
Øverst i fjellet 

 

Jeg er i ferd med å krysse fjellene idet synet vises. Det jeg trodde var del av landskapet er en 

kjempe som reiser seg fra sovende kneiser og bakketopper. Horisonten lyser opp favnet av 

kjempemessige armer, og det er øyeblikket jeg forstår alle sagn er sanne. Rundt er 

fjellandskapet taust, kjempefremtoningen er ikke ledsaget av en lyd. Stirrende står jeg i fare 

for å bli borte i synet og glemme alt, og jeg har sittet stille på gangeren, lamslått for lenge. Til 

min forskrekkelse ser jeg at et stort øye vendes mot meg fra profilen i skapningens ansikt, 

som plutselig står lent på sine store armer og løfter et umenneskelig åsyn frem. Jeg får 

inntrykk av en slags nysgjerrighet, men det er alt. Hesten steiler idet jeg røsker i tøylene av 

alle krefter, og alt jeg får igjen for anstrengelsen er å bli kastet av.  

 Øyeblikket og evighet er det samme der jeg ligger på bakken, ute av stand til å puste 

eller engang se opp. Skygger som store urvisere forflyttes gradvis over, inntil ridedyret er i 

kjempens grep. Hvinet ville bringe en stein til tårer. Sal, teppe og saltasker, alt jeg noensinne 

har eid røskes av og forsvinner gjennom luften. Udyret napper av hestens hode i ett eneste 

bitt, og steinene under farges røde av blodet som dusjer ned i tykke, plaskende dråper. Mens 

jeg ser, åh, jeg ser på, lener beistet hodet bakover og stapper hestekropp og stive hover ned 

sitt store gap, og først nå blir jeg klar over lyden av knasende tenner. Litt etter litt forsvinner 

siste rest av dyret ned i uhyrets mave, hele tiden mens et stort, gult øye betrakter meg med en 

slags underlig visdom. Kanskje visdommen til urtiden, visdommen i det å spise. 

 Slik en skrekk er over meg at jeg har ikke noe håp om å overleve. Endelig overtar 

redsel for lammelsen, og jeg kaver meg på bena og tar til å løpe. Stien snor seg som en 

vanskapt orm mellom hegg og lave bergvegger, og blindet som jeg er, legger jeg ikke merke 

til kvinnen før jeg har løpt meg rett på henne. Vi begge faller overende i sammenstøtet, jeg 

over, og uten et ord røsker jeg tak i armen hennes og drar henne etter.  

 «Skynd deg! Skynd deg!» 

 Hun gir sin bekreftelse, og snart etter er det ikke nødvendig å holde henne i armen. 

Hun løper villig ved min side, nesten like hurtig som det jeg er. Stien er i ferd med å ta livet 

av meg flere ganger idet veien rett frem ofte ender i klippefremspring og bratte hull i jorden, 

og dreiningene fortsetter som et grått og brunt mareritt over et strekke jeg ikke kan huske var 

så langt. Jeg er i ferd med å miste kreftene og merker at det svartner, men det er umulig å 



stanse. Endelig finner jeg en ansamling rake trær som står i en plett med gress. Noe over som 

kan skjerme og skjule er alt jeg vil ha. Jeg griper fatt i kvinnen og nærmest kaster henne inn 

blant treansamlingen, følger like snart etter selv. 

 Det piper i lungene mens jeg trykker mot det våte gresset. Uhyret er ikke noe sted å se, 

det er bare nakent steinlandskap alle steder. Når som helst venter jeg at det store hodet med 

huggtenner skal dukke opp fra bak en åskam, eller at en stor arm skal sno seg frem mellom 

kampesteinene. Kvinnen ligger også på magen ved min side, mens hun årvåkent speider 

utover landskapet. 

 «Så du ... så du ...» 

 «Jeg så.» 

