krig overvindes gammelt had i kampen 
mod den fælles fjende. På togtet bliver Johannes og Halfdan tvunget til at 
samarbejde for at overleve. 

- For det andet: Halfdan er både stærkere og dygtigere i kamp end Johannes. 
Hvis han får til opgave at være Johannes’ væbner, vil han kunne kæmpe side 
om side med ham på togtet. Halfdan har en hest som er trænet i kamp ved 
turneringerne. Sammen vil de være et stærkt makkerpar til at beskytte Jo-
hannes og have hans ryg på togtet! 

- Og for det tredje: Du kan tage Sverke, som du har ansat som svend i skom-
agerværkstedet og sende ham med som drengenes praktiske hjælper. Han 
gør hvad der bliver sagt og kender begge drengene. Man kan stole på Sverke. 
Og at han er blind på det ene øje er ligegyldigt. Han skal jo ikke være med i 
kampen.
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- Og for det fjerde: Herhjemme kan du sætte Nils til at have ansvaret i skom-
agerværkstedet. Han opfører sig som en lille forkælet møgunge. Han trænger 
til at lære at gøre det grove arbejde i værkstedet uden at brokke sig.

Svend holdt inde med talestrømmen, mens han kiggede undersøgende på Mor 
Inge. Hun rejste sig hurtigt og gik hen mod den knitrende ild i essen. Så vendte 
hun sig mod Svend med armene i siden.

- Jamen du har fuldstændig ret, det er jo ikke fordi vi er uenige. Tvært imod! 
Men jeg er så forfærdelig bange for at miste Johannes også. Det har været 
hårdt for drengene at miste deres far. Hvis Johannes falder i slaget ved jeg 
ikke hvordan vi skal klare det.

Mor Inge havde sat sig på en skammel igen og holdt begge hænder for ansigtet 
og græd. Hun huskede hvordan de vendiske sørøvere havde angrebet landsby-
en, hvor hun voksede op som barn. De kom stormende ind fra deres skibe med 
vilde råb.

- Så, så Mor Inge! Det skal nok gå hvis du lytter til mig! Svend lagde sin store 
næve på hendes skulder og forsøgte at trøste hende. Han satte sig stille ved 
siden af og ventede mens hun græd færdig.
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- Jeg har en plan! Og det er vigtigt, at du gør præcis som jeg siger! Svend talte 
langsomt med dæmpet stemme.

- I morgen skal du sende Johannes og Halfdan sammen ud til skydebanen efter 
arbejdstid. Jeg giver Halfdan tidligt fri. Du siger til Johannes, at det er for at 
træne inden togtet. Han skal konkurrere med Halfdan. De er begge to blandt 
de bedste bueskytter i byen. Det vil give Johannes større respekt for Halfdan 
inden vi fortæller ham, at han skal have Halfdan med på togtet som væbner.

Næste dag holder Mor Inge aftalen. Johannes er den første der møder op ved 
skydebanen sammen med sine søskende. De elsker at se på, når deres store-
bror skyder med bue og pil. For han vinder næsten altid over de andre. 

Lidt efter kommer Halfdan. Han følges med Cecilia. Hans lillesøster Dagmar er 
også med.

Halfdan har taget sin armbrøst med. 

- Må den bedste skytte vinde! Halfdan går hen til Johannes og giver ham et 
håndslag.

- Må den bedste skytte vinde, svarer Johannes og fortsætter:

- Lad os så komme i gang! 

De trækker strå om, hvem der skal skyde først. Johannes trækker det længste 
strå.

Han har allerede taget 5 pile frem, som er hans bedste. Han tager den første, 
trækker tilbage i strengen og skyder. Med et lille smæld hvisler pilen gennem 
luften, og borer sig dybt ind i skydeskiven – i den inderste ring lige udenfor den 
sorte midterprik. Da alle 5 pile er skudt, har Johannes tre pile i den inderste 
ring og to i midterprikken.

Så er det Halfdans tur. Han skyder stille og roligt de første to pile i mid-
terprikken. Cecilia og Dagmar hepper og klapper! Johannes, Nils og deres 
småsøskende ser tavse på.

