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Du sidder med et undervisningsmateriale 
til arbejdet med historien om Røde Orm. 
Materialet er organiseret efter tre ikoner; 

som betyder læse

som betyder tegne

som betyder lytte

Materialet er tænkt som et dynamisk ma-
teriale. Det kan bruges på mange måder, 
alt efter hvordan dine elevers læringsstil 
er, og på hvilken måde du tænker, at de 
skal udfordres og hvilke læringsmål, der er 
for dine elever. Materialet kan bruges både 
i dansk, historie og billedkunst.

Røde Orm er historisk fiktion, hvilket er 
godt at understrege. Det fiktive univers 
åbner op for elevernes muligheder til at 
digte med, videre og helt ud i fremtiden. 

Der er mulighed for både at lytte og 
læse. Lydsporene er lavet af Aage Reich- 
Nordentoft og er de samme, som I 
kan opleve på Moesgaard Museum 
i udstillingen ”Vikingernes eventyr”, 
hvor et spor om vikingen Orm er 
blevet etableret som opfølgning til 
Det Kongelige Teaters opsætning af 
Røde Orm udenfor museet.

Ved at benytte tegning som redskab 
til at filosofere over fremtiden gi-
ves der mulighed for, at alle elever 
kommer på banen. Tegningen kan 
også organiseres, så man er flere, 
der tegner sammen. Klassen kan 
eventuelt lave en stor fælles teg-
ning, hvor det giver mening.

Gennem sporet om vikingen Orm er der 
rekonstruerede genstande, som eleverne 
kan røre ved. Der er fotos af dem i mate-
rialet. Herved kan eleverne forholde sig 
til de konkrete fysiske genstande, som de 
ville have set ud i vikingetiden.

Illustrationerne af Bertram Isenbecker 
Solheim er til inspiration for eleverne, og 
opdelingen kan eventuelt gentages  
i  elevernes tegninger.

Der er utallige måder at benytte materialet 
på. Du og dine elever kan helt sikkert finde 
på flere. Vores intention har været at prik-
ke til elevernes evne til at filosofere over 
vikingetiden, deres nutid og sætte det i 
et fremtidsperspektiv for på den måde at 
stimulere deres historiske bevidsthed.

Give dem en lærerig oplevelse af historien 
om Røde Orm og inspirere dem til måske 
selv at indtale en fortælling, tegne en for-
tælling eller skrive en fortælling.

God fornøjelse

KÆRE LÆRER
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KÆRE ELEV
Om lidt skal du på en tidsrejse. Du skal tilbage til vikingetiden, 
hvor du skal følge vikingen Orm på hans lange rejser. 
Sammen med Orm kommer du til at besøge prægtige 
storbyer, grådige herskere og dødbringende våben. Men din 
tidsrejse stopper ikke der. Du skal tilbage til nutiden igen og 
kigge på din egen rejse. Hvor har du selv været, og hvor vil 
du gerne hen? Din tidsrejse fortsætter nemlig ind i fremtiden. 
Hvordan tror du, den ser ud? – måske ligger nøglen til din 
fremtid gemt i fortiden?

I hvert afsnit skal du lytte til Orms fortælling og læse om 
vikingernes verden. Du skal bruge din viden til at tænke over 
din nutid, og med den viden skal du tegne din fremtid.

Med blyanten i hånden holder du nøglen til din fremtid.
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I RØDE ORMS FODSPOR

Frans G. Bengtsson har skrevet 
 bogen ”Røde Orm”. Den handler 
om en dreng ved navn Orm, som 
lever trygt og godt på en lille gård 
i Skåne for over 1000 år siden. 
Hans hår er flammende rødt, og 
han kaldes Røde Orm. En nat bliver 
gården angrebet af vikinger, som vil 
stjæle gårdens dyr. Orm stormer ud 
mod vikingerne, og med sin økse 
når han at dræbe to af dem, før han 
bliver slået bevidstløs med en kølle 
og bortført.

Orm bliver hurtigt accepteret 
blandt vikingerne, og sammen 
tager de på togt til Al-Andalus. 
Al-Andalus er navnet på det mus-
limske rige på Den Iberiske Halvø, 
hvor den magtfulde kalif Almansur 
regerer. 