 Det var en forbannet Jotun. Aldri hadde jeg trodd at en slik skapning kunne finnes. Jeg 

anser meg selv som en opplyst mann, og trodde slike ting bare kunne leve i eventyrene. Alt 

jeg har trodd er visst feil. Det må være en rest fra urtiden, noe ingen har visst om. Å, 

Herregud, om jeg bare kan komme fra dette i live. Jeg tar meg selv i det. Hvorfor påkalle den 

kristne lære? Den har tydelig vist seg feil, og det er de norrøne som hadde rett. Det er Tor med 

hammeren som kan løse dette problemet. Jeg skulle ønske jeg hadde en Torshammer mot 

brystet nå. Noen av bøndene i området er hedninger fortsatt, blir det sagt. 

 Jeg banner hardt og innbitt i en lang og hvesende tirade. Et Satans udyr som åt opp 

min trofaste ganger, som jeg tross alt holdt av. Alle tingene mine, alt utstyr og minner som jeg 

hadde, ferden over fjellene som ble avbrutt. Tilsist legger jeg ut noen trusler om hvordan jeg 

skal mose uhyrets hode til grøt. Spidde det med bjørnespyd og åpne den store magen. Med 

tanke på hvor redd jeg var i møte med trollet, er det ikke særlig realistisk, men det føles bedre 

på den måten. Kvinnen hører bare på og svarer ikke.  

 «Tror du den djevelen snuser rundt og leter etter oss?» 

 «Det kan godt hende,» sier hun 

 Det kan være nærmere enn vi aner, siden jeg red meg rett på beistet. Hvem vet hvor 

god luktesans trollet kan ha, og hvordan det egentlig jakter? Jeg legger en enkel plan for 

kvinnen. Vi må finne et sted å gjemme oss for natten. Et sted hvor det ikke er så lett å finne 

oss. Først når vi har ligget lavt en god stund skal vi snike oss ut, etter at uhyret forhåpentligvis 

har gått lei og uansett har mistet teften av oss, kanskje dratt et annet sted. Da skal vi snarest 

mulig bevege oss ned til lavlandet igjen. Vi får snakke med folkene som bor i området og 



høre om de vet noe om saken. Om de ikke tror oss, får vi bare holde munn, men om de er 

enige om at slike troll finnes, kanskje har sett og vært plaget med dem selv, kan jeg kanskje ta 

med et jaktlag opp i fjellene. Jakte beistet ned og drepe det. Min planlagte reise må jeg bare 

avbryte.  

 «Jeg er enig! Da går vi!» sier kvinnen og reiser seg. 

 Det er litt for høylydt til at jeg kan tolerere det. Straks spretter jeg opp på bena og 

griper henne fatt, smekker henne over munnen før jeg klemmer hånden over. Jeg er vanligvis 

mild som en prest, men ikke nå som det er livet det står om. 

 «Hysj! Idiotiske kvinnemenneske!» hveser jeg stille. «Nå er det best for deg at du 

holder kjeft!» 

 Kvinnen får nok en slags skamfølelse over det hun har gjort, for hun ser bare ned. «Jeg 

er en idiot ...» sier hun stille.  

 Jeg har ikke akkurat medlidenhet når det skal skorte så mye på vettet. Først nå vendes 

oppmerksomheten min bort fra å speide engstelig mot landskapet, så jeg kan ta henne 

nærmere i øyensyn. Hun har en jordfarget kjole med en rød snor rundt midjen, og et grønt sjal 

rundt skuldrene. De enkle og funksjonelle klærne er nok litt av grunnen til at hun klarte å 

holde følge med meg, men jeg undres over at de korte bena kan være så hurtige. Håret er 

kastanjebrunt og øynene også brune, ansiktet spekket med sikkert tusener av fregner.  

 «Akkurat. Nå, bli med.» 