Halfdan ved, at han nu kan afgøre konkurrencen med sin tredje pil. Men han 
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husker, hvad Svend havde sagt til ham i morges, da han fortalte om konkurren-
cen. Du skal vise hvor god du er, uden at det går for meget ud over Johannes!
Han skyder med vilje de to næste pile lige uden for den sorte midterplet. Der 
går et suk igennem tilskuerne. Hvis han skyder den sidste pil i indercirklen er 
det uafgjort. Men hvis han rammer midterprikken, har han vundet.

- Det er snyd at du skyder med armbrøst! Johannes råber så højt at alle kan 
høre det. - Det er meget sværere at ramme præcist med bue og pil!

Halfdan tøver et øjeblik. Så lægger han armbrøsten fra sig og tager sin bue og 
skyder den sidste pil af sted. Den rammer perfekt i den sorte plet!
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- Hurra! Halfdan har vundet! 

Cecilia og Dagmar løber hen til Halfdan, mens Johannes vender om og går af 
sted uden at give hånd eller sige tak for kampen. Han vender sig om og råber:

- Hvis ikke du havde brugt armbrøst til de første skud, så havde jeg vundet!
v
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Kap. 4: Den rigtige hest 
- Kommer du Johannes? Det er nu jeg har aftalt med Sverre, at han passer 
forretningen, mens vi tager hen og ser på heste.

Mor Inge stod allerede i døråbningen og var klar til at gå. Johannes lagde 
kniven fra sig. En af pilene havde mistet en styrefjer i går. Men nu havde han 

allerede erstattet den med 
en ny. Det var en af hans 
yndlingsbeskæftigelser at 
reparere og vedligeholde 
sin pilesamling. 

Han stak pilen ned i kog-
geret og kiggede veltil-
freds på de mange nye 
pile, der fyldte koggeret 
helt ud. I dag havde han 
fået de 12 nye stålpile 
fra Svend Smed, som de 
havde bestilt til togtet. 

Så nu var koggeret fyldt 
op og klar til kamp. Han 
rejste sig og løb efter Mor 
Inge, der var begyndt at 
gå i forvejen.

- Jeg vil kun købe heste af 
munkene fra Sorø! Dem 
kan man stole på! De er 
ærlige folk og hos dem får 
man mest for pengene. 
Køber du en hest af de 
tilrejsende hestehandlere, 
så ved du aldrig hvad du 
får.

- Hvis bare jeg får lov til at 
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vælge kan du købe heste hos hvem du vil.

- Jeg synes du tager lidt let på det unge mand! Er du klar over hvad en god 
krigshest koster? 

Mor Inge kiggede bebrejdende på Johannes der smilede overbærende tilbage.

- Så, så mor! Tag det nu ikke så tungt. Jeg glæder mig bare til at få den hurtig-
ste hest, så jeg kan ride fra dem alle!

Mor Inge rynkede brynene og satte farten op. Hun huskede hvordan Svend 
Smed havde advaret hende om, at købe en alt for stærk og vild hest til Jo-
hannes: 

- Husk nu, det gælder ikke om at have den hurtigste hest, men den hest du 
bedst kan styre!

Hun vidste, at Johannes overvurderede sine egne evner, hver gang det drejede 
sig om kamp og udstyr. Men denne gang blev det hende der bestemte. For nu 
kunne valget af den rigtige hest betyde liv eller død.
 
På vej ud af byen kom de forbi det nye kirkebyggeri. Hver dag kunne man se 
at murene var vokset siden i går. Nu kunne de se toppen af munkenes telte i 
horisonten. 

Munkene havde specialiseret sig i hestehandel. Og når kongen kaldte sammen 
til krigstogt i Østersøen rejste munkene af sted med heste til havnebyerne, 
hvor hæren samledes. Og Kalundborg var ingen undtagelse. I ugerne op til 
korstoget havde munkene sørget for et stort udvalg af stridsheste ude på Hes-
temarken.

Snart nåede de frem til indhegningen og en mand kom dem i møde. 

- Guds Fred! Manden hilste på Mor Inge først og så på Johannes.

- Hvad i alverden! Hvad laver du her Ulf Thorsen. Du hører da ikke til munk-
ene!

