
Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig 

blæst strøg gennem skovens mørke og fi k bladene til 

at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en 

splintret stamme.

 ”Vores søster Harm er sent på den,” sagde Hævn. 

”Hvor bliver hun dog af?”

 ”Måske har hun fundet frem til Tyrfi ng,” sagde 

Hunger.

 ”Det må vi håbe,” sagde Hævn. ”For jeg har ikke 

haft heldet med mig.”

 ”Heller ikke jeg,” sukkede Hunger. ”Jeg har ledt 
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 Hævn udstødte en hånlig latter og sagde: 

”Du drømmer vist. Hvorfor skulle de dog hjælpe os? 

De er kong Hrolfs trofaste venner.”

 ”Det er de nu, ja,” sagde Harm. ”Men hvis de 

på gamle slagmarker blandt knogler og rustne 

våben. Men jeg fandt ikke sværdet. Og jeg mødte 

ingen, der vidste besked om det.”

 Nu lød der basken af vinger. Et sort væsen 

nærmede sig. Det var Harm.

 ”Vel mødt, søstre!” skreg hun. ”Jeg bringer godt 

nyt med mig.”

 ”Fortæl, fortæl!” skræppede de to andre.

 ”Et sted mod øst opdagede jeg de fi re, der også 

leder efter Tyrfi ng,” sagde Harm. ”Jeg satte mig i et 

træ og lyttede til deres snak. De har fået at vide, hvor i 

verden sværdet befi nder sig. Nu er de på vej efter det.”

 ”Så hvad gør vi nu?” spurgte Hævn.

 ”Vi følger efter dem,” foreslog Hunger. ”Og når 

de fi nder Tyrfi ng, tager vi det fra dem.”

 ”Hvorfor gøre det så besværligt?” sagde Harm. 

”Det er lettere, at vi beder dem føre os til det rigtige 

sted. Og hvis der er fare ved at tage sværdet,

kan de gøre det for os.”
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bliver vores lydige tjenere, vil de gøre alt, hvad vi 

sætter dem til.”

 ”Vores tjenere?” udbrød Hævn. ”Umuligt. Det 

kan vi aldrig få dem til.”

 ”Ikke vi, nej,” sagde Harm. ”Men jeg ved, hvem 

der kan gøre det for os.”

 Hævn lo højt, og Hunger slog begejstret med 

vingerne.

 ”Du tænker på stormrytterne!” udbrød de i kor.

 ”Lige netop,” grinede Harm. ”Mod dem kan intet 

menneske klare sig. Hvis vi henter dem, kan de 

hjælpe os med at fange de fi re.”

 ”Hvad venter vi på?” skreg Hunger.

 De lettede alle tre og fl øj nordpå. Deres hæse 

skrig gav genlyd mellem træerne. Skovens smådyr 

krøb sammen af frygt, og selv ulve og bjørne søgte 

i skjul.

”Der fi k jeg dig!” udbrød Knøs og trak en 

sprællende fi sk ind på bredden. I græsset lå allerede 

et par blanke aborrer.

 Solen var ved at gå ned. Han og de tre andre 

havde slået sig ned ved en å, der fl ød roligt af sted 

mellem marker og enge.

 Katla havde tændt bål. Da Knøs kom med fi skene, 

fandt hun en fl ad sten at stege dem på.

 ”Nu er det tid til træningen,” sagde Bjarke til 

Knøs. ”Men i dag får du lov at kæmpe mod Hervør. 

Så du skal nok få din sag for.”
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 Knøs tog en dyb indånding og løftede det sværd, 

som Bjarke havde givet ham at træne med.

 I samme nu sprang Hervør løs på ham som et 

rovdyr. Knøs nåede lige at slå hendes klinge til side. 

Sådan fortsatte de. Stål klang mod stål.

 Imens rensede Bjarke fi skene med sin kniv. Katla 

lagde dem på den varme sten.

 ”Det var godt, at du kom med på rejsen,” sagde 

Bjarke. ”Uden dig var vi aldrig blevet venner med 

dværgene. Og så havde de aldrig fortalt os, hvor 

Tyrfi ng er havnet. Men nu ved vi, hvor vi kan fi nde 

sværdet. Vi skal bare ud til kysten og fi nde et skib, 

der kan sejle os nordpå. Med lidt held kan vi så 

endelig få fat i Tyrfi ng. Og det kan vi takke dig for.”

 ”Knøs var også med til det,” sagde Katla 

beskedent.

 Bjarke rensede kniven for blod og slim. Lidt efter 

sagde han: ”Jeg har tænkt på noget. Du er jo træl. 

Men du vil vel gerne have din frihed?”

 Hervør trak sit sværd og sagde: ”Ja, jeg skåner 

dig ikke, sådan som Bjarke plejer. Han er alt for 

fl ink.”

 ”Gå nu ikke alt for hårdt til knægten,” grinede 

Bjarke. ”Han skal helst overleve til i morgen.”
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 ”Det er håbløst,” sukkede han. ”Jeg lærer det 

aldrig.”

 ”Hvis du var håbløs, ville jeg ikke spilde tid 

på at træne med dig,” sagde Hervør med munden 

fuld af mad.

 Han lyste op i et lykkeligt grin og spurgte: 

”Kan vi træne videre, når vi har spist?”

 ”Det får du ikke tid til,” sagde Bjarke. ”Du skal 

samle mere brænde. Det bliver tidligt mørkt nu, 

og nætterne er kolde.”

 ”Jeg er kun fri i mine drømme,” sukkede Katla.

 ”Jeg mener rigtigt fri,” fortsatte han. ”Som 

kongens kriger og ven kan jeg beslutte ting på hans 

vegne, når han ikke er der. Mit ord gælder som 

hans.”

 Katla turde næsten ikke tro sine egne ører.

 ”Mener du … Kan du virkelig …?” stammede hun.

 Bjarke nikkede og sagde: ”Katla, fra dette øjeblik 

er du en fri kvinde … øh, pige. Du kan gå, hvorhen 

du vil. Men jeg håber, at du bliver hos os.”

 Katla var så overvældet af glæde, at hun ikke 

kunne få et ord frem. Hun nikkede bare.

 Så mærkede hun en branket lugt.

 ”Åh, maden!” udbrød hun og fi k taget fi skene 

væk fra ilden, inden de blev helt forkullede.

 Nu kom Hervør og Knøs over til bålet. Knøs 

smed sig stønnende i græsset. Han var fuld af blå 

mærker, hvor Hervør havde ramt ham med den fl ade 

side af klingen.
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