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Arthur!
Arthur!

Hadets hveps har 
indsprøjtet sin gift i 

mig…
Skændselens frugt 

vokser i mig!

Noget vokser og bemægtiger 
sig hele min krop…

Rolig, min prins! Det er 
bare endnu et slemt mareridt!
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Rolig, 
sagde jeg! aaaaaaa

aaaaaa!

Hvad? Hvem? 
Hik! Jeg er 
tørstig ..

Mmggh…
Hov! 

Hvad nu? Lad mig 
være, Hedsp –

Hvor vover du, krovært! Det er ridder Hedspore, herren til 
Rougecogne, søn af Eleuthère af Walburg, som du slår…

Ridder?! Herre?! Pfff! Hvad må man 
ikke høre? Han er ikke andet end en 

sølle landstryger ---

Han troede, han kunne flyve væk med 
prinsesse Gwendoline til en himmel 

mere blå end en ærkeengels 
øjne!

Men godmorgen! Arthur fik hurtigt 
stækket vingerne på ham! Han raserede 

hans pralende Rougecogne-slot, og  
alle hans fornemme venner 

er blevet bandlyst!
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I skal ikke bekymre jer om mig. Min 
taske er fuld af god vin opvarmet 

af min gangers flanke…

Men hverken den vin… eller nogen 
anden… kan slukke den tørst… 

der brænder i mig!

Brænder af had! Tørst 
efter hævn…

Halløj, skal du ikke have et  
sidste krus sammen med os?  

Er du… ikke tørstig?

Siden har han søgt ly blandt  
tønderne i de dystre kældre for at 

drukne sig i vinens mørke.

Og nu er han lige så 
alene som Job på sin 

mødding.

Rolig, 
min smukke hingst! 

mit hoved, runger som 
en krigstromme…
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Hej, du, kammerat hvilket 
held… v-vil du ha’ en tår?

Nå… Det ene øjeblik… følger 
han efter… det næste… 

rider han foran…
Hvor er du?

Følg nu bare med mig. Du, som søger 
eventyr… og dødens stenede vej… Dødens stenede vej? Ha…  

den er jeg med på, kammerat…

Nå, dér! Nu kan jeg se, 
hvem du er…

Hvad er han i øvrigt for en sær fyr? Jeg ser 
ham hele tiden ud af øjenkrogen … men han er 

der aldrig rigtigt.
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Hej, hvor blev du nu af? Det er  
ikke så let at følge din… Øh…  

”dødens stenede vej”…
Stands! Vend om... fremmede, og  

intet ondt vil ramme dig!

Der har vi den jo, 
dødens maske…

Latterligt! Døden kan ikke være 
sådan en lille fyr…

Jeg er ikke kommet 
så langt for at vende 

om nu… flyt dig

 Men det er fire helt virkelige 
banditter, der falder ridder 

Hedspore i ryggen.

På den tid fandt der af og til sælsomme 
forsamlinger sted i de dybe skove…  
”Som købmænd har deres torv, som 

de fromme har deres pilgrimsrejser. 
Således mødes også vagabonder, 

tyveknægte, røvere og lovløse på et 
aftalt sted.”
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Og hvad laver vores 
grønskolling i sådan et 

selskab?

Bind ham til den 
gaffelgren dér, så skal 

jeg vise jer, hvordan jeg 
slagter grise!

Nej! Lad os røge ham! 
Så kan vi dele ham i tynde 
skiver, når natten er slut, 

hahaha!
eller farsere ham med 

kastanjer og lave ham til 
pølser, vi kan riste over en 

sagte ild!

En smule, 
ja!

Kender du den 
vanskabning?

Volsungs… Barden Volsungs!*

* Troldkvindens horn

Ved alle Valhals valkyrier, lad 
denne solens søn i fred!