Mor Inge kiggede overrasket på den høje slanke mand i det stramme velsyede 
tøj. Johannes genkendte Ulf, som var den yngste søn på den store gård på 
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Røsnæs. Gården var egnens største hestegård og dér man købte hest. når 
munkene ikke var i området.

- Jeg har ansvaret for hestesalget resten af dagen. Munkene deltager i den 
store korstogsmesse inde i byen. Så hvis I vil handle en hest her i dag, så bliver 
det med mig!

- Jamen jeg troede i var konkurrenter! Mor Inge så forvirret på Ulf. 

- Det er vi også, men munkene betaler jo for at leje engene her til deres heste. 
Så vi samarbejder på en måde også. Og i dag tjener jeg et fast beløb, for hver 
hest jeg sælger. Så jeg vil jo gerne give jer en god pris, hvis I handler med mig!

Ulf smilede selvsikkert og lod sin hånd glide gennem sit bølgede hår. Johannes 
kendte Ulf fra de mange turneringer han havde deltaget i. Takket være famil-
iens heste var Ulf kendt for at være en af de bedste riddere fra Kalundborgeg-
nen. Men endnu havde han ikke deltaget i et rigtigt krigstogt. Og mange talte 
om, at han ikke var en rigtig mand, når han ikke turde sætte livet på spil og 
drage i krig. Hans far var ellers berømt på egnen. Det var ham der satte ild på 
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porten, da Arkona blev erobret af danerne i 1168. Og det var med til at sikre 
dem sejren over venderne.

- Nå sådan at forstå! Mor Inge rømmede sig og tog en hurtig beslutning!

- Jamen så lad os komme til sagen Ulf! Som du nok har hørt er Johannes god-
kendt til at tage sin fars plads på korstoget, selv om han kun er 20 år gammel. 
Vi har derfor brug for den helt rigtige hest til ham, da det er første gang han 
skal i krig.

Ulf mistede et øjeblik det selvsikre udtryk og blev rød i kinderne! 

-Ja, jo – jamen det har jeg for resten godt hørt! Ulfs øjne flakkede. Men så 
fattede han sig hurtigt og fortsatte den overlegne og selvsikre stil.

- Lad os så se at komme til sagen Johannes! Hvor mange ridderturneringer 
har du vundet?

- Du kan godt stoppe med det der praleri Ulf! Du ved udmærket god,t at jeg 
ikke har vundet nogen turneringer. Til gengæld er jeg kendt for mit mod! Jeg 
har turde kæmpe mod kongens bedste ridderne i de indledende runder. Jeg er 
stolt af at blive omtalt som Johannes Modig af mine mange frænder i Hvide-
slægten!

- Godt ord igen Johannes Modig! Nu gælder det om at finde den bedste hest 
til dig på togtet. Følg med mig over til flokken af rideheste derovre. 

Ulf pegede i retning af en flok rolige heste, der stod og græssede i eftermid-
dagssolen.

- Men det er jo rideheste. Jeg skal have en krigshest! 

Johannes pegede på to store brune heste, der skilte sig ud fra de andre i 
nabofolden. Begge heste havde længere ben og kraftigere muskulatur end de 
andre. 

- Derovre har vi et par heste der vil noget! Johannes pegede ivrigt og begyn-
dte at gå i retning af hestene.

- Vent et øjeblik! Du kan ikke vælge den rigtige hest på dens udseende og stør-
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relse. Ulf tog et skridt frem som om han ville spærre vejen for Johannes. 

- De to heste du peger på er godt nok stærke og hurtigere end de andre. Men 
de er ikke redet lige så godt til endnu. Og du vil ikke kunne nå, at ride dem til 
inden togtet. 

Mor Inge sendte Ulf et sigende blik. Hun vidste at Johannes ikke ville lytte til 
hendes råd. Nu var det kun Ulf, der måske kunne tale Johannes til fornuft.

- Nu er det så mig og ikke dig, der skal købe en hest og drage i krig. Så det er 
mig, der bestemmer. Gør den store brune hest dér klar til mig! Så skal jeg nok 
fortælle dig, hvad for en hest jeg vælger om lidt!

Ulf og Mor Inge vekslede blikke. Ulf slog opgivende ud med armene.

