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Prolog 
En flok voksne og børn flygter i skoven. De fleste indhentes og fanges af troldfolk, dog 

slipper enkelte børn væk.  

Børnene henter den gamle kriger Vifil, og sammen med ham får børnene skræmt 

troldfolkene væk, inden de når at ofre de tilfangetagne.  

Vifil beslutter sig for at advare kong Halfdan om troldfolkenes overfald. 

Akt 1 Lejre Kongsgård  
Kongsgården vågner, og der laves almindelige gøremål. En flok bønder snakker, mens de 

venter på at blive eskorteret ud til marken af soldater. Kongsgårdens herre er kong 

Halfdan, som er i krig med sin bror Frode.  

Kongsgårdens børn afholder et spil. Spillet er en række dueller mellem børnene, 

præsenteret af Kåre og Sune. Legene afsluttes med en duel mellem de to kongesønner 

Hroar og Helge.  Helge er den stærkeste, men Hroar vinder ved hjælp af en list.  

Hroar bliver irettesat af sin far, men han forsvares af sin mor, Tove. Halfdan og Tove 

skændes, de er ikke lykkelige sammen. 

Vifil ankommer, men han når ikke at advare Halfdan om troldfolkenes inden det rituelle 

blot. Ved blotet får Halfdan et uhyggeligt varsel om sit snarlige fald fra magten.  

Tove fornemmer, at noget er galt og får sendt sine sønner væk med Vifil.  

Kort efter overfaldes kongsgården af Frode og hans mænd. Halfdan dræbes af Frodes 

drabelige livvagt Bette Gøj, som er en af troldfolkene. 

Frodes folk begynder en plyndring af kongsgården, men Tove får afværget dette ved at 

love at gifte sig med Frode.  

Frode besøges nu af Gylda, som er leder af troldfolket. Han giver hende de døde krigere 

som betaling for gode råd. Toke, som har forrådt Halfdan og som nu støtter Frode, 

sendes af sted for at hente Hroar og Helge tilbage til kongsgården. Frode sender også 

nogle andre stimænd af sted med tydelig ordre om, at han, modsat sit løfte til Tove, 

ønsker drengene dræbt. 

Tre af kongesønnernes venner Nanna, Sune og Kåre overhører dette og i samråd med 

jarl Regin, Halfdans gamle rådgiver, begiver de tre unge sig af sted for at advare Hroar 

og Helge. 
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Akt 2 Vifils Ø 
Hroar og Helge er på Vifils Ø, og de er nødt til at hjælpe til med arbejdet, hvilket de ikke 

er helt tilfredse med. 

Thorben og hans børn, flygtningefamilie, besøger Øen. Vifil og kongesønnerne advares 

om, at Toke er sendt afsted for at fange dem. Hroar og Helge er ikke bange og vil tage en 

kamp med Toke og hans folk, men Vifil maner til forsigtighed og beordrer dem til at 

gemme sig. Men mens Vifil spejder efter Frodes mænd, og Helge og Hroar aftaler at 

drive gæk med Toke og hans folk. 

Vifils advarselssignal lyder, og drengene gemmer sig i deres hule.  

Toke og hans mænd kommer ind sammen med Vifil. De er mistroiske over Vifils råb, men 

han får dem overbevist om, at han kalder på sine hunde. 

Vifils hytte og ø bliver nu gennemsøgt, men Hroar og Helge bliver ikke fundet. De får 

oven i købet byttet indholdet af en madsæk og en ølkande ud med et mere ubehageligt 

indhold. Dette opdager Toke ikke, før han smager på varerne. Toke tror, at det er hans 

egne folk, der er uduelige. Han er rasende og forlader øen. 

Kåre, Sune og Nanna kommer nu til øen. De medbringer Regins advarsel om, at der også 

er sendt stimænd efter Hroar og Helge.  

Vifil forsvinder for at holde øje. Imens skændes de unge om, hvad de skal gøre.  Deres 

diskussion afbrydes af et skrig. En ung kvinde kommer ind på scenen. Hun er fanget af to 

stimænd. Helge glemmer Vifils ordre om, at de skal gemme sig, og han kommer kvinden 

til undsætning. Overfaldsmændene flygter. Kvinden er taknemmelig, og hun beder om 

sine redningsmænds navne. Helge kan ikke lade være med at prale med, hvem de er. Det 

viser sig at være en list. Kvinden er også stimand og kalder på sin medskyldige, efter at 

hun nu har vished for, at de unge er Hroar og Helge. Pludselig bliver de unge overfaldet 

igen af en stor gruppe stimænd/troldfolk.  

