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Prolog 

Danmarks dronning Hjørdis søger råd hos den gamle vølve Aslaug og hendes lærling Ragnfrid. 

Vølven modtager en profeti fra guderne, som fortæller om dronningens forestående død og at der 

skal gå tyve år, førend hendes datter vil hævne hendes død og blive Danmarks dronning. 

Dronningen overlader sin spæde datter til vølven og rejser hjem. Vølven giver spædbarnet til jarlen 

af Mariager Fjord, som allerede har en datter. 

Akt 1, del 1 – Mariager Fjord 

Der er gået tyve år, siden den danske dronning blev dræbt af germanere og hendes datter forsvandt. 

Germanerne blev drevet på flugt og Danmark har nydt godt af den spinkle fred, der har hersket 

siden. Men Danmarks trone står tom. 

I Mariager Fjord er der fredeligt – børn leger, voksne ordner deres daglige gøremål, og de to søstre, 

Helga og Sigrid, vender hjem fra jagt. Pigerne modtages af deres forældre, og skændes om hvem af 

dem der er bedst med et sværd, og de slås. Helga vinder, da hun spænder ben for Sigrid. 

Under deres kamp ankommer Ragnfrid, vølvens lærling som nu selv er blevet vølve. Hun insisterer 

på at Helga og Sigrid skal følge med hende til kongsgården, for at hjælpe hende med at ’fylde 

Danmarks trone endnu en gang’. 

De rejser. 

Akt 1, del 2 – Kongsgården i Roskilde 

Udenfor kongsgården møder Ragnfrid, Helga og Sigrid, jarlen af Ribe, hans søn og deres følge, 

anført af Dan, sønnesøn til den afdøde dronning. Helga og Sigrid redder dem fra en gruppe 

stimænd, og de slår følge resten af vejen. 

I kongsgården gøres klar til det årlige jarlemøde, hvor Danmarks syv rigeste jarler mødes hvert år, 

for at drøfte vigtige ting, samt for at fejre solhvervet ved at ofre til guderne og for at prøve at trække 

det sagnomspundne Odinsværd, der har siddet fast i et træ på kongsgården, siden dronningen døde. 

Siden dronningens død, er kongsgården blevet forvaltet af den berømmede kriger Regnar 

Kongedræber og hans hustru Gudrun, og derfor er det dem, som modtager de ankomne jarler. 

Da Helga og Sigrid ankommer, sammen med Ragnfrid, finder de ud af, at der er en anden grund til 

at Ragnfrid har hentet dem: Helga er datter af den afdøde dronning og arving til Danmarks trone. 

Før Helga når at stille spørgsmål og før Ragnfrid når at forklare noget, ankommer Dag, jarlen af 

Fyn. Han og Ragnfrid fortæller Helga om profetien og om dronningens død – dræbt i kamp af den 

germanske kong Almar, som dog selv mistede livet i slaget. 

Dagen derpå ankommer søskendeparret Njal og Skymning, som begge er krigere i kongsgårdens 

(og dermed dronningens) hird. Njal møder Helga og de er øjeblikkeligt draget af hinanden. 
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Det lykkes Helga at trække Odinsværdet, hvorefter hun krones til dronning – skønt hendes fætter, 

jarl Dan, og Hakon, Ribes fremtidige jarl, begge taler imod hende. 

På jarlerådet får Helga at vide at germanerne endnu en gang har samlet en hær og at deres nye 

konge, Adalmar, ønsker at se sig selv på Danmarks trone. Helga beordrer jarlerne til at samle deres 

krigere og tage til Ribe, så de kan drage mod syd og bekæmpe germanerne. Jarlerne tager straks 

afsted. 

Njal og Helga kommer tættere på hinanden, på bekostning af Helgas forhold til søsteren Sigrid. Dan 

øjner en mulighed for at komme tættere på Helga ved at vinde Sigrids tillid, men hun afviser ham. 

Dan og Hakon lægger skumle planer sammen, hvilket overhøres af den unge mand Arne. Han 

undrer sig over hvad det er for en aftale Dan har med Hakon, og følger efter Dan, da han tager ud i 

skoven for at mødes med en mystisk kvinde. 