Orm og de andre vikinger bliver 
taget til fange og straffet med et 
liv som galejslaver, hvor de skal ro, 
indtil de en dag dør af udmattelse. 
Det er her, I møder Orm, og I skal 
med ham på en rejse, ind i vikinge-
tiden.

Sammen med Orm skal  
I igennem disse emner:

s. 4 Drømme og Håb
s. 7 Handel
s. 10 Slægt og Ære
s. 14 Tro og Kærlighed
s. 18 Hjem
s. 21 Rejse

I bogen kan I læse mere om 
Røde Orms spændende rejse.
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1 DRØMME OG HÅB

Jeg er Røde Orm. De kalder mig slave, 
men indeni er jeg høvding. Jeg ror. Slave-
kæden strammer om mit ben, jeg er læn-
ket i jern til skibets bund.

Jeg føler ingen sorg, og påkalder ingen 
guder om hjælp. Vi ofrede to får og en 
slave til havguderne, men kort efter blev 
vi selv fanget og taget til slaver. Thor og 
Odins kraft synes at være svag på dette 
fjerne hav. 

Vi ror, 44 mand, afklædte, næsten nøg-
ne, solen brænder vores kroppe, i starten 
var vi hvide, nu er vores hud mørk og hård 
som læder – jeg, der altid har elsket sol-
opgangen, forbander den nu, kun pisken 
hader jeg mere. Jeg er slave, og tiden går 
i opløsning, jeg ror dag og nat – jeg har 
lært mig at ro i søvne for at undgå pisken. 

Jeg har set gode mænd ro, til de fik frå-
de om munden og blev kastet overbord. 
Blir du syg, bliver du forvandlet til fiskefø-
de. For de slaver, der dør, skal vi andre ro 
endnu  hårdere – så dypper slavepiskeren 
brød i sur vin og propper det i munden 
på os, ikke af godhed, det er tegnet til, at 
vi skal ro uden hvile, til vi segner, og han 
igen kan piske os – og dog kan han ikke 
slå os alle ihjel. De stærkeste af os skal 
sælges, en slave er en handelsvare, og det 
er eventyrerens risiko selv at blive røvet, 
når han rejser ud for at tage for sig af ver-
den. 

Mine tanker kan ikke tæmmes! Jeg er 
høvding indeni. Jeg har nu været lænket 
til en åre i mere end et år. Jeg har lært 
mig det fremmede tungemål, som disse 
gyldenhudede mennesker taler. Slavepi-
skeren og hans herre henvender sig nu 
kun til mig og regner mig for nordboernes 
høvding. Jeg lytter til deres samtaler og 
forstår mere, end de aner, snart skal skibet 
trækkes på land og hærdes med kogen-
de beg, det er tungt arbejde, så bliver de 
nødt til at spænde lænkerne op. Det bliver 
deres død.

Del I

5. Kapitel. Hvordan Kroks lykke skiftede to gange, 
og hvordan Orm blev kejthåndet.

6. Kapitel. Om jøden Salaman og herskerinden 
 Subaida, og hvordan Orm fik sværdet Blåtunge.
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Al-Andalus er et meget rigt land. Her hersker den rige og magtfulde 
kalif Almansur. Han drømmer om mere magt og rigdom, selvom 
han allerede er så rig, at selv soldaterne i hans livgarde lever i luksus. 
Kaliffens hovedstad hedder Cordoba, og den er fyldt med høje 
minareter, smukke moskéer og travle markedspladser, som hele 
tiden fyldes med nye spændende varer, der bliver fragtet dertil i store 
galejer.

Galejerne bliver roet af slaver. Slaverne kommer fra alle mulige 
forskellige steder i verden. Mange af dem dør af det hårde arbejde,  
men nogle holder sig i live ved at drømme om frihed.

Kaliffen og slaven
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Fremtidens drømme og håb
Hvad drømmer du om, når du er vågen? Deler du 
dine drømme med andre? Handler de om dig? 
Om din familie? Eller drømmer du måske om 
fremtiden for verden? At drømme er måske også 
at håbe. Hvordan ser fremtiden ud for dig, din 
familie eller for verden?

Hvordan ser fremtidens drømme og håb ud?

