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- Drottningens sändebud 
 
Allt eftersom hans sjukdom blev värre, syntes han allt mer sällan. Till slut inte alls. Likt solens 
sista strålar, slutade Kung Ragnvald av ätten Knaphövde sitt liv på denna jord för knappt ett 
år sedan, sommaren 1116. Hög- som lågättade hade länge anat vad som skulle hända och 
börjat planera inför en osäker framtid. 
 
Ätterna Knaphövde, Sköld och Krok ville ge kronan till Ragnvalds dotter, blott ett barn. Ödis 
och Rind motsatte sig och samlade sin hird och tågade mot Tångvalla. Ofredsåren var nära. 
Men krig undveks, folket hade fått nog av våld och nidingsdåd, vilket hade präglat tiden 
mellan kamperna 1115 och 1116. Val skulle hållas. De mäktiga samlades för råd. 
 
Länge gick bud och löften över landet. Gamla band fick bekänna färg, vissa bröts och nya 
slöts. I koja som sal, talades det om vem som borde styra. När dagen kom då valet skulle 
hållas bredde ätterna ut sig på slätten norr om Tångvalla. Hunaland hade samlats kring tre 
regentförslag: 
  
Hulte, Ödisättens ätteledare, erfaren och listig. Vid sin sida, den unge och hungrige Olof, 
Rinds ätteledare. 
Vaino av Sköld, landets krigshövding, hetlevrad och målmedveten. Bredvid henne stod herse 
Brand av Knaphövde och Emvir, Kroks ätteledare. 
Nyfödda Vale av Snok som företrädets av sin far, Njal av Snok. Utan de större ätternas stöd 

men född till två religioner. De andra mindre ätterna valde sida. Tyge, Långe, Grane, 
Ekehuvud, Helga, Röse var bara några. 
 
Vaino Oddgrimsdotter av Sköld segrar i valet och kröningsgille hålls på Tångvalla. Alla av ätt 
är bjudna. Njal och Hulte som besegrades har hedersplatser vid drottningens bord 
tillsammans med de mest högättade. Vanligt folk sitter till bords i andra långhus och runt 
eldar. Ett brakgille med sång, dans, lekar, jakt och kamp pågår i dagarna tre. En spektakulär 
vildsvinsjakt hålls i kungsgården, två personer avlider av festandet, över två dussin får skador 
pga. lekar och kamper och maträtten fågel-i-fågel-i-gris skapar stora jubel. 
 
Drottning Vaino börjar nu året 1117 som hon slutade det förra. Att stärka och ena Hunaland. 
T.ex. ska hirden fyllas med krigsfolk, rådet ska sättas i arbete, olika poster ska fördelas och 
hovet ska balanseras mellan alla ätter. Vaino måste få grepp om landets krigsförmåga, bättra 
på banden med Norge avsevärt, se över tullar och marknadsavgifter. Listan är lång. 
Sommaren nalkas och folk väntar på nya kamper och möjlighet att träffas. Det ryktas att 
flera långväga gäster skall komma. 
  
Berghem hade en stormig sommar och kamperna förra året präglades av mord, överfall och 
Brestadyrkare. Ätten Snok och Gråfötterna drabbades av ett nidingsdåd då en gammal 
Ulvfangare ville hämnas sin ledares död. Kung Ragnvalds ena herse, Ottar Suneson av ätten 
Grim från Norge dräptes lömskt utanför en kyrka av någon han kände och byns egen 
vakthövding, Wilja, fick halsen avskuren på dass. Brestadyrkare gjorde sin närvaro tydlig och 
befläckade kamperna. Allt var dock inte smolk. Själva kamperna gick bra och lönsamt, 
giftasband planerades och nya ätter visade upp sig. Byrådet har mycket att tänka på och att 



stå i inför årets kamper. Den nya drottningen verkar lovande för landet och förhoppningsvis 
kan hon skapa ihållande lugn. 
 

– Sluta käfta med er, vi måste ena landet igen!  De gormade orden från Vaino fick rådet att 

tystna tvärt. Aslög av Knaphövde tystnade och sänkte sitt finger, Lagman Ulf av Tyge tittade 
ner i backen, alla lystrade. 
– Nog käbblat. Nu gör vi som jag säger. Hunaland kommer få viktigt besök till sommaren och 
vi skall även visa Norge att vi är starka. Skicka tegnar och hersar att inspektera landets 
krigsförmåga.  
Rådet nickade instämmande. 
– Brand! I egenskap av krigshövding låter jag dig överse det hela i mitt namn. Varenda by och 
gård skall besökas och mönstras. Det är vår nu. Detta skall vara klart innan skörden bärgas! 
Ätteledare och landherse Olof av Rind tar till orda: 
– Vore det inte klokt att fara till Berghem under kamperna och mönstra alla värdiga på plats 
där? 

– Korrekt! Brand, se till att det sker som Olof säger, avslutar Vaino bestämt. – På tal om 
Berghem, landherese Tyge, du ska lösa Brestasituationen en gång för alla! 