 Med henne på slep sniker jeg meg ut av treklyngen, som uansett er den eneste i det 

som tydeligvis er mils omkrets, og derfor et åpenbart sted å lete, dersom ubeistet er i besittelse 

av en noenlunde intelligens. Hun holder seg ved min side, men på litt lengre avstand nå, mens 

jeg stille beveger meg blant de mange kampesteinene, forhåpentligvis så stille og forsiktig at 

vi merker udyret før det merker oss. Vi er mindre i størrelse, så vi burde ha fordelen i å holde 

oss skjult. Jeg husker hvor stort ubeistet var, og gjør et anslag i hodet. Det må ha vært like 

stort som tolv menn i høyden. Beistet har selvsagt fordelen av å ha et overblikk nærmest fra 

skyene, derfor sørger jeg for at vi alltid holder oss inntil bergveggene, så det skal ha mindre 

sjanse til å se oss på avstand. Den gamle redselen er tilbake, men jeg kan ikke la den 

dominere og stanse meg nå. Lyden av bein som knuses og tyggingen av store kjøttstykker 

hjemsøker meg ennå. Bare jeg nå ikke ender i samme gap. Heller ikke min barmfagre 

kompanjong, legger jeg til for meg selv etter en tid har gått.  



 Det krever litt innsats, men jeg finner det jeg søker etter. Den som finner, skal lete, 

eller hva nå de fjolsene sier. En lav huleinngang ved enden av en fjellvegg, som tydeligvis 

fortsetter et godt stykke under jorden. Så lenge vi ikke må sitte i en vannpytt er stedet perfekt, 

for inngangen er skjult av skyggen til fjellet over. Trollet må sannelig finkjemme området for 

å finne oss her, det blir som å lete etter nålen i stakken, eller var det motsatt? Ja ja. Lukten av 

oss som eventuelt vedvarer utenfor vil bli båret bort av vinden, og dermed vil vi være helt og 

holdent skjult for det kløktigste rovdyr, selv ett som skulle ha en tilnærmet menneskelig 

intelligens.  

 «Perfekt,» mumler jeg. 

 Kvinnen ser på meg. «Jeg er enig.» 

 Trangen etter å skjule meg er stor etter å ha funnet slikt et gjemmested. Jeg vil ikke 

oppdages i siste øyeblikk, for skrikende å bli løftet opp i svære never og fortæres slik min 

stakkars ganger ble. På en måte er jeg nok riktig høvisk, fordi jeg i min iver likevel lar 

kvinnen kravle inn først. Apropos stakker og perfeksjon blir noe lignende åpenbart for mitt 

blikk i en stakkars stund der hun står på alle fire. Hjelpsomt legger jeg begge hender på baken 

hennes og dytter henne foran meg. Mange kvinner jeg har møtt ville enten kjefte, klage eller 

gi en advarsel, slik alle av hunkjønn må lære om de noensinne har vært på en kro, men hun er 

tydeligvis ikke nærtakende. Jeg må nøye meg med å kjenne på de runde kuplene når det 

etterhvert blir mørkere rundt oss.  

 Heldigvis er det ingen oversvømmelse, men hulen er fuktig. Etterhvert åpner taket seg 

opp og blir høyere, før hulepartiet stanser. Inne er det mørkt som en sekk, men bare 

tilsynelatende, for det skarpe lyset som skinner utenfra gir alt et grålig skjær etter en tid. Jeg 

setter meg med ryggen mot veggen og holder meg rundt knærne. Kvinnen gjør det samme like 

ved siden av meg, legger jeg merke til. Nå er det bare å vente. Vi skal leve natten over, og 

lenge etter det, såfremt Nornene ikke allerede har felt sin dom. Jeg tar meg selv i å tenke etter 

læresetningene til den gamle troen.  

 «Så, hvor kommer du fra, og hvor var du på vei?» 

 «Hvorfor skulle jeg komme fra noe sted?» 

 «Mat og utstyr må du ha hatt her på fjellet. Er du sammen med noen?» 

 «Jeg er sammen med deg.» 



 Himmel og hav, det var da umulig å føre en fornuftig samtale for å få tiden til å gå. 