- Som du vil. Så er du selv ude om det. Nu skal jeg gøre hesten klar til dig. Den 
hedder Tordenvind!

Ulf piftede kort i retning af de to heste og smældede to gange med tungen. 
Straks drejede den ene hest af og kom løbende lige hen mod dem. Ulf tøjrede 
den ved indgangen til folden og gav den sadel og seletøj på. Johannes ventede 
utålmodigt indtil Ulf vinkede ham hen og hjalp ham op på hesten.

- Vær opmærksom på at han er meget følsom og reagerer på selv det mindste 
vink. 

Ulf slap seletøjet og overlod Tordenvind til Johannes. Johannes satte forsigtigt 
i gang. Tordenvind gik stille og roligt af sted. Johannes smilede. Det var sådan 
en vinderhest, som han var ude efter. Han slog over i trav og red triumferen-
de forbi Ulf og Mor Inge. Han satte hælene i siden og trykkede til. Nu skulle 
Tordenvind leve op til sit navn.

I et kort øjeblik troede Johannes at hesten accelererede og satte i fuld galop. 
Men så mærkede han hvordan han blev slynget bagover og fløj gennem luften. 
Han landede på jorden med et bump, mens Tordenvind vrinskede triumferen-
de i baggrunden.

- Av for Satan i Helvede! Hvad har du gang i dit møgdyr!

Johannes bandede og svovlede. Ulf gik hen til Tordenvind og fik den beroliget. 



28

Mor Inge skyndte sig hen til Johannes. Hun var bange for, at han havde bræk-
ket noget.

- Nå, var det den hest du ville have? Ulf sendte Johannes et hånligt smil.

- Hold din mund Ulf! Jeg skal slet ikke handle nogen hest hos dig i dag. 
Johannes prøvede forsigtigt at rejse sig op. Hans ryg smertede. Det føltes som 
dengang han fik tæsk med stokken som dreng.
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- Jeg prøvede ellers at advare dig. Men du ville jo ikke høre! Ulf kiggede over 
på Mor Inge. Hun nikkede.

- Kom mor! Vi er dem, der er smuttet! 

Johannes var kommet på benene og støttede sig til Mor Inge, mens han hal-
tende begyndte at gå ud af folden mod byen.

- Jamen så farvel da og Guds Fred! 

Ulf var gået i gang med at øse havre op i truget til Tordenvind.
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De havde kun gået få minutter da de fik øje på en rytter der kom ridende mod 
dem inde fra byen. Snart genkendte de Halfdan. Et øjeblik efter var han nået 
frem og holdt den prustende Snejper an ved siden af dem.

- Nå, dér var I! Sverke hentede mig hos Smeden og sendte mig ud efter jer. 
Han var bange for at der var sket jer noget. 

Halfdan kiggede undersøgende på Johannes, der stadig støttede sig til Mor 
Inge.

- Hjælp lige Johannes op bag på hesten og rid ham hjem. Så kommer jeg om 
lidt.

Halfdan gjorde hvad der blev sagt og snart red de to fostbrødre hjemad på 
Snejper.
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Kap. 5: Åreladning og sårsalve
Johannes havde fået nogle skrammer da han faldt af hesten. Dagen efter 
må han blive liggende med sårfeber, mens de andre går i gang med dagens 
arbejde. De næste dage forværres hans tilstand og Mor Inge vælger til sidst at 
hente en af munkene fra det nærmeste kloster.

- Guds Fred være med dette hus!

Mor Inge så op fra sybordet, hvor hun sad og syede en læderhue til en af 
byens korsriddere. Hun fik øje på en rundkindet munk i brun kappe og med en 
sort læderrem om livet. Hans små sortbrune øjne kiggede nysgerrigt rundt i 
skomagerværkstedet efter den syge.

- Guds Fred! Han ligger herude bag ved. 

Mor Inge havde lagt Johannes på en dobbelt halmmadras i rummet ved siden 
af værkstedet. Så kunne hun høre når han kaldte. Hun vinkede munken med 
ind i rummet til Johannes, der lå og blundede med feberrøde kinder.  Han trak 
vejret tungt.

