
Dagen for Siegfrieds Første Seier, tjue år før Siegfrieds Ettermæle. Senvår. 
 
Etter tolv år med hard vinter, var det grønt gress så langt øyet kunne se. Solen varmet, en 
ukjent følelse for de yngste, og snø kunne man kun se høyt oppe på fjelltoppene i horisonten.  
 
Tordenfolket var opprømte. Strid var ikke ukjent for dem, men i dag kom striden til dem i stedet 
for motsatt, en sjelden høytid. Hæren som samlet seg på motsatt side av enga hadde ikke 
kommet usett, de var mange og ga seg tydelig til kjenne. De ville kjempe med ære, som krigere. 
 
Tordensønnen gliste. For mindre enn et år siden hadde han trodd at Jernfolket hadde fått 
banesår sammen med høvdingen deres. Nå sto de med hodene hevet, med nye rustninger og 
våpen, ledet av en ny, ung høvding. Den forrige høvdingens yngste sønn, antok Tordensønnen; 
Siegfried, hvis han ikke husket feil. De eldste sønnene hadde blitt drept samme dag som 
høvding Otto selv hadde falt, og den unge Tordenkrigeren som hadde vært deres bane sto nå 
ved Tordensønnens side. Hun gløttet opp på sin hærfører og leder, med beundring og respekt i 
blikket. Tordensønnen nikket tilbake til henne, og hun gliste til ham, før de begge rettet blikket 
mot fienden. 
 
Jernfolket måtte ha sendt ut hver eneste kriger de hadde, for det var nesten to hundre av dem 
stilt opp på enden av enga. Tordenfolket var mange flere; ættene hadde samlet seg for å rådslå 
og planlegge reiser med skip sørover. Nesten alle Tordenfolk var der, over fem hundre var de. 
Tordensønnen skjønte at de planla noe, og ventet spent på hva.  
 
Krigerne på begge sider stirret på hverandre, Jernfolket i sine nye, gilde brynjer, Tordenfolket 
glisende bak sine skjold. Så gikk den nyslåtte høvding Siegfried frem, og ropte med myndig 
stemme: “Tordensønn! Jeg utfordrer deg!” 
 
Tordensønnens glis ble enda bredere. Det var noe slikt han hadde håpet på. Han trådte fram, 
og svarte på utfordingen. “Høvding Siegfried! Jeg tar i mot din utfordring, med ære og glede! Si 
dine krav, og vi skal møtes i striden!” 
 
Siegfried nikket kort. “Vi kjemper til døden; du og jeg! Vinneren tar alt: Om du vinner, skal 
Jernfolket være dine treller, alt deres er ditt. Om jeg vinner, skal det ikke være noen Tordensønn 
mer. Jeg tar din plass, og leder Tordenfolket slik skikken er. De skal være mine spyd, og høste 
ære for meg.” 
 
Gliset til Tordensønnen sviktet ikke, men han hevet øyenbrynene en smule. “Jeg godtar dine 
krav, høvding! La oss gå til strid med det samme!” 
 
Tordenfolket begynte å slå på skjoldene sine som ett i det lederen deres stred fremover mot sin 
motstander. Jernfolkets høvding lukket hjelmen sin på en måte som Tordensønnen aldri hadde 
sett før. I sannhet var Jernfolkets smeder dyktige. Snart ville de være Tordenfolkets smeder! 
 



Siegfried hadde vist ære og mot, så Tordensønnen ville ikke gjøre skam på ham med å leke 
med motstanderen eller holde tilbake. Det var åpenbart at strid var noe den unge høvdingen 
kjente godt, ellers hadde han ikke tatt denne sjansen. Tordensønnen løftet sverdet høyt, og 
svingte det av full kraft ned mot motstanderen. Høvdingen ville blokkere, Tordensønnen ville så 
låse våpenet med skjoldet og deretter dele Siegfried i to. En kort, blodig og ærefull død. 
 
Det mektige våpenet møtte høvdingens skinnende klinge med et øredøvende brak av metall 
mot metall. Skjoldet fulgte etter, men Siegfried var rask, umenneskelig rask, og Tordensønnens 
felle feilet. Tordensønnen løftet sverdet sitt, lynraskt la han en ny plan - men der det for 
sekunder siden hadde vært skarpt, tungt jern, var nå bare en kort ende av metall. 
 
Høvdingen spant rundt, og med et velrettet slag knuste han Tordensønnens skjold til pinneved. 
Kraften i slaget overrasket Tordenkrigeren, febrilsk jobbet han for å få rom, nok tid til å puste og 
trekke kniven han hadde beltet.  
 
Siegfrieds angrep kom som lyn, og Tordensønnen kunne ingenting gjøre annet enn å forsvare 
seg med det knekte sverdet og det knuste skjoldet. Første blod ble trukket i det Siegfrieds sverd 
traff Tordensønnens skulder. Desperat kastet Tordensønnen hele sin vekt mot høvdingen, og 
greide å slå sverdet ut av hånden hans. 
 
Til tross for det veldige sammenstøtet sto Siegfried som en klippe. Han møtte Tordensønnen 
som i en omfavnelse, tok tak i ham og løftet ham av bakken. Så kastet Siegfried motstanderen 
ned på sitt eget kne med enorm kraft. Et vått, brutalt knekk var hørbart over ropene fra 
tilskuerne, og i det øyeblikket falt fullstendig stillhet over hærene. Tordensønnen lå urørlig ved 
høvdingens føtter, kampen tapt og hans liv over. 
 
Siegfried sto helt urørlig i noen øyeblikk, som om han æret sin falne fiende. Så plukket han 
sverdet sitt opp fra bakken, fortsatt blankt og skinnende, før han snudde seg mot Tordenfolket. 
 
I det høvdingens øyne gikk mot det slagne folket, løp en uro gjennom dem. Noen av de yngste 
krigerne reagerte med sinne, og ville løpe fram for å hevne sin leder, men faste hender fra de 
eldre holdt dem igjen. Det ville være vanære å ikke holde avtalen. 
 
“Tordenfolk!” Siegfrieds stemme var sterk og klar. “Fra i dag av er det ingen Tordensønn, og jeg 
har tatt hans plass! Nå er dere ikke lenger fiender av Jernfolket, men mitt spyd! Jeg skal dele 
med dere hemmeligheten rundt trollstålet, slik jeg har gjort med mitt eget folk. Dere vil være 
uovervinnelige, og sammen skal vi legge våre naboer under oss! Gled dere, for i dag er en dag 
for vennskap og seier! I dag en den dagen vi legger den første steinen i vårt rike!” 
 
Men Tordenfolket følte ingen glede, ingen seier. De var hunder nå, eid av en annen mann. 
Mens Jernfolkets seierbrøl fylte sletta, gikk de derfra med hodene senket. Dette var kun en dag 
for tap og skam.  