Tænk og tegn fremtiden.
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De her slaver er noget værre skravl, de 
har overhovedet ikke forstand på at ro og 
tænker ikke på andet end mad eller stikke 
af. Det var noget andet dengang, jeg selv 
sad ved åren, jeg forstod at bide tænderne 
sammen og arbejde igennem. Jeg lærte 
mig at tale arabisk, og derfor endte vi alle 
som livvagter for Kalif Almansur. Almansur 
stolede ikke et hak på sine egne, hverken 
familie eller rådgivere og politikere, de 
pønsede bare på at stikke en kniv i ryggen 
på ham og selv ta’ magten. 

Nå, men jeg var en tro livvagt og redde-
de kaliffens liv mere end én gang, og han 
belønnede mig ved at gøre mig til kaptajn 
på denne krigsgalej. 

Efter et fantastisk togt til Andalusien 
røvede kaliffens egen skatmester hele 
krigsbyttet og forsøgte at stikke af i ly af 
nattens mørke, ingen andre end jeg opda-
gede det, og så satte mit skib efter, ind-
hentede skatmesteren, angreb og dræbte 
de fleste af forræderne og tog resten til 
slaver. Det kan godt være, de var dygtige 
embedsmænd og soldater, men ro – det 
er de elendige til! 

Nå, men da skatten én gang var røvet, 
tilhørte den jo ikke længere Kalif Al-
mansur, men var havets frie bytte, så nu 
stikker vi nordboere snuden hjem. 

Efter 7 år på havet kommer jeg hjem læs-
set med sølv – og en kæmpe kirkeklokke, 
jeg ikke kan bruge til noget som helst!

Ingen på min gamle egn vil være rige-
re end mig. Jeg vil kunne udbygge vores 
gård til at blive den største og fedeste 
inden for to dagsridt! Og kvinder vil der 
være nok af, alle vil gøre sig til – de vil 
komme langvejs fra for at få min opmærk-
somhed i håb om at blive min kone. Men 
kvinder, det er noget mærkeligt noget, så 
mange smukke af slagsen med de sorteste 
øjne har jeg kendt hernede, men alligevel 
ingen som kunne gribe om mit hjerte og 
holde fast om det, en sådan kvinde må 
dog findes, også for mig, en smuk kvinde 
med ben i næsen – sådan én, man ikke 
kan forestille sig at leve uden. 

Bare man vender ryggen til et øjeblik, 
bliver de slappe. Men jeg skal nok få or-
dentlige slaver ud af dem, så de kan sæl-
ges for en god pris, når vi når slavemar-
kedet i Irland. Jeg bliver så rig, at selv min 
egen kong Harald Blåtand måske vil mod-
tage mig på kongsgården i Jelling som sin 
gæst. Der går rygter om, at Blåtand har 
ladet sig omvende til den nye tro, måske 
jeg skulle skænke ham kirkeklokken, det 
må da være lige noget for ham, og så vil 
han modtage mig som sin gæst. 

Røde Orm til bords med kongen af 
Danmark – så vil alle regne mig for en stor 
mand. 

Del I

7. Kapitel. Om Orms tjeneste hos Almansur, og 
hvordan han sejlede med Sankt Jakobs klokke.

8. Kapitel. Om Orms ophold hos Sankt Finnians 
munke, og hvordan der skete et mirakel i Jelling.

2 HANDEL
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Vikingerne er dygtige til at handle, og de går meget op i deres 
udseende. De elsker bling, for jo mere rigdom de kan vise 
frem, jo mere respekt og ære får de. 

Især én slags handel tjener de rigtig meget på: Slavehandel. 
Slaver er ufrie. De er et stykke ejendom, ligesom en plov eller 
en ko. Slaver kan sættes til at gøre alt det hårde og beskidte 
arbejde, men nogle slaver kan også smede guld og lave helt 
særlige ting. Jo dygtigere slaverne er, desto mere er de værd.

Bling-bling og slaver
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Fremtidens handel
Når du handler i dag, hvordan foregår det så? På nettet eller 
i en butik? Tænker du nogensinde på, om der i dag foregår 
handel med mennesker? Hvordan mon handel kommer til 
at foregå i fremtiden. Bruger vi penge eller noget helt andet 
,når vi handler?

Hvordan ser fremtidens handel ud?

Tænk og tegn fremtiden.
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Orm: Der røg hovedet, kampen er afgjort!

