
De fi re ryttere stred sig frem gennem vildmarken. 

Blæsten peb hen over nøgne heder og buske uden 

blade. Vinteren var lige begyndt.

 ”Et trist sted,” sagde Knøs.

 ”Men det er her, vi kan fi nde Tyrfi ng,” svarede 

Bjarke. ”Vi ved, at kong Hading havde sværdet med, 

da han kom hertil med sine mænd.”

 ”Men vi ved ikke, hvor de drog hen,” sagde 

Hervør. ”Og her er vist ingen, vi kan spørge.”

 ”Næ, det ser ikke ud til, at der bor nogen her i 

Nordmark,” bemærkede Knøs.
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 ”Og du er ikke bange for draugerne?” spurgte 

Hervør.

 ”De dødes genfærd?” sagde han. ”Næ, de bliver 

heldigvis i deres gravkamre. Og jeg holder mig ude 

 Og tak for det, tænkte Katla. Så kan jeg bedre 

sørge for, at Hervør ikke kommer i kamp.

 Undervejs på deres rejse havde Katla fået et glimt 

af fremtiden. En fremtid, hvor nogen havde stukket 

et sværd i ryggen på Hervør. Lige siden havde 

Katla prøvet at passe på hende. Det var ikke let, for 

Hervør var hidsig og greb gerne til våben. 

 ”Der kommer nogen,” sagde Knøs i det samme og 

pegede fremad.

 ”Et levende menneske? Her?” undrede Hervør sig.

 ”Måske en pelsjæger?” gættede Bjarke.

 Han havde ret. Manden havde en bue i hånden og 

et stort bundt skind over ryggen. Han standsede og 

så nysgerrigt på dem.

 ”Jagten har været god, ser jeg,” sagde Bjarke.

 ”Ja, såmænd,” svarede jægeren. ”Nordmark er 

ikke et gæstfrit sted, men her er godt med både 

hermelin, jærv og bæver. Jeg plejer at tage herop 

om efteråret for at jage.”
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i det fri. Men hvad bringer jer fi re hertil, hvis jeg må 

spørge? I er måske ude efter de skatte, der er gemt i 

gravene?”

 ”Det kan tænkes,” sagde Bjarke bare.

 ”Du kan roligt indrømme det,” grinede jægeren. 

”Jeg har ikke tænkt mig at følge efter jer. Jeg har 

set, hvor galt det går for skattejægere. For nogle år 

siden mødte jeg en hel fl ok med en konge i spidsen. 

Fornemt sværd han havde, for resten. De var på vej 

over til de klipper, I kan se helt derude mod øst. Det 

er dér, gravkamrene ligger.”

 ”Ved du, hvad der skete med dem?” spurgte 

Hervør spændt.

 ”De kom aldrig ud igen,” fortalte jægeren. ”Så nu 

er der lidt fl ere drauger til at vogte skattene derinde. 

Jeg vil ikke advare jer mod at fortsætte. Det er 

sikkert nytteløst. Men nu ved I, hvad der venter jer.”

 Med de ord tog jægeren afsked og gik videre 

sydpå med sine skind.

 ”Det lød ikke ligefrem opmuntrende,” sagde 

Bjarke, da de lidt efter red videre.

 ”Men vi har jo vores amuletter,” sagde Knøs. ”De 

magiske agern, vi fi k af alferne i Sommerriget. De 

beskytter os mod de døde.”
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snakkede til Ædedolk, lige inden vi tog derfra. Hun 

vidste, hvad den hed. Hun sagde, at den selv havde 

fortalt hende sit navn.”

 ”Påstod hun, at din pony kan tale?” spurgte Knøs.

 ”Det skulle såmænd ikke undre mig,” lo Katla. 

”Ædedolk er noget helt for sig selv.”

 Hun klappede igen ponyen på halsen og sagde: 

”Er det ikke rigtigt, Ædedolk?”

 Ponyen vrinskede højt og slog over i trav.

 ”Godt det samme,” sagde Bjarke.

 Katlas pony prustede og slog med hovedet.

 Hun klappede den på halsen og sagde: ”Ja, du 

vil vist gerne tilbage til alferiget, ikke? Der blev 

du forkælet med hø og havre og frisk græs. Det var 

noget andet end de visne strå, du kan fi nde her.”

 ”Du forstår måske, hvad den siger?” grinede 

Knøs.