Kvinden er germaner og Dan aftaler med hende, at han vil sælge oplysninger til germanerne i bytte 

for Danmarks krone. Kvinden tager afsted og Dan skynder sig tilbage til kongsgården. Ingen af dem 

opdager at Arne har hørt det hele. 

Dagen efter overhører Dan et skænderi mellem Helga og Sigrid – Helga vil have at Sigrid bliver i 

Roskilde og tager vare på kongsgården i stedet for at tage med i krigen; Sigrid tror dette betyder at 

Helga ikke længere kan lide hende. Helga og hendes folk tager afsted, mens Sigrid søger trøst hos 

Dan. 

Akt 2, del 1 – En skov på Fyn 

Der er gået seks måneder siden Helga og hendes krigere, tilsyneladende, besejrede germanerne i et 

stort slag. Men i al hemmelighed, og med hjælp fra Hakon, nyudnævnt jarl af Ribe, har germanerne 

indtaget Jylland. 

En gruppe folk fra Mariager Fjord er på flugt fra germanerne. De indhentes af germanerne, ikke 

langt fra den fynske jarl Dags gård, og de voksne dræbes. Kun fire børn undslipper, dog forfulgt af 

en gruppe germanske krigere. 

De germanske høvdinge Wulfstan og Gisila skynder sig tilbage til kong Adalmars lejr for at fortælle 

ham om børnenes flugt. 

Akt 2, del 2 – Kongsgården i Roskilde 

I kongsgården er Helga og Sigrid stadig uvenner – et uvenskab der fortsætter fordi Sigrid, som har 

forelsket sig i forræderen Dan, ikke lytter til Helga som ikke stoler på ham. Sigrid søger trøst hos 

Dan, som er uinteresseret i deres forhold da hun ikke kan skaffe ham Helgas tillid; Helga, i 

mellemtiden, søger trøst hos Njal. 

Landsbylivet afbrydes, da den jyske Haldor ankommer og fortæller at den ribenske jarl Ivar er død 

og at hans ældste søn Hakon er blevet udvalgt til jarl. Han tager afsted igen med det samme og kort 

efter ankommer krigeren Idun, sammen med børnene fra Mariager Fjord. De fortæller Helga at 
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Jylland er blevet indtaget af germanerne, som fik hjælp af Hakon af Ribe og nogle andre af de jyske 

jarler. 

Børnene fortæller Helga at hendes plejeforældre begge er døde. 

Helga indkalder til jarleråd for at finde en løsning på germanernes besættelse af Jylland, og hun 

overbringer selv beskeden om deres forældres død til Sigrid. De to kvinder tilgiver hinanden, nu 

hvor de er det eneste de hver især har tilbage. 

På jarlerådet diskuteres der frem og tilbage om hvad de skal gøre for at overvinde germanerne – de 

kan ikke søge hjælp hos hverken Sverige eller Norge; Sverige er inddelt i mange små kongeriger, 

som alle bekriger hinanden og Norge har været ramt af hungersnød og sygdom, og er for fattigt. 

Dan modsiger igen og igen Helga, så hun til sidst bortviser ham fra rådet. Hun giver de resterende 

jarler besked på at samle deres krigere og komme tilbage til kongsgården, så de kan ride ud og 

møde germanerne i en sidste kamp. 

Dan prøver at overtale Sigrid til at fortælle ham, hvad der blev besluttet på rådet, men hun er stadig 

mest optaget af sine døde forældre. Hun fortæller ham kort hvad der blev besluttet og de skændes. 

Dan sniger sig ud om natten for at mødes med germanerne. I skoven finder han de fire germanske 

høvdinge, Wulfstan, Gisila, Clovis og Cunigund, som han forsøger at overtale til at hjælpe ham med 

at dræbe kong Adalmar. De nægter dog. 

Kong Adalmar ankommer og Dan fortæller ham om danernes plan, og at så længe Helga har 

Odinsværdet kan hun ikke overvindes. Adalmar beordrer Dan til at stjæle sværdet. På vej tilbage til 

kongsgården ser Dan Arne, som er fulgt efter ham endnu en gang. Det lykkes Arne at gemme sig, 

og Dan tror at det var månelyset og nattemørket der spillede ham et puds. 