Præst: Blodulve, mandsdræbere, horkarle 
og svin! Satans ukrudt, hugormes afkom. 
Bær ham herind, læg ham dér, og gå så 
med Jer. Hvordan skulle det ikke gå, hvis 
man slap jer hedninge ind i himlen? I vil 
gribe efter de hellige jomfruer med utugtig 
tale, slås med ærkeenglene og skråle efter 
mjød, når I stod ansigt til ansigt med Gud. 
Nej, jeg ved som præst, hvad jeg taler om, 
helvede er det eneste sted for jer nordboe-
re, hvad enten I bliver døbt eller ikke! Priset 
være den mægtige Gud, Amen! Jeg smø-
rer dit skuldersår med kulsukker- salve, dér 
hvor sværdet gik ind nu, og det kan godt 
svide lidt. 

Orm: Kommer jeg til at dø præst?

Præst: Så nådig er herren desværre ikke, 
din ringbrynje er for stærk. Helvede må 
vente, selvom de har god plads til dig og 
din slags. 

Orm: Hvorfor gør du alt, hvad du kan for 
at helbrede mig, når din vrede er så stor?

Præst: Fordi jeg er kristen og forstår at 
gengælde ondt med godt, og det er mere, 
end I nordboere nogensinde lærer. Se! 
Se det det fæle mærke på min pande, dér 
hvor Kong Harald kastede et mjødkrus 
i hovedet på mig, og alligevel plejer jeg 

hver dag hans fordærvede krop med stor 
omhu og omvender hans børn og kvin-
der. For kvinder og børn i dette land kan 
endnu reddes. Lig stille. Desuden kan en 
stridsmand som dig, hvis du holdes i live, 
nå at sende mange af din egen fæle slags i 
helvede, før du selv vandrer samme vej. Så 
nu skal du bare vaskes. 

Ylva: Hvad glor du på, har du aldrig set en 
kongedatter før?

Orm: Jeg har set smukke kvinder før, men 
aldrig nogen med så ublid en mund. Kom-
mer du for at vaske mig og rede mit hår?

Ylva: Jeg er Ylva, Haralds Blåtands datter, 
og du beder mig udføre pigearbejde? Så 
frækt har ingen mand talt til mig før. Men 
ja, jeg vil belønne din frækhed og rede dit 
hår, for du har gjort mig en stor tjeneste. 
Den mand, du huggede hovedet af, skulle 
jeg giftes med. 

Orm: Så du takker mig for at have slået din 
kommende mand ihjel!?

Ylva: Havde du ikke befriet ham for hans 
grimme hoved, havde jeg selv stukket en 
kniv i hjertet på ham under bryllupsnatten. 
Det var min fars plan, at den gamle mand 
skulle gives til mig – politik og rigdom – 
min mening regnede han ikke. 

3 SLÆGT OG ÆRE

Del I

9. Kapitel. Hvordan man drak jul hos Kong Harald 
 Blåtand.

11. Kapitel. Om Broder Willibalds vrede og  hvorledes 
Orm forsøgte sig som frier.
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	SLÆGT OG ÆRE

Ylva: Lig nu stille. Dit hår ligner noget, der 
ikke er blevet redt i tre år. Men det er dej-
ligt rødt som blodet fra dit sår. 

Orm: Du er en usædvanlig kvinde Ylva, 
den mand, der bliver din, kommer ikke til 
at sove let.

Ylva: Hvis jeg elsker ham, kommer han til 
at sove særdeles godt af grunde, mange 
mænd aldrig når længere end til at drøm-
me om. 

Orm: Du er en herlig heftig kvinde Ylva.

Ylva: Jeg skal fortælle dig noget Orm, 
hvorfor tror du, den mand til julegildet 
fornærmede dig? Det gjorde han, fordi jeg 
hviskede til ham, at han ikke turde, og en 
mand uden mod vil aldrig blive min. 

Orm: Så du stod bag det hele? Men din far 
tillod jo, at sværdkampen var til døden? 

Ylva: Min far sætter en god tvekamp høje-
re end et ægteskab.

Orm: Og hvad nu hvis jeg var død?

Ylva: Ja, så havde jeg jo ikke siddet her og 
redt dit filtrede hår lige nu. 

Orm: Ylva, vi to kunne få de vildeste unger 
sammen.

Ylva: Heftige, smukke og kloge. Og piger-
ne skulle opdrages til at have samme ret 
som drenge til kamp og eventyr.

