
Hestesko til besvær 

Tåke seg opp fra myra og badet landsbyen i en sølvfarget dis.  

Hans lå og døste. 

Tåken snek seg inn gjennom vinduet og la seg over ullpleddet hans. 

En tykk, luftig suppe, glinsende i små perler. 

Fingrene hans var svake. 

Armen hans var tung. 

Hans plukket et strå ut av halmen under seg og viftet. Tåken virvlet om strået før den 

omkranset hånden hans. 

Den var kald. Men Hans merket at det var fordi den gnistret mot huden hans. Den var 

egentlig varm, og holdt ham varsomt i hånden. 

Så trakk den seg. Tåken oppløstes i den kjølige natten. 

Hans satt opp. Han trakk skodden på vinduet lengre opp. Der ute kunne han ikke en 

gang skimte gjerdet langs veien. 

Likevel, han følte det mer enn han så det, øyne som betraktet ham.  

 Solen blendet ham, han snudde seg rundt. Det dundret i døra. 

«Hans! Hans kom deg opp!» 

Han blunket. Det var søndag. 

Det tok et øyeblikk før han kom på at det faktisk var mandag. 

Hans falt tilbake i halmen. Det var den tiden på året. Sen vår og sommer, tiden for 

festivaler og turneringer. Folk flest gledet seg til sommeren, da avlingen kunne vokse 

og dyrene beite. Men for en smed var det høysesong. Riddere og fyrster fra fjern og 

nær reiste forbi den lille landsbyen Straus-Rasetti. De fortalte mange ting, men alle 

hadde to ting til felles. De kom for å delta i turneringene og de trengte sko til hestene 

sine. 

Læremesteren til Hans banket på igjen. Han satte seg opp, kledde på seg i ro 

og mak. Helgen hadde bragt flere riddere enn vanlig. Det var et konstant renn 

gjennom landsbyen og opp bakken til sir Blümenharts borg. 

På lørdagen hadde de stått i kø utenfor smia. Ukvemsord hadde blitt ropt om 

tempoet hestesko hadde blitt satt i. Hans hadde aldri satt så mange hestesko på så 

kort tid før. Konstant hamring mot metall hadde fortsatt å ringe i hodet hans hele 

søndagen. Søndag hadde forsvunnet altfor fort. Seks dager fylt med hestesko, 

hamring og drepende varme stod foran ham.  



Heng meg.  

Men denne dagen hadde borgermesteren bedt om alle unge, sterke karer i 

landsbyen til et stort arbeid. 

Ingen visste hva det gjaldt, men det var i det minste et avbrekk fra smia. Slike 

dugnadsdager pleide dessuten som regel å by på en eller annen mulighet til å sluntre 

unna. Arbeidet ble mest sannsynlig gjort likevel, og Hans fikk seg en pause. 

I verste fall tok det bare litt lengre tid, det kunne jo ikke være så farlig. 

 Hans reiste seg opp, strakk ut armene. Han pustet dypt, ventet til døsigheten i 

hodet døde ned, og åpnet øynene sakte. 

På den andre siden av rommet stod senga til Anna, tom. Hun hadde selvfølgelig stått 

opp allerede for å lage frokost.  

Da Hans gikk ut av rommet var Annas lange, blonde hår vendt mot ham. 

Hun stod ved grua, snudde seg mot ham, de nøttebrune øynene glimtet. 

«Endelig! Syvsovere får ikke frokost, vet du.» 

På bordet ved siden av grua stod tre skåler som hun nå fylte med havregrøt. 

Der satt også Tom, læremesteren. 

Han så ikke ut som han gledet seg særlig mye mer til en ny uke enn det Hans gjorde.  

Øynene hans forsvant bak bustete øyenbryn, 

han brummet lavt når Hans kom ut i stua. 

Hans stelte seg på gulvet med hendene i siden.  

«Hva er så dette? Hvor er min andestek og hvor er min vin?» 

Anna slang den siste sleiva med grøt oppi en bolle. «Det er å finne oppi ræva til sir 

Blümenhart, du kan dra og hente det der.» 

«Språkbruk!» Toms stemme runget. Anna vekslet et blikk med Hans.  

Hans satte seg ned overfor ham. «God morgen, Tom. Jeg og Anna er veldig glad i 

deg.» 

Tom sukket og lente seg tilbake. Det var viktig å ikke dytte ham for langt mot kanten 

så tidlig på morgenen. 

Anna satte skålene på bordet. «Vær så god, pappa.» Hun klappet Tom på den 

kraftige skulderen idet hun satte seg mellom dem. Tom begynte alltid å spise mens 

grøten fremdeles var brennvarm, Hans hadde aldri forstått hvorfor han plaget seg 

selv slik. 

«Kommer det til å gå greit uten meg i dag?» spurte han. Tom slapp skjeen oppi 

bollen. Det grå skjegget hans var like ustelt som håret, nå hadde han grøt i det også. 



«Jada, Anna tar over for deg i smia.» 

Anna nikket anerkjennende, de nøttebrune øynene hennes lyste. Hvordan klarte hun 

å være så våken? Det virket nesten som om hun gledet seg. 

«Pappa synes jeg er flinkere enn deg, faktisk.» Hans følte øyenbrynene sine trekke 

seg sammen. Han ristet svakt på hodet, ga henne et forvirret blikk. 

“Prøver du å si at han ikke vet hva han snakker om?” 