- Han blev varm dagen efter han faldt af hesten ude hos jer på Hestemarken 
forleden. Han har et par skrammer på armen og skulderen efter faldet. De er 
blevet mere og mere røde de sidste par dage.

Mor Inge løftede op i den tynde bomuldsskjorte og viste sårene til munken. 
Munken tog en lille klud frem af sin taske og tørrede grundigt sine hænder. Så 
prikkede han med sin lillefinger på de røde områder omkring såret på armen. 
Med det samme flød en tyk gul væske ud af såret.

- Av for Satan i Helvede! 

Johannes gav et spjæt og hev armen til sig. Munken bøjede hovedet og rørte 
ved et krucifiks han havde hængende i en lædersnor om halsen. Mor Inge 
vidste godt, at han bad en bøn om tilgivelse fordi Johannes havde bandet. Jo-
hannes slog øjnene op og kiggede forbavset op i munkens runde og smilende 
ansigt!

Billede af munkeansigt (frank skal finde et)
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- Hvem i hede hule helvede er du? Og hvad laver du her! Drømmer jeg eller 
er jeg vågen? Johannes fik øje på Mor Inge på den anden side af madrassen. 
Imens havde munken havde tydeligt travlt med at bede om tilgivelse for Jo-
hannes dårlige sprog.

- Nå, der er du mor! Endelig nogen man kender! Er det dig, der har inviteret en 
munk ind i mit værelse uden at spørge mig først! 

Halfdan kiggede bebrejdende på sin mor og vendte sig så mod munken.

- Når du nu er kommet, kan du så ikke bede en bøn til Jomfru Maria om at 
jeg må blive hurtig rask igen. Jeg vil gøre alt for at holde mit løfte til Gud og 
Paven i Rom.

- Jeg har allerede bedt for dig, men det skal gøres mange gange om dagen, 
forklarede munken med en venlig stemme. 

- Det er det vi gør hver dag i vores tidebønner. Men lige nu er bøn ikke det 
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eneste vi kan gøre for dig. Du har brug for behandling for dine sår. Det bedste 
vil være hvis nogen kan hjælpe dig over til klosteret. Der kan vi behandle dig 
med sårsalve og give dig et par åreladninger. Så skal du nok blive hurtig frisk 
igen. 

Munken smilede venligt til Johannes mens han talte med en sjov accent. Mor 
Inge brød ind.

- Tak! Det tilbud vil vi gerne tage imod. Vi har en anden søn i huset, der kan 
ride ham til klosteret allerede i eftermiddag. 

Johannes mumlede et eller andet om at det var helt i orden, bare han kunne 
komme med på korstoget. Så lagde han sig om på siden og lukkede øjnene 
igen.

Mor Inge skyndte sig ned til Svend i Smedjen for at spørge om Halfdan kunne 
få tidligt fri. Og sådan blev det. Samme eftermiddag red Johannes af sted bag 
på Snejper. Og om aftenen ankom de til klosteret. Her fik de lov at sove i et 
gæsterum indtil næste dag.

Tidligt om morgenen blev Johannes ført over til klosterets afdeling for syge. 
Her fik han vasket sine 
sår med forskellige 
væsker. Det sved pænt 
meget og hver gang 
bandede Johannes 
højlydt som han 
plejede. Til sidst bad 
munken ham sætte sig 
på en særlig stol og 
lægge sin arm frem på 
armlænet.

- Nu kan det godt gøre 
lidt ondt, forklarede 
han. Men for en modig 
kriger som dig, der har 
taget korset, er det 
ingenting!
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Johannes hadede at se blod. Han havde flere gange besvimet som dreng, når 
han så blod. Han lod som om det ikke rørte ham og forsøgte at tænke på noget 
andet.

- Av for Satan i Helvede! Johannes bandede af smerte, da munken stak det lille 
spidse laderør af metal i den store åre midt på underarmen. Blodet løb med 
en rislende lyd ned i skålen under armen. Munken lukkede øjnene et øjeblik og 
bad om tilgivelse for Johannes´ sprog.

- Du skulle hellere følge med i hvad du laver med min arm i stedet for at sidde 
der med lukkede øjne! 