Orm: Den mand, der ikke lader dig få sin 
vilje, er ikke for klog. Ylva, vil du gifte dig 
med mig? 

Ylva: Ja Røde Orm, det vil jeg. Men min far 
tillader det ikke. Du ejer ikke nok. Du må 
opsøge mig igen, når du er blevet rig nok 
for en kongedatter, og indtil da vil jeg rede 
dit hår. 

Orm: Der vil komme andre bejlere, en 
ugift kvinde så smuk og klog som dig får 
aldrig fred. 

Ylva: Alt for mange mænd frygter kloge 
kvinder Orm, du ville undre dig, hvis du 
vidste, hvor mange såkaldte mandfolk der 
forveksler kærlighed med at skulle be-
stemme over kvinden. Men ja, selvfølgelig 
vil der komme mange friere, men jeg vil 
vente på dig. Jeg skal nok finde måder 
at slippe af med dem på, bare du lover at 
komme tilbage!

Orm: Det lover jeg Ylva.
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For en viking betyder familien og slægten alt. Fornærmer man én 
viking, så disser man hele slægten.

Slægtens ære er det allervigtigste for en viking. Æren afgør, hvad man 
kan arbejde med, hvem man kan blive gift med og alt andet, der er 
vigtigt i ens liv. Vikingerne vinder respekt og ære ved at handle klogt, 
ved at være stærke krigere og ved at disse deres fjender med onde 
rim. Når vikinger bliver disset, så er de nødt til hurtigt at disse tilbage 
og starte en tvekamp på ord – en rap battle – for ellers taber hele 
slægten ære. Hvis slægtens ære er blevet alvorligt krænket, er der 
dog kun én måde at forsvare dens ære: En tvekamp på liv og død.

Tvekamp
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Fremtidens slægt og ære
Hvad betyder familien for dig? Kender du jeres 
stamtræ og oprindelse – jeres slægt? Betyder 
det noget for dig, hvad andre tænker om 
din familie? I Danmark er der lige nu godt 37 
forskellige former for familier. Hvem er i familie 
med hvem i fremtiden? Hvad betyder familiens 
ære?

Hvordan ser familien ud?

Tænk og tegn fremtiden.
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Orm: Biskop, jeg er Røde Orm af danernes 
folk. Jeg vil døbes, så jeg kan blive gift med 
Ylva, Haralds Blåtands datter, som jeg ved, 
du gemmer her i England!

Præst: Du kommer til mig og vil døbes, det 
lyder jo næsten for godt til at være sandt, 
– kommer du af et rent hjerte Orm? Er du 
fuldt ud rede til at blive en sand kristen?

Orm: Åh ja, gode præst – mit hjerte er helt 
fyldt af kærlighed, – er det ikke din gud, der 
prædiker, at størst af alt er kærligheden? 
Og Ylva, hun er helt enig med mig i denne 
sag, vi er begge sprængfyldt af kærlighed. 

Præst: Men er det kærligheden til Kristus, 
der driver dig eller kærligheden til Ylva, som 
plejede dine sår i Kongsgården, og som 
selv en præst kan se er et prægtigt stykke 
kvindfolk? 

Orm: Det spørgsmål er svært at svare på 
præst, men strømmer Guds kærlighed ikke 
til os mennesker gennem kærligheden når 
mand og kvinde forener sig som ægtefolk? 

Præst: Din tunge er rap, og du taler klogt, 
du lever op til dit navn, Orm – og dog er 
jeg endnu ikke overbevist om, at du og 
Kristus har helt den samme slags kærlighed 
i tankerne. 

Orm: Jeg er en rig mand nu, hvad kræver 
din Gud af mig for dette ægteskab? 

Præst: Hvilken Gud følger du?

Orm: Uh, det kommer sig ikke så nøje. Jeg 
har fulgt mange guder i mit liv, og jeg har 
haft megen lykke på min vej. I min barn-
dom og ungdom fulgte jeg Thor og Odin 
– Thor lærte mig vigtigheden af styrke og 
Odin af klogskab, men med mit skib kom 
jeg til fremmede lande, hvor vores nordi-
ske guders magt kun var svag – og jeg og 
mine folk blev taget til fange og givet til 
Kalif Almansur, den mægtigste af konger i 
hele verden. Først roede vi som slaver, men 
Almansur tilbød os at arbejde i livgarden på 
betingelse af, at vi omvendte os og fulgte 
hans profet, Muhammed. Og det synes at 
være et klogt valg, for Kalif Almansur er den 
mægtigste herre, jeg nogensinde har tjent, 
og det har gjort mig rig – så helt uduelig 
kan hans Gud ikke være, selvom man ikke 
må spise flæsk og drikke mjød.