Anna skulle til å svare da Tom slapp hånden sin ned i bordet. Hans så ikke munnen 

hans gjennom skjegg og grøtrester. Tom bare så på Hans, så på Anna.  

«Borgermesteren sa dere hadde mye å gjøre i dag, han ville at alle skulle møte opp 

tidlig. Greit?» 

Tom hadde ikke behov for å vite om Hans’ planer for å ta det rolig. Hans nikket 

bekreftende. Tom bare så på ham, skjeen lå fremdeles i bollen.  

«Hans, hvis jeg får høre at du og fiskersønnen har sneket dere unna igjen så kan du 

få jobbe i smia alene resten av uka.» 

Hans sluttet å nikke. Når han ble satt til å gjøre noe, var det om å gjøre å late som 

ingenting. Fremstå som om han ville gå løs på oppgaven med iver, uten å avsløre 

mulighetene han så for å ta det med ro. Dessverre hadde Tom sett gjennom den 

masken for lenge siden. 

Straus-Rasetti var en liten landsby som lå på grensen til en svær myr. 

Omringet av slake bakketopper, 

der myra møtte føttene på fjellkjeden som ruvet i øst, 

der rant en elv ut av de våte, nordlige markene, 

og ga vann til et lite område med dyrket jord. 

På den høyeste bakketoppen stod en firkantet borg av mørk stein. 

Når solen senket seg i øst, 

ned bak de veldige fjelltoppene, 

da kastet borgen sin skygge over landsbyen som lå ved elvebredden under den, 

der hvor den smale elva ble krysset av en gammel steinbro. 

Høye, spisse trehus var bygget langs veien. 

Broen var gjennomgrodd av morken mose, bygget av klumpete steiner, Hans så alltid 

for seg at den kunne falle sammen når som helst. Men den hadde stått alle gangene 

han hadde gått over den. 



Ved broa stod ett hus nære elvebredden, en liten brygge stod i vannet ved 

husveggen. Der satt en gutt med en svær stråhatt over hodet. Han satt og fisket, og 

dyppet føttene i elva. 

«Kommer du?» spurte Hans. 

Gutten så opp, løftet hatten ut av veien. De sorte øynene stirret dovent opp på ham, 

de lysebrune dunene på haken hans var lurvete. 

«Jeg håpet at du aldri ville dukke opp...» 

Han satte fiskestangen fast mellom plankene og en av pålene på bryggen. 

«Hva tror du dette dreier seg om?» spurte han mens de gikk over broen. 

«Vi skal ha en turnering, sikkert.» svarte Hans. 

Han håpet han tok feil, men det var den eneste logiske forklaringen på alle gjestene 

som sir Blümenhart fikk om dagen. 

«Husker du i fjor, da sir Blümenhart var bortreist hele sommeren?» 

Visstnok hadde han deltatt i turneringer, han hadde kommet hjem igjen med et langt 

større følge enn han dro med. 

Gjøglere og sangere hadde trukket til landsbyen for å fortelle om bragdene hans til 

langt ut på høsten, også. 

Fiskersønnen nikket mumlende. 

«Du har nok rett, ja.» 

Gresskledde høyder lå rundt landsbyen, sir Blümenharts borg stod på den 

største av dem, på nordsiden øst for elva. 

Under skyggen av borgmurene flatet landet ut i en liten slette. 

Åpen, bortsett fra noen dusin hvite telt satt opp utenfor borgmuren. 

Diverse bannere fløy i vinden, men leiren var enda ikke våknet fra søvn. 

Gruppen som stod midt på sletten talte kanskje to dusin, Hans og 

fiskersønnen var de siste som jogget opp til dem. Borgermesteren fulgte dem med 

blikket mens de sluttet seg til gruppen. Også hans munn var skjult, under en stor og 

bustete, brun bart.  

«Ja, karer, fint å se at så mange kom.» Han klappet de svære hendene sine 

sammen. Øyenbrynene hans var nesten like kraftige som Tom sine, men entusiasme 

lyste ut under dem. «Jeg har gode nyheter.» Ryktene hadde så og si blitt bekreftet 

allerede. «Vi skal ha turnering! Her i landsbyen.» Borgermesteren tok et øyeblikk for 

å glede seg over ordene han nettopp hadde sagt.  

Det gjorde ikke Hans. 



Han vekslet et kort blikk med fiskersønnen. 

Hvis ridderne som hadde kommet forbi til nå bare skulle ha hestesko, hvor mye ville 

han få å gjøre når de skulle ha reparasjoner på våpen og rustninger? 

Han var jo bare en landsbysmed. 

Hans hadde smidd ett sverd i sitt liv. Det var en gave sir Blümenhart hadde 

bestilt til sin sønns tiende fødselsdag. Et enkelt kortsverd som gutten kunne øve 

med. Hans hadde hamret klingen for hardt under oppvarming og ødela den dagen før 

sverdet skulle presenteres for den unge riddersønnen. Hans, som var 13 år gammel 

på den tiden, hadde prøvd å fikse klingen uten å fortelle Tom om det. Da klingen 

knakk i to når riddersønnen prøvde ut sverdet på en trestamme, gikk det lang tid før 

Tom lot Hans røre hammeren igjen. 

 Det var vel ingen som forventet at han skulle reparere dusinvis av sverd i løpet 

av de neste dagene? Og han tvilte på at selv Tom hadde kunnskapene som trengtes 

for å behandle de kompliserte finessene som lå i arbeidet med delene på en 

platerustning. 

