
Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. 

Tre væsner kom fl yvende og satte sig i et dødt 

træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og 

Hunger.

 De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de 

havde ledt efter sværdet Tyrfi ng. Nu mødtes de 

igen for at høre nyt.

 ”Har I fundet det?” spurgte Harm.

 ”Jeg har ledt højt og lavt, men forgæves,” 

svarede Hævn.

 ”Og jeg har spurgt og lyttet,” sagde Hunger. 
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”Men ingen ved, hvor sværdet er. Man skulle tro, 

det var forsvundet fra jordens overfl ade.”

 ”Men vi skal have det sværd,” udbrød Harm. 

”Tyrfi ng er det eneste våben, der kan dræbe kong 

Hrolf.”

 ”Og Hrolf skal dø!” hvæsede Hævn. ”Han har 

stoppet den gamle skik med at ofre mennesker. Vi 

levede højt på de døde. Men det går vi glip af nu.”

 ”Vi må lede videre,” sagde Harm.
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 ”Men vi er ikke de eneste, der leder efter Tyrfi ng,” 

fortalte Hunger. ”En lille fl ok er draget ud for at 

fi nde sværdet før os.”

 ”De skal standses!” udbrød Hævn.

 ”Det er ikke nødvendigt,” sagde Hunger. ”De er 

bare mennesker. To af dem er ganske vist krigere. 

Men den ene er halvvejs et dyr, og den anden har 

tabt troen på sig selv. Og de to sidste er børn. Dem 

behøver vi ikke frygte.”

 ”Jeg kan ikke lide det,” sagde Harm. ”En af os 

må holde øje med dem, mens vi leder videre. Lad 

os fl yve hver vores vej og mødes her ved næste 

fuldmåne. Sværdet skal fi ndes!”

 ”Kongen skal dø!” skreg Hævn.

 ”Og offerblodet skal atter fl yde frit!” lo Hunger.

”Kom så, Ædedolk!” sagde Katla og trak hårdt i 

tøjlerne. Det hjalp ikke.

 Ponyen prustede bare og så på hende med store, 

brune øjne.

 ”Ja, du er kær,” sagde hun. ”Men vi skal altså 

videre nu.”

 De havde holdt hvil midt på dagen, så hestene 

kunne græsse. Nu var det på tide at fortsætte. Bjarke 

og Hervør sad allerede i sadlen. Men Katlas pony 

ville ikke forlade det friske græs. Det var ikke uden 

grund, at hun kaldte den Ædedolk.
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 ”Rolig, min ven,” sagde Bjarke. ”Vi vil bare 

spørge om vej. Kommer vi til dværgenes huler, hvis 

vi fortsætter denne vej?”

 ”Det gør I, ja,” svarede kulsvieren. ”Men I gør 

klogt i at vende om.”

 Knøs kom hen for at hjælpe til.

 ”Du skal vise den, hvem af jer der bestemmer,” 

sagde han.

 ”Det har den vist opdaget,” sukkede hun.

 Han grinede til hende og gav ponyen et ordentligt 

klask i enden.

 ”Af sted med dig, dit dovne bæst!”

 Katla kom i sadlen og fulgte efter de andre. Nu 

havde de været på farten i fi re uger. De var på vej 

til de egne, hvor dværgene boede. Hervør mente, at 

dværgene måske vidste, hvor Tyrfi ng var henne. Det 

var nemlig dem, der havde smedet sværdet.

 Der var hverken vej eller sti, kun tavse fyrretræer 

og store sten, der var grønne af mos.

 ”Jeg kan lugte røg,” sagde Bjarke pludselig.

 Røgen kom fra en lysning mellem træerne. Her 

sad en kulsvier, der var ved at lave trækul.

 Da han så dem, sprang han op og råbte: ”Jeg er en 

fattig mand! Her er ikke noget at røve!”
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 ”Forsvind!” råbte en vred stemme. ”Vi vil ikke 

have nogen mennesker her!”

 Et par skæggede ansigter viste sig på toppen af en 

klippe og så bistert ned på dem.

 ”I kan bare vente jer, undermålere!” råbte Hervør 

vredt og sprang op. Hun trak sit sværd og stormede 

hen mod klippen. ”Nu skal jeg gøre jer et hoved 

kortere!”

 ”Hvad mener du?” spurgte Bjarke.

 ”Dværgene er som en fl ok arrige hvepse lige for

tiden,” fortalte kulsvieren. ”Ellers plejer jeg at 

kunne slå en handel af med dem: et læs trækul for 

en tønde øl. Men nu! De hvæser og spytter af raseri, 

bare de ser et menneske.”

 Bjarke kløede sig i nakken og spurgte Hervør: 

”Hvad gør vi nu?”

 ”Vi fortsætter,” svarede hun. ”Dværgene er vores 

bedste mulighed for at få noget at vide. Og mon 

ikke de har lidt respekt for to bevæbnede krigere 

som os?”

 Efterhånden som de kom længere frem, blev 

jorden mere stenet. Træerne stod tæt, og klipperne 

var høje.

 ”Hvornår mon vi møder dværgene?” spurgte 

Bjarke og så sig om.

 I det samme stejlede Hervørs hest, så hun blev 

smidt af. En stor sten havde ramt den i siden.
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 Den ene dværg løftede sin bue. En pil hvinede 

lige forbi Hervørs hoved.

 ”Det var en advarsel!” råbte dværgen. ”Den næste 

rammer plet.”

 ”Hervør!” råbte Bjarke. ”Kom tilbage! Det er 

vanvid at angribe her.”

 Hervør indså, at han havde ret. Hun svang sig op 

på sin hest. Så fulgte hun efter de andre, der skyndte 

sig bort.

 ”Det var ikke meget respekt, de havde for vores 

to krigere,” hviskede Knøs til Katla.

Da solen gik ned, slog de lejr. De vidste stadig ikke, 

hvordan de skulle komme i snak med dværgene.

 Bjarke og Knøs gik straks i gang med at træne. 

De brugte begge to et sværd af træ. Bjarke var ved 

at lære Knøs at fægte.

 ”Kan vi ikke bruge rigtige sværd?” spurgte 

Knøs. ”Ligesom kongens krigere?”

 ”Det må vente,” grinede Bjarke. ”Ellers kommer 

du bare til at skære arme og ben af dig selv.”

 Imens tændte Katla et bål. Hervør satte sig over 

for hende og spurgte: ”Hvad med dig? Vil du lære 
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