Præst: Du har været hjemfalden til værre 
ting end noget andet menneske, jeg har 
set, du har tjent den falske profet! Djævlens 
sorte høvding! Når du efter en sådan ve-
derstyggelighed vil beskyttes af den leven-
de Gud, har du vel en gave med til ham? 

4 TRO OG  
 KÆRLIGHED

Del II

2. Afdeling

3. Kapitel. Om giftermål og dåb og Kong Ethelreds sølv.
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Orm: Jeg har et skib fuldt af ærligt rø-
vet sølv fra Kaliffens skatkammer – jeg vil 
skænke dig en tredjedel, hvis du vier mig til 
Ylva. – Men så skal du tale godt for mig hos 
din Gud!

Præst: Du er i sandhed en høvding. Et skib 
fyldt med sølv? Og hvad med dine mænd – 
tjener de også den falske profet? 

Orm: Mine folk har alle tjent Kalif Almansur, 
og de har alle fulgt hans påbud om at om-
vende sig til Muhammed, dog har flere af 
dem også holdt fast i de gamle guder og 
ofrer gerne i ny og næ en præst til havgu-
derne for at undgå storm og høj sø. Fader, 
hvis du døber mig nu, og straks derefter 
vier mig og Ylva til hinanden og lader os 
være alene i nat her i klostret, så vil jeg 
bringe dig alle mændene fra mit skib og 
lade dig kristne hele bundtet i morgen!

Præst: 44 mand der alle følger Muhammed. 
Det vil i sandhed være en stor omven-
ding, den vil der blive talt længe om blandt 
præster. Men kun en tredjedel af dit guld 
forekommer mig i underkanten – som god 
kristen bør du ikke regne dig selv for bedre 
end Herren, men give ham mindst halvde-
len! 

Orm: Herren får op til halvdelen og mere 
til, for jeg behøver dette sølv for at kunne 
bygge en kirke for hele egnen på min gård 
– er vi så ikke ved at være der? 

Præst: Jeg henter straks døbe-vandet!

Orm: Glem nu ikke at hente Ylva!

Præst: Når du er døbt og velsignet, og jeg 
ser, der ikke kommer fråde fra din mund 
og dermed ved, at Gud har renset dig for 
al fordums ondskab, lader jeg Ylva komme 
ind – ja, jeg ved, hun higer efter dig i en 
grad, der ikke er sømmelig for en kristen 
kvinde, men hun er dog af kongeæt, og 
dermed kan meget forklares. Herrens veje 
er i sandhed uransagelige, når det gælder 
kærligheden. 

  TRO OG  
  KÆRLIGHED
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For vikingerne er der ikke kun én gud. Vikingerne tror på hundredvis 
af guder og væsner. Der er både aser, vaner, vætter, jætter, dværge 
og mange flere. Vikingerne skal vælge imellem de mange guder, når 
der er noget, de ønsker sig. De ofrer til Odin, når de ønsker sig held i 
krig, til Freja når de ønsker sig lykke i kærlighed, og måske ofrer de til 
Jesus, hvis de skal have held i handel.

Vikingerne vender sig mod den tro, der giver dem mest tilbage. 
Derfor er vikingerne altid parate til at tro på en ny gud, hvis det kan 
give dem rigdom, sejr i kamp og kærlighed.

Omvendelse
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Fremtidens tro og kærlighed
Tror du på noget, der minder om en gud? Har kærlighed 
noget med den tro at gøre? Hvad er guddommelig 
kærlighed for dig? I verden i dag er der 6 store religioner. 
De er både genstand for kærlighed og had. Prøv at tænke 
ud i fremtiden. Hvad tror vi på der? Styrer kærligheden,  
eller har vi mistet troen?

Hvordan ser fremtidens tro ud?

Tænk og tegn fremtiden.
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Jeg er Åsa, Orms mor, han er min yngste 
søn, min øjesten. Alle mine sønner er bor-
te, havet har taget dem, havet er eventyr-
gift i drenges blod.