«Hans.» Han skvatt da borgermesteren plutselig snakket til ham. 

«Mange av gjestene til Blümenhart har med seg mestersmeder fra de store byene. 

Du og Tom får nok ikke så mye å gjøre fremover.» Hans blunket forfjamset. 

Var det virkelig sant? Skuldrene hans kjentes med ett flere kilo lettere. Han 

konsentrerte seg for å ikke glise. 

«Du har altså ingen unnskyldning til å sluntre unna i dag!» 

Gruppen humret litt, Hans vekslet blikk med fiskersønnen og to av gårdsguttene. Det 

skulle de alltids klare å finne. 

Borgermesteren fortsatte: «Vi skal bygge turneringsgrunn! Snekkeren har dratt til 

elva for å ta imot tømmeret, dere kan egentlig bare bevege dere nedover og begynne 

å bære.» 

 I teltleiren utenfor sir Blümenharts borg hadde noen av gjestene hans begynt å 

våkne til. Et par ivrige riddere hadde allerede begynt å sparre med sverd, rop og 

skrål hørtes ned til elva. 

Hans, fiskersønnen og de to gårdsguttene hadde båret materialene de trengte ned til 

et skjermet område av gressletta utenfor landsbyen. 

Opp fra elva steg sletten slakt mot veien, før den jevnet seg ut over lavlandet utenfor 

borgen. Der oppe jobbet de andre landsbyboerne. Her nede var det ingen som så 

dem, og det var lettere å sluntre unna. 



Lyden av hammer mot treverk var mer skånsom enn hammer mot jern, lunere mot 

ørene. Fiskersønnen holdt plankene fast mens Hans hamret spikere inn. Det skulle 

bli en tribune. De hadde gått grundig til verks for å finne seg en av de letteste 

oppgavene, alt de trengte å gjøre var å bygge rammeverket rundt før snekkeren kom 

for å planlegge plasseringen av benkene. Nå som utsiktene til uendelige mengder 

arbeid var endret, virket ikke turneringen så ille, og jobben med å bygge 

turneringsgrunnen syntes mer overkommelig enn den hadde gjort først. 

Hans satte fra seg hammeren, rammen var ferdig. De to gårdsguttene hadde 

bygget en tilsvarende ramme, nå kom de bort for å sette dem sammen i en vinkel. 

Hans og fiskersønnen løftet sin ramme opp, gårdsguttene gjorde det samme. 

Rammene var såpass høye at det var vanskelig å holde dem på plass. Hans’ arm 

skjøt ut for å støtte opp.  

«Oi, forsiktig!» Det var like før alt gikk i bakken, Hans stod fastlåst i et forsøk på å 

holde rammen oppe. 

Hvis fiskersønnen dyttet underfra der øverste del av stillaset holdt på å tippe over, 

ville de kunne redde det inn fra å velte.  

«Dytt ifra andre siden.» sa Hans. Fiskersønnen dyttet ovenfra slik at stillaset ble 

skjøvet videre over ende.  

«Nei!» Hans grep etter planken i det den ble røsket ut av grepet hans.  

«Ah, bra jobba Hans!» 

Hans bare så på fiskersønnen. Det var vanskelig å si om han prøvde å provosere 

Hans eller om han faktisk trodde at det var hans feil. 

De prøvde igjen og fikk til slutt spikret stillaset sammen. De fire guttene stod og så på 

arbeidet sitt. 

«Den er skjev.» sa Hans. 

Fiskersønnen lukket øynene i ergrelse, han hadde innsett det samme.  

«Pause?» 

Hans vekslet blikk med gårdsguttene. De så like klare ut til det som ham. 

Det var flere uker siden dagene hadde blitt veldig varme. 

Mye av det som gjorde smia uutholdelig å jobbe i gjorde det og deilig å sitte ved elva. 

Hans hadde tatt av seg skoene sine, han dyppet føttene i vannet. De andre satt rundt 

ham. I det fjerne hørtes roping fra de sparrende ridderne, for hver av dem stod det et 

knippe med folk og heiet på dem. Lengre bak dem hørtes også hamring og roping fra 



de andre landsbyboerne, som ikke virket som de hadde tenkt til å ta noen pauser i 

det hele tatt. 

«Var det noen særinger blant ridderne som kom innom smia, Hans?» 

Den yngste gårdsgutten spurte alltid om folk som kom gjennom smia, var de riddere 

eller kjøpmenn, eller bare noen i landsbyen som kom innom for å få reparert noe. 

«Det var det faktisk.» Hans la seg bakover i gresset, hvilte hodet i hendene. 

«Det kom en ridder forbi på fredag. Jeg snakket bare med væpneren hans, men jeg 

vet ikke, de føltes fremmede. På et vis.» 

Den eldste gårdsgutten hørtes ut som han brummet sammenlignet med lillebroren 

sin. 

«Hvor var de fra?» 

Himmelen var blendende blå, høyt der oppe seilte noen få skyer forbi. 

«Altså.» Hans nølte. «Det vet jo ikke jeg, da. Det var sørpå en plass, ja.» 

Gårdsgutten mumlet bekreftende. 

«Men det var liksom ikke derfor…» 

«Åja? Var det noe annet merkelig med dem?» 

Hans tenkte seg om. 

Bitende klinger og skranglende rustninger avbrøt hverandre på andre siden av 

sletten, det hørtes ut som om flere enn to riddere sparret nå. 