I kongsgården gøres der klar til kamp – de ældre, erfarne hirdfolk ser frem til at kampen er 

overstået, men flere af de yngre krigere glæder sig til muligheden for at vinde hæder og ære, eller 

gøre sig fortjent til en plads i Valhal. 

Om natten sniger Dan sig ind i Helgas langhus og stjæler Odinsværdet. 

Dagen efter tager krigerne afsked med deres familier, som sendes på flugt. Samtidig prøver Arne at 

fortælle Sigrid om Dans forræderi. Sigrid er stadig vred på Dan og nægter at høre på Arne. Hun går 

fra ham og mens han står alene, kommer Dan hen til ham. Dan har overhørt hvad Arne ville fortælle 

Sigrid, og i modsætning til hende, hørte Dan efter og forstod at Arne vidste mere end hvad godt var. 

Dan myrder Arne og gemmer liget af vejen, uden nogen opdager det. 

Helga opdager at nogen har stjålet Odinsværdet og hun er klar til at give op. Dan skyder skylden for 

tyveriet på Arne. Sigrid og Ragnfrid overtaler Helga til at prøve at kæmpe, selvom de er i undertal. 

Germanerne er mindre end to dagsrejser fra kongsgården, og de har ikke længere tid til at vente på 

Jarl Dag og hans krigere. 
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Krigerne går til ro og da kongsgården er øde, kommer Skymning og Njal tilbage – de har været på 

Fyn og bringer bud fra jarl Dag. Dan tager imod dem og fortæller dem, at Helga er taget afsted med 

alle krigerne for at angribe germanerne. Skymning og Njal skynder sig efter dem. 

Akt. 2, del 3 – Kongsgården i Roskilde 

Germanerne ankommer til kongsgården og et stort slag finder sted, hvor germanerne vinder og 

mange af de danske krigere falder. Kong Adalmar tager Helga til fange og germanerne finder sig til 

rette i de tomme huse. 

Njal og Skymning vender tilbage til den, tilsyneladende, affolkede kongsgård og finder de mange 

døde. De mødes af Dan, som fortæller dem om kampen og at kong Adalmar vil henrette Helga. Njal 

beslutter sig for at blive i kongsgården sammen med Dan, for at redde Helgas liv, men Skymning 

tager afsted for at finde Jarl Dag og få hjælp af ham. 

Dan og Njal forklæder sig, og gemmer sig blandt de germanske krigere, mens Adalmar får Helga 

ført frem. 

Dan afslører sit forræderi og Njal tages til fange. Dan beder Adalmar om sin pris – Danmarks trone, 

men Adalmar siger at han ikke belønner forrædere. I raseri over at være blevet løjet for, myrder Dan 

ham og kroner sig selv til konge af Danmark og Germanien. Han når dog kun at være konge i nogle 

få sekunder, førend Jarl Dags krigere ankommer og sender germanerne på flugt. Dan og hans 

allierede Hakon tages til fange. 

Mens Helga står og snakker med Jarl Dag om hvorfor han kom så sent frem (han var blevet holdt 

tilbage af germanere ved Storebælt), lykkes det Dan at komme fri og gribe et sværd. Han angriber 

Helga, men Sigrid træder i mellem dem og kæmper mod ham. Han dræber hende. 

I sorg og vrede griber Helga sit sværd og angriber Dan. Hun sårer ham dødeligt, men med hjælp fra 

Hakon stikker han af. Helga erklærer dem begge for fredløse. Sigrid bæres til fjorden til bålfærd. 

Epilog 

Kongsgårdens tre unge trælle, Ask, Embla og Siri, beklager sig over hvor meget de har skullet 

arbejde siden germanerne blev overvundet – først gjorde de klar til Sigrids gravøl, så skulle de 

rydde op efter gravøl, så gjorde de klar til fest for jarlerne, så skulle de rydde op efter fest for 

jarlerne. Hvad bliver det næste? Spørger Embla. Bryllup, svarer Siri og peger på Helga og Njal som 

kommer ind sammen. 

Han frier til hende, hun siger ja og de går ud sammen. 

Siri beslutter at ’Kong Njal og Dronning Helga’ lyder godt. 


