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tider kan være vanskeligt at opfatte dem som personer der engang levede. Hvem var de? Og hvordan levede
de? Var de berømte, eller bare ganske almindelige mennesker som du og jeg? Med lidt magi, faktuelle
oplysninger om tid og sted, samt min fortolkning af spændende personer fra en fjern fortid, rejser min yngste
søn Magnus Rex tilbage i tiden, hvor han besøger sine fjerne slægtninge. Magnus Rex stod og småfrøs, da
han var kommet afsted i sit træningstøj, som heldigvis var afstemt datidens farver. Han kunne derfor med
lethed blende ind i mængden, uden at det gav for meget opmærksomhed omkring hans person. Han stod
ganske få meter fra langbordet, hvor forhandlingerne udspillede sig imellem William the Conqueror og
Danmarks konge, Svend Estridsen. Svend Estridsen havde netop rundet et halvt århundred, men var
stadigvæk en høj og attraktiv mand med en muskuløs krop og en holdning, som var en konge værdig - han
stod ret skarpt! William derimod fyldte godt i landskabet til trods for, at han var ti år yngre end den danske
konge. William sad ved langbordet og skulede ondt mod den danske konge, som skridtede nærmere. Bag
William stod hans lejesoldater linet op på rad og række. På modsatte side af bordet slog nu den danske konge
sig ned. Ved hans side stod broderen Asbjørn og sønnerne Svend Korsfarer, Harald Hen, Knud den Hellige,
Guttrum og Thrugils Svendssøn. De var alle parate til at gribe efter deres respektive sværd og økser, som
stadigvæk bar præg af slaget ved York, hvis det skulle vise sig at trække op til ufred. De indtørrede brune
pletter var ikke rust, men hjernemasse og blod fra deres modstandere, som havde måtte lade livet under
blodrusen.......
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