«Væpneren var en jente.» svarte Hans. 

Alle tre brøt ut i latter samtidig.   

«Hun var det eller?» Fiskersønnens hørtes ut som han hadde regnet med å ikke tro 

ham.  

«Det her er jo bare en av skrønene dine der du møter en eller annen 

eventyrprinsesse og har deg med henne i vedskjulet.» 

Hans smilte til skyene. En annen dag kunne det sikkert vært sant. 

De hadde ønsket hestesko som alle andre. Jenta som hadde kommet for å 

snakke med ham var kledd i en grønn vest med hvite klær under. 

Vesten nådde henne til anklene, under beltet ble den et smalt skjørt splittet for 

ridning. 

Sorte støvletter nådde henne til knærne. I beltet hang et kurvet sverd i en sort slire 

med ornamenter av sølv som lignet grener. 

Og lik kronglete grener var gule mønstre sydd inn i den grønne vesten. 



Hun var så vidt ett hode lavere enn ham, men veide ham opp som om hun var ti år 

eldre. 

Hans hadde nettopp vært i latrinen, han følte egentlig ikke for å bli veid opp. 

«Kan jeg hjelpe deg?» hadde han spurt. 

«Kanskje.» 

Hva var det for noe svar? Hun bare stod der uten å trekke en mine. 

Undersøkte ham med kalde, grå øyne. Som om hun vurderte om han ville duge. 

Hun lente seg mot dørkarmen, krysset armene. Håret var satt opp i en hestehale, nå 

trakk hun noen ravnsorte lokker vekk fra ansiktet. 

«Kan du sette hestesko?»  

Var det noe du fikk gjort hos en smed så var det vel det. 

«Hvor mange hester har dere?» spurte Hans. Hun måtte være datteren til en eller 

annen adelsmann. Hvis han hadde tatt med seg henne dreide det seg sannsynligvis 

om et stort følge. 

Hans kastet et blikk mot sverdet hennes. Det var ikke noe billig håndtverk. Var det 

ekte, eller bare en pyntegjenstand? En eller annen sær mote som adelskvinner i 

syden hadde begynt med? 

«Vi har to hester.» 

Smalnet øynene hennes en anelse? Som om hun utfordret ham til å stille spørsmål. 

Hans betraktet henne tilbake. Adelsfolk var alltid utålelig høye på seg selv og lot ham 

sjeldent glemme det. 

Denne holdt det i det minste for seg selv. 

«For fem riksdaler får hestene deres sko og godt stell. Du kan si til far din at de er 

klare om en time.» sa Hans. 

Det rykket så vidt i den urørlige minen hennes.  

«Sir Antonus er ikke faren min. Jeg er væpneren hans.» 

Hans hadde blunket. 

Fantes det kvinnelige riddere? Skikk og bruk i andre land var annerledes enn han var 

vant til, men det hadde han aldri hørt om. Jenta hadde blunket også, som om hun 

hadde overrasket seg selv med utsagnet sitt. Plutselig slang hun en lærpung på ham. 

Det var ren flaks at Hans klarte å ta imot. 

«Ti riksdaler, så gir dere dem godt stell og en natt i stallen deres. De har hatt en lang 

reise.»  



Hestene stod fremdeles i stallen. Hans tenkte å kreve ytterligere ti riksdaler før de 

dro. 

 Istedenfor å begynne på nytt hadde de fire guttene prøvd å rette opp stillaset 

mens det stod oppe. Resultatet ble skjeve vegger som ikke satt veldig godt. 

Snekkeren hadde ikke vært helt fornøyd da han kom for å sjekke, men Hans og 

fiskersønnen klarte å spille dumme nok seg imellom til å overbevise ham om at de 

hadde prøvd så godt de kunne. De hadde likevel måttet plukke det fra hverandre og 

starte forfra. 

 Utover dagen hadde flere riddere strømmet ned fra sir Blümenharts borg. De 

hadde satt opp bannere og paviljonger, mange satt og skravlet, mange drev 

improvisert konkurranse med lanser. 

Med seg bragte de en økende strøm med vin og mat, ropingen ble høyere og 

brakene fra riddere som ble slått i bakken voldsommere. 

Blümenhart selv hadde sluttet seg til dem, den voldsomme latteren og barten som 

stilte selv borgermesteren sin til skams skilte seg ut på avstand. Hans var sikker på 

at det kun var hans innflytelse som holdt ridderne fra å spre seg ut i byggefeltet. 

 Nå hadde de trukket seg tilbake til borgen. Der oppe syntes faklene fra 

vaktene som patruljerte murene, musikken fra gildehallen hørtes helt ned til torvet. 

Hans sank sammen i en stol utenfor det lille vertshuset der. 

Landsbyen hadde samlet seg ved runde bord som var satt ut på torvet. Tom satt med 

borgermesteren, mølleren og noen av de andre eldre mennene. Anna var der og, 

hun satt med noen av jentene i landsbyen. Den yngste gårdsgutten pleide som regel 

ikke å kunne se Anna uten å by henne opp til dans, i kveld orket til og med ikke han 

det. 

Heldigvis. 

Den eldste gårdsgutten satte en øl foran Hans. «Borgermesteren spanderer, som 

takk for hjelpen.» Hans tok kruset. Han var for sliten til å merke at han smilte. 

«Så snilt av ham.»  