Vi mødre bliver efterladt. Vi kvinder går 
med nøglen til gården i bæltet, imens 
mændene er borte i årevis. Vi holder træl-
lene i form, så de ikke bliver for dovne, 
sørger for der bliver sået, høstet og slag-
tet. Uden os er der intet for mændene at 
komme hjem til, intet! Men jeg tror ikke, 
jeg nogensinde får min søn at se igen. 

Syv år er der nu gået, syv år har min Orm 
været væk. Tre gange har jeg i drømme 
set blod strømme tykt fra hans hår og ned 
over øjnene, og dagen efter er sorte storke 
fløjet havet er havet ind over gården, som 
bragte de hans sjæl til Odin.  Indeni ved 
jeg, at jeg har mistet min søn, Orm, min 
sidste søn, tabt til havet.

Jeg ville have, at Orm skulle overta-
ge gården og blive en god bonde. Jeg 
drømte om mange børnebørn og glæde 
på mine gamle dage, men guderne ville 
det ikke sådan. En nat brægede fårene så 
voldsomt, at vi troede, et ulvekobbel hav-
de vækket dem, så Orm greb sin økse. Han 
løb uden skjold ud for at redde dyrene, for 
uden dyr er en gård ingenting. Udenfor så 
jeg gennem månelyset en skibsmast, ved 
klippen, dér hvor marken ender. Det frem-
mede skib skar igennem mit hjerte som 
en kniv, og jeg skreg: Orm! Stands! Kom 
tilbage! Orm!

Men det var allerede for sent, jeg så i 
måneskinnet hans økse kløve hovedet på 
to mænd, og så så jeg ham falde til jorden 
og blive liggende. Så så jeg en stor mand 
bøje sig ned over min søn og slænge ham 
livløs over skulderen. Manden bar ham 
ombord på skibet, som i samme øjeblik 
satte fra land. De stjal min yngste søn. Jeg 
stod alene tilbage på klippens yderste kant 
og kaldte ud over havet. Siden har jeg gået 
sønneløs omkring på min gård. 

Jeg hører råb. Umuligt. Indbildning. Gal-
skab. Men hvad? En mast, et skib, et skib 
har lagt til ved klippen. Kalden. Nej, det er 
ikke muligt, men jeg kender den stemme. 
ORM! Min søn, jeg er her, jeg er her for 
dig min dreng! Orm! Min søn! Min søn! Du 
lever! Min elskede søn! 

5 HJEM

Del II

12. Kapitel. Hvordan Orm kom hjem fra sin lange rejse.
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Gården er vikingernes hjem. Rundt om hjemmet vokser kornet på 
markerne, og rundt om markerne går dyrene på græs. Hjemmet er 
centrum for vikingernes verden, og det er her, alt, hvad de skal bruge, 
og alt hvad de skal handle med, bliver lavet. Nøglen til gården er et 
symbol på magt og kontrol, og med nøglen i bæltet styrer kvinderne 
gården, når mændene er ude på togt.

Hjemmet er slægtens hjerte. Det er her, vikingerne lader op og får 
modet til at rejse ud. Det er fra hjemmet, at slægtens ære bliver vist 
frem og spredt ud på de enkelte familiemedlemmer.

Gården og hjemmet
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Fremtidens hjem
Hvordan ser der ud, der hvor du bor? Hvad 
gør det til dit hjem? Bor du flere steder? Har 
du tænkt over, hvor og hvordan du selv vil bo 
engang? I verden er der mange forskellige 
former for hjem. Hvordan tror du, at et hjem 
ser ud i fremtiden? 

Hvordan ser fremtidens hjem ud?

Tænk og tegn fremtiden.
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Min bror var klogere end de mænd, der 
skar tungen ud af munden på ham. Da jeg 
fandt ham tog han en kniv i munden og 
ridsede med runer, hvor skatten er gemt.

Og her står jeg så nu, ved bredden af 
Volga i Østerled, med min brors skat i 
hænderne. Sækkevis af sølvmønter og 
guldsmykker. Denne skat gør mig svimlen-
de rig, men vigtigst af alt har jeg genskabt 
min brors ære. 

Og de svin, der skar hans tunge ud, og 
alle de feje hunde, der siden grinte af hans 
stumhed, kan nu brænde op af skam og 
græmmelse i helvede! 

