
”Nu har jeg det!” jublede Harm. ”Tyrfi ng! Det 

dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre 

hånd!”

 De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på 

deres magre krikker. Harm var i spidsen. Hun holdt 

Tyrfi ng i sin strakte arm.

 ”Det var også på tide,” sagde Hævn. ”Endelig har 

vi heldet med os.”

 ”Held?” gentog Harm. ”Det var min snedige 

plan, der gjorde det. Jeg viste Hervør, at ingen kan 

besejre os. Jeg lokkede hende med, at hun kunne 
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blive som os. Det kunne ulven i hendes indre ikke stå 

for. Så hun hentede Tyrfi ng til sig selv. Hun troede, at 

hun skulle ride ud i kamp sammen med os.”

 ”Hun var et fjols,” lo Hævn. ”Nu er hun død. 

Dræbt af Tyrfi ng.”

 ”Den samme skæbne venter kong Hrolf,” sagde 

Harm. ”Nu har jeg det eneste våben, der kan tage 

hans liv.”

 De tre ryttere landede foran en gård, der lå langt 

ude i ødemarken. Tavse tjenere trak hestene i stald.
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 ”Og når Hrolf er død, vender den gode, gamle 

tid tilbage,” sagde Hunger og gned sig i hænderne. 

”Så bliver der atter ofret trælle til de hængtes herre. 

Og vi vil nyde godt af blodet. Jeg kan næsten ikke 

vente!”

 ”Det kan jeg heller ikke,” udbrød Hævn. 

”Hvornår? Hvornår?”

 ”Hvorfor ikke med det samme?” foreslog Hunger. 

”Jeg er …”

 ”I snakker, som I har forstand til, søstre,” afbrød 

Harm. ”Hrolf er ikke alene. Han har mange tapre 

krigere, der vil forsvare ham med liv og sjæl. De 

danner en mur af stål omkring ham. Den mur skal 

først brydes ned.”

 ”Øv, nu var jeg lige begyndt at glæde mig …” 

sukkede Hunger.

 ”Hvordan gør vi det?” spurgte Hævn.

 ”I fl yver ud i verden og samler kong Hrolfs 

fjender,” forklarede Harm. ”Få dem til at slutte sig 

sammen. Når de er klar, skal de angribe kongs-

gården, alle sammen på samme tid. Vi anfører dem. 

Når Hrolfs mænd er nedkæmpet, træder jeg frem og 

giver ham dødsstødet.”

 ”Hvorfor lige dig?” indvendte Hævn. ”Hvorfor 

ikke mig?”

 ”Eller mig?” sagde Hunger.

 ”Fordi det er mig, der har Tyrfi ng nu,” sagde 

Harm. ”Af sted!”

 Hævn og Hunger lettede i skikkelse af krager og 

fl øj skrigende bort mod syd.
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 Katla havde ikke sagt et ord hele vejen. Hun sad 

tavs i sadlen og stirrede frem for sig.

 Hun er en mærkelig pige, tænkte Knøs. Jeg har 

svært ved at fatte, at hun slog Hervør ihjel. Katla 

sagde godt nok, at det var den eneste udvej. Men 

alligevel! Tænk, at hun kunne! Og havde mod til 

det! Og nu skal vi altså til dødsriget for at hente 

Hervør tilbage. Ædedolk påstår, det er nødvendigt. 

Jeg håber sandelig, at den pony ved, hvad den gør.

 ”Er du sikker på, at du kender vejen, Ædedolk?” 

spurgte Bjarke. ”Vi skulle nødig fare vild her.”

 ”Stol på mig,” sagde ponyen bare uden at sætte 

farten ned.

 Lidt efter kom de ud på en åben slette. Jorden var 

nøgen. Ingen steder voksede der så meget som en tot 

græs. Der var hverken sol eller måne. Alt lå i et mat, 

gråt lys.

 ”Der kommer nogen,” sagde Knøs pludselig og 

pegede ud over sletten.

Ponyen Ædedolk travede af sted med Katla på 

ryggen. Bag dem gik Knøs og Bjarke.

 Utroligt! tænkte Knøs. For et halvt år siden gik 

jeg hjemme på gården og fodrede svin. Jeg anede 

ikke, at jeg ville komme ud på sådan en rejse! Over 

havet, gennem bjergene, ud i ødemarken. Og nu er 

vi på vej til dødsriget.

 Ponyen havde ført dem gennem klippegraven og ud 

ad en smal sprække i bjerget. Nu befandt de sig i en 

slugt mellem stejle klipper. Stenene var dækket af is. 

Deres ånde stod i en lille sky om dem i den kolde luft.
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 Mon det er dag eller nat i verden udenfor? tænkte 

Knøs. Han havde ingen fornemmelse af, hvor længe 

de havde været undervejs. Det var, som om tiden 

stod stille her.

 ”Bliver vi forfulgt?” udbrød Bjarke.

 En stor fl ok mænd nærmede sig i rask fart. De var 

alle hårdt såret, men bar ingen våben.

 ”Der er noget mærkeligt ved dem,” hviskede 

Knøs.

 ”Hvad mener du?” spurgte Bjarke.

 ”De går ikke,” svarede Knøs. ”Det ser ud, som 

om de svæver.”

 Mændene blev ført hurtigt hen over sletten som 

røg, der drives frem af blæsten.

 ”Mon de vil overfalde os?” spurgte Bjarke og trak 

sit sværd.

 ”Nej. De ser os slet ikke,” svarede Ædedolk. ”De 

er faldet i et stort slag. Nu iler de til de dødes rige.”

 Den store fl ok mænd passerede forbi et stykke 

borte og fortsatte videre frem. Snart efter var de 

forsvundet.

 ”Vi følger efter dem,” sagde Ædedolk. ”Vi skal 

også den vej.”
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 ”Er der ikke en hest, der vrinsker?” spurgte 

Bjarke og så sig om.

 Ædedolk standsede og sagde: ”Jo. Lad os vente på 

ham.”

 Nu kom hesten til syne. Den lyste med et svagt, 

blåligt skær. På ryggen havde den en kvinde med to 

børn, svøbt ind i et tæppe. Hun sad og hang på 

hesteryggen, som om hendes sidste kræfter var 

sluppet op.

 ”Det var da den mærkeligste hest, jeg har set!” 

udbrød Knøs. ”Den har jo kun tre ben.”

 ”Det er helhesten,” fortalte Ædedolk. ”Han henter 

de syge, når deres tid er omme. Hvis de er for svage 

til at gå selv, bærer han dem til de dødes rige.”

 ”Hvor ved du alt det fra?” spurgte Bjarke.

 ”Han er min fætter,” svarede Ædedolk.

 ”Du er vist ikke en helt almindelig pony,” sagde 

Knøs.

 ”Det har du ret i,” svarede Ædedolk. ”Et held for 

jer.”