Hans drakk en slurk. Ølen var kald, forfriskende. Han satte kruset fra seg og strakk 

seg ut, vred litt på ryggen, pustet sakte ut. 

Det var da fottrinn kom mot ham fra mørket. To personer spaserte nedover 

veien fra borgen, inn på det lille torvet på østsiden av broen. 

En stemme var høylytt. Selvsikker, som om det var alle andre som snakket for lavt. 

«Selvfølgelig smaker det dritt av ånden til jenta når du kysser henne, hva tror du?.» 



Den andre stemmen var lavere, den hørtes undrende ut: 

«Men hvorfor gjør folk det da?» 

«Nei altså... Hvorfor drikker folk sprit? Det smakker jo dritt det og, men folk drikker 

det likevel.» 

«Så å kysse jenter er som å drikke sprit da?» 

«Ja... ja jeg tror du kan sammenligne de to.» 

«Jaha.» Den rolige stemmen dro på det. 

Ut av mørket kom to unge menn. Hans dro kjensel på dem. De hadde vært i følget til 

jenta som hadde bestilt hestesko. En av dem var svær. Bred som han var høy, store 

hender, stor mage og store skuldre. Hodet var barbert men han hadde skjegg, 

trimmet og skinnende sort som lærjakken hans. 

Den andre var lavere og tynnere, men det var vanskelig å se hvor mye tynnere på 

grunn av den vide, grove kjortelen han hadde på seg. Håret var oransje, det hang 

over øynene. Blikket hans gled over ansamlingen som satt utenfor vertshuset. Det 

hadde en fjernhet ved seg, som om han lurte på hvorfor det plutselig stod en landsby 

midt i veien.  

 Den høylytte stemmen tilhørte fyren med skinnjakke:  

«God kveld, godtfolk. Jeg forstod det slik at her var muligheter for en pils?» 

Hans vekslet blikk med de andre. Fiskersønnen skjønte hva han tenkte, han nikket 

så vidt. Hans ropte på verten: «Skaff disse herremenn to flagoner av din beste pils!» 

 Fyren med skinnjakken introduserte seg selv som Bernard. Den andre het 

Ferdinand. De spurte litt om landsbyen.  

«Jeg sier jo ikke at landsbyfolk er enkle, eller dumme.» 

Bernard var kommet langt inn i sin andre pils. «Jeg bare peker ut fakta: alle 

landsbyer mellom Høyrødsla og Kvitheim ser helt identiske ut!» 

Ferdinand ventet tålmodig på at Bernard skulle bli ferdig før han besvarte de 

forvirrede uttrykkene til Hans og de andre: 

«Det er rikets grenser i nord og sør. Bernard hadde heller aldri sett et kart før jeg 

viste ham det.» 

Stemmen hans var nesten beroligende ved siden av Bernards brautende påstander. 

Håret lignet en for stor hatt til det lille hodet hans. Ansiktet var så fregnete at det ble 

vanskelig å skille ut de brune øynene.  

«Tingene mine ligger igjen oppe i borgen, eller så kunne jeg vist det til dere også.» 

Fiskersønnen så mellom Bernard og Ferdinand, han trakk av begeret sitt tankefullt.  



«Hvorfor er ikke dere der oppe, egentlig?» Måten Bernard rynket på nesen fikk hele 

ansiktet til å trekke seg.  

«Tjenestefolk er nok den kjedeligste gruppen med mennesker jeg har vært borti. Og 

jeg henger med han her.» Ferdinand sølte øl på bordet da Bernard plutselig slo 

håndflaten mot skulderen hans. «Vi prøvde å prate med dem, men alt de snakker om 

er ridderne de tjener. Jeg lover dere..» Bernard så seg om rundt bordet. «..de ville 

holde seg edru slik at de bedre kunne tørke rumpene til mestrene sine.» Ferdinand 

sølte øl igjen, denne gangen fordi han begynte å le. 

Hans hadde også møtt mange tjenere de siste dagene. De slo ham som nesten like 

overlegne som ridderne selv, om ikke mer.  

Stemmen til Bernard ga ekko blant de høye, tynne trehusene. I det fjerne hørte de 

noen rope: «Demp dere..!» 

Bernard dempet seg ikke: «Mesteren vår, den ærede sir Antonus, beordret oss til å 

ha det gøy i kveld. Da gjør vi jo det.» 

Fiskersønnen hevet øyenbrynene sine, det gjorde han som regel når han ble 

overrasket. «Denne Antonus høres ut som en fin fyr å jobbe for?» 

Bernard skakket på hodet fra venstre til høyre. «Ja jo, jeg synes det er ganske bra.» 

 Hans hadde bare sett ridderen på avstand da hestesko-jenta hadde gått 

tilbake til ham. Han hadde sett ut til å være eldre enn de andre i følget sitt, men ikke 

like gammel som læremesteren til Hans. Alderen hans hadde vært vanskelig å gjette 

på avstand, mye på grunn av barten hans, to tynne streker over en bred munn. Det 

sorte håret var velkjemmet, det gyllenbrune ansiktet hans virket ubekymret. Øynene 

hans hadde glimtet som gull. 

I det øyeblikket kom et nytt par med skritt hastende nedover gata. En stemme 

var lav, nesten en hvisking. Støyen fra borgen syntes å øke i sammenligning. Hun 

holdt en flat tone. Hans kjente henne igjen, hestesko-jenta.  

«Fortalte du ham at det var hennes idé?»  