Mine skibsfolk bandede og svovlede over 
at skulle slæbe og rulle vores tunge skib 
henover land hele tre gange mellem den-
ne store flods mange forgreninger, men 
nu løber de over slæbestederne på tilba-
gevejen for at få guldet hjem i sikkerhed. 
Alle mine folk bliver nu holdne mænd, når 
vi når hjem. Deres gårde og anseelse vil 
vokse voldsomt. Det gør dem godt at have 
Røde Orm som høvding. Men jeg vil ikke 
åbne skatkisten, før vi igen er godt ude i 
Østersøen. Guld har det med at skinne så 
stærkt i menneskers øjne, at det nemt gør 
dem forblindede, derfor skal skatten først 
fordeles, når vi kan lugte vores egen jord 
igen, og længslen efter gården og konen 
begynder at trække i mine mænd. 

Jeg selv føler allerede hjemlængslen nu, 
her, i dette fremmede land er Røde Orm 

omsider mæt – jeg har min ældste søn ved 
min side, det er hans første rejse, og jeg 
ser i hans øjne et lys, jeg genkender, i dette 
øjeblik hvor vi står sammen med skatten i 
et fremmed land, er min søn hjemme. Så 
snart vi kommer hjem til gården, vil han 
længes efter et nyt eventyr uanset hvor 
meget guld, jeg giver ham. Jeg ser i min 
søn, den mand jeg engang selv var, og det 
fylder mig med stolthed og kærlighed. Men 
jeg er en anden nu. Jeg er en mand, der 
længes hjem, ligeså stærk som jeg engang 
længtes ud, længes jeg nu hjem, hvor jeg 
hører til. Sammen med Ylva på vores gård. 
Denne rejse bliver mit sidste eventyr – for 
jeg har set hele verden, både Vesterled og 
Østerled, og har historier nok til bunker af 
børnebørn. 

Blåtunge må blive i sin skede, medmin-
dre nogen angriber mit hjem. Når jeg dør, 
går Blåtunge videre til min rejselystne søn 
eller frygtløse min datter, der forstår sig 
bekymrende godt på våbenkamp. Hun 
bliver en sådan hustru, hvor manden aldrig 
får det sidste ord, præcis som sin skønne 
mor.

Jeg savner min Ylva, mine hunde og 
min gård. Der er et liv, der skal leves, og 
gode venner der stadig er hedninge og må 
overtales til at blive kristne, for det vil blive 
kedeligt i paradis uden at have dem med. 

På vejen hjem må vi høste nogle sla-
ver, dette land er rig på stærke mænd og 
smukke kvinder, gårdene hjemme kommer 
til at vokse nu og behøver gode trælle.

Ylva jeg kommer hjem til dig nu, og jeg 
bliver hjemme. Jeg ønsker mig at erobre 
et VI, du og jeg sammen, for ingen skat er 
større, end den der bor i hjertet.

6 REJSE

Del II

2. Afdeling 

9. Kapitel. Om  hjemkomsten og hvordan Olof 
 Sommarfågel lovede at blive kristen.



22

Der er mange grunde til at rejse ud i verden. De fleste rejser ud for at 
komme rige og berømte hjem. De rejser for at handle eller plyndre, 
og mange gør begge dele. Det giver respekt at plyndre, for hvorfor 
betale for noget som man bare kan tage! 

Men der er også nogen, der rejser ud for aldrig at vende hjem igen. 
Nogle bliver landsforvist, mens andre rejser frivilligt for at bosætte 
sig i et nyt land, hvor de kan bygge et nyt hjem, som de ikke skal dele 
med deres søskende. Andre tager afsted for at erobre andres gårde 
og overtage magten i fremmede lande.

Udrejse og hjemlængsel



23

Fremtidens rejse
Hvor gik din sidste rejse hen? Hvor går din 
drømmerejse hen? Får du hjemve/Oplever 
du hjemlængsel, når du rejser, og betyder det 
noget, hvem du rejser med? Verden bliver 
måske mindre for os, fordi vi kan rejse langt 
hurtigere end før. Hvordan rejser vi i fremtiden? 
Måske tilbage i tiden?

Hvordan ser fremtidens rejse ud?

Tænk og tegn fremtiden.