 ”Det er nu ikke så svært,” svarede Katla. ”Men 

der skete faktisk noget mærkeligt hos alferne. Kan 

du huske deres dronning, Kornmod? Hun stod og 
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 Da de kom til gården, stod bonden foran 

stuehuset og ventede. Han var gammel og 

gråskægget, men høj og stærkt bygget. Hans ene øje 

manglede. Det andet så skarpt på dem.

 ”I er langt hjemmefra, og natten nærmer sig,” 

sagde han. ”Men her er der mad og drikke og husly 

til trætte rejsende.”

 ”Tak som byder,” sagde Bjarke. ”Hvem er du, der 

tager så gæstfrit mod fremmede?”

 ”Og hvordan kan det være, at du bor her?” 

spurgte Hervør.

 ”Jorden tilhører mig,” svarede bonden. ”Og jeg 

har fl ere navne. Men mange kalder mig Ygg.”

 Nu satte de deres heste i stald og fulgte med Ygg 

ind. Der var kun ét stort rum i huset. Midt på gulvet 

brændte et bål, men resten af hallen lå i mørke.

 Mærkeligt hus, tænkte Knøs. Herinde virker det 

meget større, end da vi så det udefra. Det må være 

alle de mørke skygger, der gør det.

Den korte vinterdag var næsten forbi. Solen hang 

lavt over jorden i sydvest som et stort, blodrødt øje.

 ”Vi må snart fi nde et sted at slå lejr,” sagde Bjarke.

 ”Kan I også lugte brænderøg?” spurgte Knøs. 

”Det kommer fra et sted derovre.”

 Hervør rejste sig i sadlen og udbrød: ”En gård! 

Hvem bor dog her?”

 ”Det må være en nybygger,” sagde Bjarke. ”Selv 

om jorden er mager, er her nok af den.”

 ”Måske kan vi få lov at overnatte,” sagde Katla. 

Hun var træt af at sove på jorden.
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 De satte sig til bords, og Yggs tjenere kom med 

mad og drikke. Tavse og lydløse satte de fade og 

kander frem og forsvandt igen i mørket.

 ”Som I kan se, bor jeg langt fra alle andre,” sagde 

Ygg. ”Det passer mig godt. Verden bliver værre 

og værre. Kong Hrolf har forbudt sit folk at ofre 

mennesker til guderne. Det må ende galt. Blodet 

er liv. Uden offerblodet kommer der misvækst på 

marken og sygdom i kvæget. Hvis han ikke bliver 

stoppet, går verden snart sin undergang i møde.”

 Bjarke rystede på hovedet og sagde: ”Jeg kender 

Hrolf. Han er en stor konge og en god mand. Han 

siger, at jorden ikke skal vandes med blod, men med 

regn fra himlen. Det er de gode magter, der giver os 

frugtbarhed og trivsel. Ikke de blodtørstige skygger 

i offerlunden. Jeg stoler på kong Hrolf. Det gør vi 

alle fi re.”

 Ygg skulede til ham og sagde: ”Du snakker, som 

du har forstand til. Jeg ser bedre med mit ene øje, 

end du ser med to. Men lige meget. Jeg kan ikke 

overbevise jer, kan jeg høre. Så lad os spise og 

drikke.”

 Tjenerne kom frem til bordet og skænkede op af 

en mørk, tyktfl ydende drik.
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 ”Er det her mjød?” spurgte Bjarke og nippede til 

sit krus. ”Det har en mærkelig smag.”

 ”Det er sådan, jeg laver den,” svarede Ygg. ”Tøm 

jeres krus. Det vil styrke jer og give jer en god 

søvn.”

 Katla tog en slurk. Men smagen gav hende 

kvalme. Og den rødbrune væske fi k hende til at 

tænke på blod.

 Hun skævede til Knøs. Han skar ansigt og grinede 

til hende. Da ingen så det, hældte de resten af deres 

mjød ud på gulvet.

”I er trætte, kan jeg tænke mig,” sagde Ygg, da de 

havde spist. ”Jeg vil ikke holde jer oppe længere 

med min snak. Nu vil jeg ønske jer en god, rolig 

nat.”

 Tjenerne ryddede bordet lige så lydløst som før. 

Ygg rejste sig og gik.

 ”Sikke et held, at vi fandt det sted her,” sagde 

Bjarke.

 De lagde sig alle fi re i det tykke lag halm, der 

var strøet langs væggene i hallen.

 Katla lå længe vågen og lyttede. Det var, som 
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