Mannen som kom gående ved siden av henne var kledd i en vams med samme 

grønnfarge og gule mønstre som den lange vesten til jenta.  

Begge hadde hvite bukser og sorte, blanke støvler. 

Begge bar kurvede sverd i sorte slirer med sølvornamenter som lignet grener.  

Stemmen hans var høy. Ikke brautende som Bernard, den hadde en slags dannet 

veltalenhet ved seg. Likevel brøt lett snøvling gjennom:  



«Naturligvis ikke. Jeg ønsker da ikke å stille den arme kvinnen i ytterligere problemer 

med sin ektemann. Mannens reaksjon var dessuten helt tydelig overdrevet.» 

Han hastet forbi, ga et kort blikk til Bernard og Ferdinand i forbifarten. Når han smilte 

omkranset de kraftige munnvikene hans den tynne barten, faklene på 

vertshusveggen glimtet i øynene hans. 

Ridderen fortsatte inn blant bordene, bukket lett, så seg rundt i forsamlingen. Han 

veivet en arm ut i lufta mens han holdt en annen på brystet. 

Bråket fra borgen økte definitivt, kom det ikke fra oppe i bakken nå? 

Og det hadde vel ikke inkludert hestehover og skrangling i metall..? 

Den grønnkledde ridderen hevet stemmen for å bli hørt: 

«God aften, godt folk! 

Mitt navn er sir Antonus Diego de Contadore.» 

Han mistet balansen, sjanglet litt, men fant fotfestet igjen. Antonus hadde 

oppmerksomheten til hele torvet nå.  

«Jeg har kommet for å advare dere..» 

Han ble avbrutt av galopperende hester. 

En ridder med åpent visir, 

rustningskjørt på beina og bar overkropp red sin hvite hest for harde livet. 

Han fektet med langsverd mot en annen ridder, ridende parallelt med ham, 

denne med brystplate men ingen bukser. 

De dundret gjennom torget. 

Tom og kameratene hans kastet seg på bakken i det bordet deres ble ridd ned. 

Folk kom seg på bena, vekslet forvirrede blikk. 

Antonus klappet sammen hendene sine.  

«La meg foreslå at vi barrikaderer oss inne i vertshuset?» 

Bak ham hadde ropene nådd gaten i landsbyen, 

løpende føtter rumlet nærmere. 

 Hans og fiskersønnen hamret fast planker på døra. Menn løp til og fra med 

treverk og spikre, vinduer ble skoddet igjen. 

Utenfor hørtes rop, hestehover, stål som banket stål, treverk som splintret. 

Anna stod med de gamle og barna bak i rommet, hun vekslet bekymrede blikk med 

Hans. To små jenter gjemte seg bak skjørtet hennes. 



Bernard hjalp Tom med å plassere en hylle foran døra. Antonus hadde vært på 

kjøkkenet og hentet seg en pils, han stod og så på de andre jobbe. Antonus sin 

væpner hadde kommet ned fra overetasjen, Bernard så febrilsk på henne. 

«Hva skjedde?» Bernard bjeffet. En fure hadde dukket opp over nesen hans. Jenta 

så tilbake på ham et øyeblikk før hun svarte: 

«Han hadde seg med en eller annen ridderkone.» Måten hun annonserte det på 

minnet om bokholderens årlige rapport om avlingen. 

«Hvem?» 

Jenta trakk på skuldrene. Hun ventet et sekund med å svare: 

«Våpenskjoldet hans var to røde lanser i kryss over en blå bakgrunn.» 

Alles øyne gikk mot banneret som hang på veggen bak baren. Hun snudde seg mot 

det, fremdeles fullstendig uanfektet: «Sånn som det.» 

 Noe kræsjet i døra. Treverket knaket.  

«Jeg vet du er der inne! Få opp døra!» Stemmen utenfor buldret av raseri. Antonus 

avsluttet pilsen sin i ro og mak. Han kom seg på bena, holdt armene foran seg for 

balanse, karret seg bort til væpneren sin. 

«Kjære barn, kan du være så snill og beskytte landsbyboerne?» 

Hun snudde seg vekk fra ånden hans uten å svare. 

«Det hadde vært oppriktig kjedelig om noen døde.» 

Han blunket til Bernard, Bernard bare stirret på ham. 

Hylla foran døra veltet i det treverket splintret.  

Der stor sir Blümenhart. 

Kledd i full platerustning. 

Gullkantete skulderplater og skinnende kyrass. 

Hjelmen var prydet med horn som på en okse, en rød og blå fjær var festet på 

toppen. I hendene holdt han en svær øks. 

Støyen fra utsiden veltet inn idet han trådte over dørkarmen. 

Antonus sjanglet ut på gulvet, han falt nesten over ende da han bukket. 

«Så godt å se dem igjen, señor.» 

Visiret til Blümenhart var lukket, han rørte seg ikke, bare stod der, grep øksa i 

hendene. 

«Ah, fruen deres er ikke med dem? Jeg fikk aldri sjansen til å si adjø.» 

Hans vekslet blikk med Tom og Anna, og så fiskersønnen. Nå gjaldt det å finne ut 

hvordan de skulle fremstå som minst mulig tilknyttet til Antonus. 



Blümenharts stemme dirret av raseri:  

«Jeg skal få kompensasjon av deg, om jeg så må hale den ut av magesekken din.» 

