KONG SKJOLD
Som ung blev
Kong Skjold
under en jagt
overrasket af en
bjørn, men Skjold
var så stærk at
han kunne holde
bjørnen og binde
den med sit bælte
til de andre
jagtdeltagere
kunne komme til
hjælp.

Billedet af Skjold og
bjørnen, hænger på en
af Duborg-Skolens
mange og lange
gange.

Fortællingen om Kong Skjold
Danmarks Historie

hans lig og bringe det ud
på det skib, han var
kommet sejlende med
som lille.

Af Nik. M. Helms

Danmark var i nød. Der
var ingen konge. Men da
det var kongen, der
skulle sørge for, at der
var lov og ret i landet,
kunne onde mennesker
nu gøre, som de fandt
for godt; de kunne røve
og plyndre, brænde
bondens gård af og slå
fredelige folk ihjel. ‐ Da
skete der noget
vidunderligt.
En dag kom et skib
sejlende; det var stort
og prægtigt som et
kongeskib. Folk løb til
kysten for at se det; de
stod og kiggede efter,

hvem det kunne være.
Skibet kom nærmere
mod kysten; men det
var underligt, der ikke
var et menneske at se
om bord. Det kom helt
ind til land, folkene gik
ud på skibet, og nu
fandt de kun et eneste
levende væsen, en lille
dreng, der lå og sov
trygt med hovedet på et
neg, og rundt om
drengen lå rige gaver.
Da tænkte de alle, at
dette var et under; de
mente, drengen måtte
være sendt af den gode
gud Odin, for at hjælpe
dem i deres store nød.

Han var nok Odins egen
søn. De løftede ham op,
kårede ham med navnet
Skjold til konge, og
deres sorg var omme.

De adlød hans ord; hans
lig blev lagt på det gamle
skib, og de ofrede gaver
til det som tak; så
hejsede de ankeret op og
satte sejlene og forlod
Skjold voksede op, blev skibet. Men da fyldte
stor og stærk og en
vinden sejlene; skibet
udmærket konge for
gled stille af sted den vej,
Danmark; han herskede hvorfra det var kommet.
i mange år og blev en
Og folkene, som stod
ældgammel mand.
tilbage og så efter det,
Danmark blev et
tænkte ved sig selv: Nu
mægtigt land i hans tid. drager vor gode, gamle
Men da han til sidst
konge hjem til guderne,
følte døden nærme sig, som engang sendte ham.
kaldte han sine mænd
sammen og sagde dem Sagnet fortæller, at de
sin sidste vilje: når han senere konger
var død, skulle de tage nedstammer fra Skjold.