Johannes var så irriteret, at han helt glemte at blive dårlig over at se blod. 
Munken åbnede øjnene og kiggede bebrejdende på Johannes, som om han var 
et lille uartigt barn, der trængte til at blive opdraget.

Johannes tav og ventede på at åreladningen var overstået. Udenfor ventede 
Halfdan. Han havde allerede givet en lille pengegave fra Mor Inge,  som tak 
for behandlingen. Han havde også købt sårsalve og forbindingsklude til togtet, 
som Mor Inge havde bedt ham om. Og snart var de på vej hjemad på ryggen af 
Snejper.
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Kap. 6: En korsridders farvel
Få dage efter behandlingen i klosteret er Johannes feberfri og tilbage på arbe-
jde i skomagerværkstedet. I mellemtiden har Halfdan måttet klare en del af Jo-
hannes´ opgaver. Mor Inge og Svend har i fællesskab sørget for, at Halfdan har 
kunnet hjælpe Johannes med noget hver eneste dag. Det har givet resultat. 
Johannes er endda begyndt at sige tak! Det har han aldrig sagt til Halfdan før. 

Den tredje aften efter turen til klosteret kommer Svend Smed efter aftale med 
Mor Inge på besøg. Han har Halfdan med. De sætter sig foran ilden i stuen 
sammen med Johannes og sender alle andre udenfor. Svend tager ordet.

- Det er rygtedes i hele byen at Halfdan har taget korset og afgivet løfte om at 
drage med på togtet mod esterne. Det er sandt nok og det er faktisk min idé. 
Jeg har derfor også givet ham fri uden beregning under hele togtet. 

- Johannes kiggede ned uden at foretrække en mine.

- Jeg har gjort det for at han kunne have din ryg på korstoget Johannes. Inden 
din far døde lovede jeg ham at lave dig det bedste sværd. Men jeg lovede 
også, at jeg ville hjælpe med at gøre dig til en stærk kriger, der kunne vende 
hjem fra togterne i live. Derfor har jeg sørget for at du kan få en dygtig væb-
ner med på togtet. Og det er Halfdan! Og jeg har aftalt med Mor Inge at I 
også får en hjælper til alt det praktiske med. Det bliver Sverke. 

Johannes havde forholdt sig helt roligt under hele Svend Smeds tale. Nu 
kiggede han op på Halfdan og sagde:

- Jeg har også hørt rygterne, men vidste ikke at det var sådan det hang sam-
men! Men det er ikke noget problem for mig!

Mor Inge var ved at falde ned af stolen af overraskelse. Hun havde forventet at 
Johannes ville brokke sig og modarbejde Svends plan. Johannes fortsatte:

- Jeg har også altid glædet mig til at få folk under mig! Og hvem ved! 
Måske kan Halfdan nakke et par fjender med sin armbrøst, hvis de bliver for 
nærgående!

Halfdan lod som ingen ting og kiggede over på Svend. Han havde lovet ham 
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ikke at begynde en diskussion med Johannes, hvis han inviterede til det. Og 
han holdt hvad han lovede.

 - Og husk Halfdan, det er mig der er lederen og du skal adlyde mine ordrer i 
kamp, når du er min væbner!

Johannes var ved at tale sig varm og blev mere og mere glad for idéen med at 
have Halfdan og Sverke med på togtet. Snart bølgede samtalen frem og tilbage 
og Svend Smed kom med gode råd og fortalte gamle historier fra venderkri-
gene, som han havde været med i da han var helt ung.

Næste dag bliver Johannes og Halfdan sendt ned til havnen for at se det skib 
de skulle sejle med. Da de passerer Torvet kommer de forbi et omrejsende 
teater, der i gang med et skuespil. Han trækker Halfdan med i retning af sce-
nen. 

Stykket handler om en korsridder, der skal sige farvel til sin elskede inden han 
drager i krig.
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På scenen sidder den smukkeste pige. Hun ser lidt genert ud, men hendes blik 
er fast rettet mod en ung mand, der står et par skridt derfra på scenen. Man-
den er klædt i fint tøj, der ser helt nyt ud. Han bevæger sig rundt om pigen og 
indtager flere mærkelige kropsstillinger. Imens holder han en lang tale, der får 
publikum til at juble og sukke.