«Slikt språk.» Antonus hørtes skuffet ut. «Og foran en slik flott forsamling og!» Han 

spant rundt for å vise til folkene samlet bak i vertshuset. Føttene hans snublet i 

hverandre, det var så vidt han holdt seg på bena.  

Så trakk han frem sverdet sitt. 

Klingen ljomet idet han vendte seg mot Blümenhart og pekte klingen mot ham. 

«Jeg blir nødt til å jekke dem ned litt.» 

Sir Blümenhart hogg etter Antonus. 

Antonus sjanglet lett til siden. 

Øksehodet begravde seg i gulvet. Blümenhart røsket opp våpenet og angrep på ny. 

På ny dukket Antonus unna. 

Blümenhart hogg raskt, hardt, veivet den svære øksa rundt som en trepinne. 

Antonus bare trådte unna med lette steg. 

Så hevet han sverdet sitt. 

Blümenhart hogg av all kraft. 

Antonus parerte øksehodet. 

Den tunge øksa traff den tynne klingen og kimte som en bjelle. 

Selv om Blümenhart hadde lagt all sin styrke inn i hugget syntes Antonus’ blokkering 

uanstrengt. 

Nå dirigerte han øksehodet nedover og fanget det mellom gulvet og egen klinge. 

Blümenhart slapp øksa. Han kastet seg fremover for å takle motstanderen sin. 

Antonus trippet til siden. 

Fanget Blümenhart i benkrok. 

Og borgherren av Straus-Rasetti gikk i gulvet så plankene knaket. 

Antonus stod over ham, pekte klingen mot åpningen i hjelmen. En serie gisp 

gikk gjennom rommet. En av småjentene hadde begravd ansiktet i skjørtet til Anna. 

Blümenhart holdt hendene foran seg. Munnvikene til Antonus rullet over barten hans.  

«Som pris for min seier tar jeg deres tilgivelse.» 

Antonus snudde på hodet. Vendte blikket mot folkemengden. 

Så så han rett på Hans. 

«Samt lærlingen til smeden deres.» 

Hans snudde seg for å se hvem han snakket om. Hvem Antonus snakket om gikk 

egentlig ikke opp for ham før dagen etter. 



 Torget i Straus-Rasetti lå i ruiner. 

Samtlige gjenstander som hadde stått utendørs var ødelagt. 

Ødelagte våpen og bulkede rustningedeler lå strødd i gatene, sammen med knuste 

ølkrus. 

Det lå en god del riddere strødd rundt i landsbyen også. Hvem som var slått ut i 

kamp og hvem som hadde drukket for mye var ikke lett å si. Blümenhart hadde dratt 

tilbake til borgen, Tom og borgermesteren hadde hjulpet ham hjem. Blümenhart 

hadde heller ikke vært edru. «Heldigvis», som Tom sa. 

Nå satt Tom innendørs. En bakfull Antonus hadde dukket opp noe ute på 

dagen. Han og Tom hadde snakket sammen lenge. Hans stod ute i smia. Bernard, 

Ferdinand og Neña stod der også 

Neña var navnet væpneren til Antonus hadde gitt da Hans spurte.  

Hun hadde sett på ham såpass lenge at han lurte på om han hadde sagt noe galt før 

hun svarte. Nå stod hun og skulte på ham. Bernard rynket pannen sin, Ferdinand 

smilte vennlig. 

«Så er du en flink smed?» Bernard hørtes mer forsiktig ut enn kvelden før. 

«Nei, ikke egentlig.» Hans hadde ikke ment å høres fullt så brysk ut. Alle tre bare på 

ham.  

Det var urettferdig. Antonus hadde vunnet ham i en duell, i fylla. Han hadde ikke lyst 

til å pakke sammen sakene sine og dra bare fordi en adelsmann hadde tapt et 

veddemål. 

«Jeg er jo bare en læregutt, hva forventet dere?» 

Neña holdt seg for munnen, snudde seg rundt en gang. Bernard veide hodet sitt frem 

og tilbake, vurderende.  

«Det er for så vidt der alle starter, er det ikke? Vi rekrutterer helst lærlinger faktisk. 

Enklere å, vel, lære opp.» 

«Rekruttere?» Hans krysset armene. 

«Du mener tvangsforflytte?» 

Munnen til Bernard strammet seg, han blunket et par ganger. 

Neña skulte på ham igjen, nå skulte Hans tilbake. 

Ferdinand tok over. Han hørtes nesten trøstende ut. 

«Det er ikke så ille. Vi får i det minste tak over hodet og mat på bordet.» 

Bernard nikket. «Og betalt.» 



 Døra gikk opp, Tom vinket ham inn. Der satt Antonus ved bordet. Anna satt 

ved grua med ubrukte sysaker i hendene. Hun stirret på Hans med blanke øyne. 

Munnen til Antonus virket ekstra bred når munnvikene hans la seg over barten. Hvite 

tenner syntes så vidt. Han hørtes mindre selvsikker ut enn kvelden før, nesten 

nervøs, men snøvlingen var borte. 

«Kom, sett deg ned Hans.» Han vekslet et kort blikk med Tom. Tom så lenge på 

Hans før han sukket, han gikk rett på sak. 

«Jeg synes du skal ta denne muligheten, Hans.» 

«Har jeg noe valg?» Han hadde spurt før han rakk å tenke. Tom lukket øynene, trakk 

pusten sakte. Antonus svarte: 

«Naturligvis, jeg driver da ikke med slaveri.» 

