det lykkedes at hyre
friserne til den farefulde
færd på nordsøen.

Havet er oprørt,
så det gælder bare
om at holde stævnen
på ret kurs.

ro til,alt hvad i kan.
...og så er det
bidawarijars
tur til at
skide.

en uheldig bølge kan sende
skibet ned på bunden af det
frådende hav med sølvskat
og det hele...
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Der er intet,
vi kan gøre,
når havguden
Hlér tager
et menneske.
Hvis vi drejer
skibet,
drukner vi
alle. Lad os
ære hans
minde og
digte et
kvad om
modige
Bidawarijar.
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en hård bølge
rammer skibet.

hjælp

Bidawarijar,

NeJ!!

efter den hårde rejse
er hariuha hjemme i det
nuværende danmark.
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Der blev sendt bud til kimbrergoden
unwod (kimbrernes fredshøvding). et
skib har lagt til ved landingspladsen.
skibet er lastet med krigere, og
unwods yngste søn Hariuha er deres
leder.

Hariuha er vokset op i wodenshille
som den yngste af to brødre.
arbogastir, den ældste bror,
plejede at vælte hariuha omkuld
i brydning. Hariuha fik træning i
sværdkamp af sin far unwod, og
mor irmingu viste ham, hvordan
man kunne overleve på bøgeblade,
brændenælder, skvalderkål, svampe
og tørre tæsk.

den store hal i wodenshille
(Vonsild ved Borremose,
Himmerland)
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ladepladsen med
anløbsbro og nauster
(bådehuse).

Min søn. Hvor er
det længe siden.
godt du er sund og
rask. far venter
på dig i
hallen.

Endelig er vi hjemme i
Wodenshille. det bliver godt med
frisk brød og kød efter den
barske tur på havet. desværre
blev bidawarija undervejs
taget af havguden Hlér.

Nå lillebror, så er der
blevet en rigtig kriger
med eget følge ud af det
skravl, vi sendte afsted
for 25 år siden.
hvor du
dog har
tudet...
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Far, jeg bringer
nyheder fra Rom. Her
er 80 pund sølv som
betaling for vores
trofasthed og vi er stillet
yderligere 20.000 guld
aurei i sigte, når vi har
besejret vores
arvefjende,
anglerne.

Og til dig mor, har jeg
denne glaskande fra
rhinen.
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Lad os rense den
saliggørende drik og skåle
for hariuha, som har bragt
romersk sølv med hjem i
spidsen for sine egne krigere.
han er værdig til at følge
sin navnkundige storebror
arbogastir, der skal lede
forårets krigstogt.

Det romerske
sølv lugter af blod. gad
vide, hvilken kriger der
forblødte på ærens mark
og hvilken jomfru der blev
solgt på markedet?
bidawarija er den
første kimbrer, sølvet
har spist.
vølven er som
sædvanlig ikke bleg
for at provokere.
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Mauo vølve, din
sørgmodige nærhed
til mosefolket synes
tættere, siden vi var
unge. dunkle tegn er
svære at tolke, og
ingen kan betvinge
skæbnen.

Åh Hariuha,
du var
så ren.
så
ung.

nu er døden i
dine blå øjne,
kriger med
det røde
hår.

som
mig.

...Og Må dine fjenders indvolde vise mig
vejen til gudernes gunst,
fremgang
for kimbrerne og
slægten.
sådan vil jeg
nu stå ved din
side, hariuha
kriger.

vølven spår
fremtiden i
naturens
jærtegn samt
indvolde.
vølven
heler sygdomme
og taler med
forfædrene,
guderne og de
underjordiske.
man må have
kaos i sig for
at blive en god
vølve.
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Må din udkårne mildne din skæbne.
lindre din sorg. vække lysten i dine
lænder. jeg er viet til woden,
den enøjede, den hængte
mand.