Hroar og Helges gruppe bliver reddet i sidste øjeblik af Vifil og Thorben. Prisen er høj, 

for både Sune og Vifil ligger døde. 

Hroar og Helge beslutter at opsøge Regin efter råd. Thorben og nogle af skovfolkene 

tager med dem. 
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Akt 3 Markedet ved Branke Ege 
Markedsstemningen er trykket, da de unge ankommer. Der er ingen liv og fest. En 

gruppe gøglere forsøger at lave lidt stemning. Men det eneste, de får ud af dette er at 

blive chikaneret af en gruppe af kong Frodes bøller. 

Helge blander sig igen, og det udvikler sig til en stor kamp. Igen bliver drengene reddet. 

Denne gang er det Regin og hans mænd, der griber ind. 

Regin overbeviser drengene om, at de er nødt til at gøre modstand mod deres onkel 

Frode. De aftaler, at drengene skal søge opbakning fra nogle af Halfdans gamle folk. 

Mange af disse vil samles til solhvervsfesten hos Sævar jarl. Sævar er gift med drengenes 

storesøster Signe. 

For at slippe uden om Frodes folk, skjuler drengene sig blandt gøglerne som skjalde. 

Akt 4 Sævar Jarls Solhvervs Fest 
Folkene på Sævar Jarls gård er bange for Frodes folk. De har nemlig fået at vide, at 

Frode også kommer til solhvervsfesten. 

Sævar og hans kone skændes om, hvorledes de skal modtage kong Frode og hans 

dronning Tove. Sævar vil ikke gøre modstand, mens Signe er rasende på sin mor, fordi 

hun har giftet sig med sin mands morder. 

Regin ankommer sammen med gøglerne. Hroar, Helge og deres venner er skjult blandt 

gøglerne. 

Regin og Sævar diskuterer kong Frodes regime. Regin vil gøre modstand, mens Sævar 

ikke tør. 

Frode ankommer til gården. Signe er kold over for sin mor, hvilket Kong Frodes kriger 

Skarde bemærker og kritiserer. Tove prøver at få sin datter til at forsone sig.  Men Signe 

har ikke i sinde at forsone eller være venlig. I et lurbattle duellerer hun med Frode om, 

hvem der egentligt bestemmer på jarlegården.  

Alle sætter sig til bords og gøglertruppen begynder underholdningen. Hroar og Helge 

introduceres som skjalde.  De synger en vise, som er en smædesang om Frode.  

Hroar og Helge når at gemme sig, inden de bliver pågrebet af Skarde. Frode er rasende, 

og han anklager Regin for at stå bag hånen. Frode kalder på Gylda for at bruge hendes 

evner til at finde Hroar og Helge. Gylda forlanger betaling, og Frode myrder Toke og 

bruger hans lig som betaling. Tove bliver nu klar over, at Frode ikke agter at skåne Helge 

og Hroar.  
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Inden Gylda når at begynde sin spådom, træder Hroar frem for at udfordre Frode. Også 

Helge træder frem, og de kommer i en drabelig tvekamp med Frode og hans livvagt Bette 

Gøj. Drengene er lige ved at tabe, men ved hjælp af Hroars snilde får Helge besejret Bette 

Gøj. Frode kræver af sine mænd, at de slår Hroar og Helge ned. Her træder Nanna og 

drengenes venner frem for at hjælpe. Et stort slag udvikler sig mellem troldfolk og Frodes 

mænd på den ene side og alle andre på den anden side. Frode dør og hans side taber. 

Gylda flygter, men når at forbande Hroar og Helge, inden hun flygter. Helge tager ordet 

og opfordrer folk til at vælge sin bror som konge. Hroar vælges til konge, da både Sævar 

og Regin støtter valget.  

Hroar og Helge taler alene sammen. Her takker Hroar for Helges støtte. Helge kræver 

betaling for støtten. Han vil have en flåde og Nanna. Hroar indvilliger. 

Hroar benåder Skarde og Frodes krigere som sin første regeringshandling. Derved er 

borgerkrigen slut, da Skarde sværger troskab til Hroar. 

Nanna bliver voldsomt forarget over Hroars og Helges handel og giver dem begge nogle 

lussinger, inden hun flygter væk.  

Tove finder sine drenge og fortæller, at hun drager væk. Hroar og Helge er nu alene igen.  

 

  