Tom brøt inn: «Bare hør på hva han har å si.» 

Antonus fortalte om ridderordenen han tilhørte.  

St. Estrellions ridderorden kalte han den. De holdt til i den store skogen som lå sør 

for Straus-Rasetti.  

Hans hadde hørt historiene. En magisk skog der djerve riddere kjempet for å holde 

menneskeheten trygg. Historiene kom som regel fra gamle koner og fulle kjøpmenn. 

Antonus hadde hatt et glimt i øynene kvelden før, som om alt han sa var en spøk. 

Glimtet var helt fraværende nå. Tom satt og klødde seg i skjegget, pannen hans 

rynket seg. Han pleide å gjøre det når han var redd for at Hans skulle si noe dumt.  

Hva slags sted Antonus egentlig bodde på hadde ikke så mye å si for Hans. 

Så lenge det ikke var veldig langt unna. Hvis han syntes de reiste for langt 

hjemmefra kom han ganske enkelt til å snike seg av gårde på natten. Hans og de tre 

kameratene hans hadde dratt på lange nok utflukter tidligere. De hadde alltid funnet 

veien hjem selv. 

 Da Hans ikke gjorde tegn til å le Antonus opp i ansiktet med det første virket 

han nesten lettet. Hans trodde han ville prøve å bekrefte alle eventyrene om ridderne 

og den store skogen, men han fortalte heller om landområdene som tilhørte ordenen. 

Riddere var en ting, men hver ridder krevde en skare med håndtverkere, tjenere, 

kokker og bønder bak seg. Hans vekslet blikk med Tom. Antonus beskrev bare 

hvordan ting hang sammen hvor som helst i verden. 

«Problemet oppstår naturligvis når det ikke bor nok mennesker i skogen fra før av.» 

Måten Antonus rullet munnvikene om barten fungerte enten som et smil eller en 

slags nervøs grimase.  



«Vi rekrutterer der vi kan.» Han pauset, som om han visste om Hans’ forståelse av 

rekruttering. «Så når en landsby har to lærlinger er det god praksis å rekruttere en av 

dem.» Hans vekslet blikk med Anna igjen. 

Kvalme stakk ham i magen. Hvis det kom til valget mellom ham og Anna kunne han 

ikke forvente at Tom ville velge ham. Tom møtte blikket hans. Som om han forstod 

hva han tenkte mildnet det harde ansiktet hans en smule. 

«Hans, landsbylivet er jo ikke noe for deg. Du har ikke giftet deg enda og du er 

allerede lei av å hamre hestesko.» 

Hans ville le. Han skulle bare ønske at det var noe å le av. Skyldfølelse erstattet 

bitterheten som stakk ham i magen. Han ville fortelle Tom og Anna hvor takknemlig 

han var for at de hadde tatt ham inn til å begynne med. 

Første gang han kunne huske å ha sett Tom smile var da Anna var ti år gammel, hun 

hadde klart å smi sin første hestesko. 

Nå kom den andre gangen. 

«Du vil alltid ha en hjem her.» Anna smilte og, men hun var fremdeles blank i 

øynene. Tom fortsatte: «Men hvis jeg må jobbe med deg i smia en uke til kan det 

hende jeg hamrer inn skallen din.»  

Hans blunket. Så lo de. Latteren til Tom dundret mellom veggene. 

Barten til Antonus holdt på å forsvinne inn i munnvikene hans. 

 Antonus, Neña, Ferdinand og Bernard stod ute på veien. Kjerra stod klar, de 

ventet bare på Hans. Han hadde pakket det han hadde. Klær, støvler med halm, og 

det de kunne avse av mat. Antonus hadde forsikret dem om at de hadde forsyninger i 

massevis, men Anna hadde insistert på at han skulle ha med litt for sikkerhets skyld. 

Tom hadde også sneket en pung med mynter inn i sekken til Hans når ingen fulgte 

med. «I tilfelle jævlene prøver å lure deg.» hadde han mumlet. 

Anna hadde brukt over en time på å forsikre Hans om at han bare måtte komme 

hjem igjen med en gang det var noe. Nå stod hun utenfor døra til smia, hun smilte 

med tårevåte øyne. 

«Ta vare på deg selv, da. Ikke end opp i galgen et sted.» 

Hans trakk pusten. Det gikk opp for ham hva som var i ferd med å skje. Ikke bare 

Tom og Anna, men fiskersønnen, gårdsguttene, borgermesteren. Han visste ikke når 

han ville se dem igjen. Han visste ikke om han ville de dem igjen i det hele tatt. Det 

var skremmende. Han ville gjemme seg bak Anna. Løpe inn, få Tom til å jage vekk 



Antonus og de andre. Så var Anna om halsen hans. Da hun holdt rundt ham var det 

som om avmakten ble klemt ut av ham. 

Tom hadde rett. Hadde han ikke alltid klaget over arbeidet i smia? Han og 

kameratene hans hadde lagt store planer om eventyr og rikdom, nå hadde 

muligheten bokstavelig talt ramlet i fanget på ham.  

Øynene til Anna var fremdeles blanke, men nå fikk det dem til å stråle. 

«Jeg gleder meg til å høre om opplevelsene dine.» 

Ja. Det skulle hun så klart. Der og da ga han seg selv et løfte. Uansett hvor godt han 

trivdes ville han reise hjem igjen om ett år. 

Kanskje to. 