Halfdan kigger spørgende på Johannes. Så siger Johannes: 

- Det stykke kender jeg godt. Det er Ridder Peders afskedskvad til hans trolo-
vede. Han skal af sted på korstog og forsøger at få sin kæreste til at elske 
ham så højt som muligt, så hun ikke finder en anden kæreste, mens han er i 
krig. Det er tradition, at alle rigtige riddere digter og fremføre det, så deres 
kæreste er lige ved at dåne af kærlighed, inden de rejser i krig. 

Johannes beslutter sig for at skrive et kærlighedskvad til Smedens datter 
Cecilia, som han i lang tid har været hemmeligt forelsket i. Han ved ikke at hun 
er allerede er forelsket i Halfdan og at de to i lang tid har været MEGET gode 
venner.
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Kap. 7. Stærk i troen
Mor gik venstre om kirkebygningen indtil hun nåede til kvindernes dør. Hun 
trak i den store jernring og gik ind af den massive trædør. Hun standsede ved 
døbefonten og ventede et øjeblik til hendes øjne havde vænnet sig til mørket. 
Så fik hun øje på præsten, som hun havde aftalt at mødes med ved Jomfru 
Marias alterbord. 

- Guds fred og Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer!

Præsten bøjede hovedet og samlede hænderne på brystet, som om han bad.

- Guds fred! Svarede Inge og tog en lille læderpose frem og hældte 20 
sølvmønter ud på bordet.

- Som jeg sagde, er jeg kommet med de sidste sparepenge vi har tilbage. Vi 
har brugt hele opsparingen på at udstyre Johannes og betale for hans følge på 
korstoget. Men jeg tror ikke på dine eller munkenes mange bønner. Da de bad 
for min Asser døde han alligevel.

- Guds beskyttelse har mange veje!

Præsten tog et lille malet træskrin frem fra alterbordet. 

- Jeg tror på Jomfru Maria! fortsatte Mor Inge.

- Hun forstår sig på, hvad en mor går igennem, når hun sender sin søn i krig. 
Hun sørgede og bad selv, da hendes søn Jesus blev slået ihjel af sine fjender.

- Det gør du ret i at tro kære Inge. 

- Skal vi sige, at de 10 af sølvmønterne går til en daglig forbøn til Jomfru Ma-
ria indtil Johannes er kommet vel hjem igen. Så har du stadig råd til at købe en 
hellig ting, som han kan bære på sig under togtet.

Præsten lukkede skrinet op og tog et lille trækors frem.

- Det her kors er lavet af oliventræ fra Oliebjerget i Jerusalem. Det var der, 
Jesus bad for sine disciple inden han blev forrådt. Men ikke nok med det. Det 
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er blevet dyppet i den hellige Jordanflod på det sted, hvor Jesus blev døbt. 
Der hvor Helligånden kom over ham i skikkelse af en due og gav ham over-
naturlige kræfter.

Mor Inge tog korset og så nøje på det, mens præsten fortsatte sin salgstale.

- Men nu kommer det vigtigste. Hvis du vender korset om kan du se, at der 
stikker en lille rødbrun træsplint ud af en rille i midten. Det er en splint af det 
kors Jesus blev korsfæstet på. Farven stammer fra hans blod og giver en særlig 
beskyttelse mod alle onde ånder for den, der bærer det.

Mor Inge vendte korset og undersøgte toppen af splinten. 
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- Det er en aftale! Det er lige det han har brug for! 

- Må Gud velsigne dig for din tro Mor Inge!  Gå du blot med fred!

Præsten vendte sig om og begyndte at bede på latin. Det lød som det rene 
volapyk og Mor Inge troede ikke at det gavnede nogen. Hun skyndte sig ud 
af kirken, men standsede udenfor og kiggede endnu engang på bagsiden af 
korset. Så lukkede hun hånden forsigtigt om det.

- Kære Maria! Hør min bøn! Beskyt og bevar min elskede søn Johannes, så jeg 
får ham levende hjem igen!

Hun knugede hånden om korset. Det føltes som om der strømmede en varme 
ud fra splinten og bredte sig til hele hånden. Det virkede! 
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