Kvinnen er tydeligvis en slags etteraper og nikkedukke, som er enig i alt du sier og som svarer 

i kryptiske vendinger. Jeg har vært ute for slike. Deres selvfølelse er ikke stor, og derfor blir 

de ofte ofre for de mest samvittighetsløse av menn. Jeg skulle ønske jeg var like 

samvittighetsløs, og det er jo ganske samvittighetsløst.  

 «Hva heter du?» 

 «Jeg har ni brødre. Du så lyset deres.» 

 «Hva?» 

 «Det er gjenskinnet fra en topp.» 

 Nå begynner jeg for alvor å bli lei. Det er greit at hun ikke vil si meg et ærlig ord, 

antakelig fordi hun er så blyg og skamfull over hva enn det er som feiler henne, men denslags 

har vi ikke råd til i denne situasjonen. Jeg orker ingen barneleker nå. 

 «Har du et navn?» spør hun 

 «Jada.» 

 «Vil du si meg det?» 

 «Ja, altså, det er ...» 

 «Vil du virkelig si meg navnet ditt?» 

 Jeg sier henne navnet mitt og lukker øynene. Alt som kan få tiden til å gå er bra i 

denne sørgelige situasjonen. Hun er nok en av disse ensomme, skrullete sjelene som vandrer 

rundt til spott og spe for alle. Bygdefolk pleier å fare stygt med slike. Jeg skulle ønske noen 

kunne gitt henne en bedre skjebne. 

 Lyset fra åpningen blir etterhvert svakere. Det kan ikke ha noe å si for temperaturen 

her inne, men likevel begynner jeg å fryse. Om jeg i det minste fikk med meg et teppe fra 

oppakningen min, ikke bare disse vadmelsklærne, så ville det ikke vært så ille. All vandringen 

har gjort meg tørst også, det er nok bare i Nordens land at man kan være tørst og kald 

samtidig. Jeg kravler avgårde på alle fire og finner en liten vannpytt jeg kan drikke av. Jeg ser 

ikke hvor klart vannet er, og om det kan være drikkendes, men det blåser jeg i. Jeg stikker 

leppene ned under den iskalde vannflaten og tar til å slurpe det i meg. Plutselig legger jeg 

merke til at kvinnen gjør det samme like ved siden av meg, med hodet stukket inntil mitt eget. 



Det var visst ikke bare jeg som var tørst. Vi kunne antakelig minne om smågriser over det 

samme trauet. Sliten lener jeg meg tilbake mot veggen, og hun følger etter. I det minste har 

jeg fått stilnet tørsten, men kulden blir bare verre og verre, og nå er det tydeligvis kveld 

utenfor og lir mot natt. Jeg kan bare såvidt skjelne kvinnen som en overgang mellom konturer.  

 Det er vanskelig å si når det skjer. Plutselig er lyset fra åpningen helt borte, og vi sitter 

i stummende mørke. Tennene klaprer i munnen min. Steinen jeg sitter på er iskald og synes å 

trekke all varme ut av meg. 

 «Fryser ikke du?» 

 «Jeg er enig.» 

 Jeg blir sittende og hutre, og slår armene omkring meg. 

 «Du vet, du kan spørre.» 

 «Hva mener du?» 

 «Du kan alltid spørre meg, men prisen er at det blir mer, ikke mindre.» 

 Huff, ja, dette passerer alle sømmelighetens grenser, og jeg vil ikke utnytte meg av en 

tilbakestående. Selv jeg er ikke så hjerterå. Men så ille som jeg fryser er det snakk om 

overlevelse. Manndommen har nok krympet til mer eller mindre ingenting i alle tilfeller. 

 Tankefullt ser jeg ned mens jeg sier ordene: «Jeg ... vil at ... du skal varme meg.» 

 I en liten stund er alt stille, før noe underlig skjer. Jeg løftes opp og puttes i fanget 

hennes. Hun slår bena rundt lårene mine og jeg kjenner en hånd på pannen. Nesten 

umiddelbart kjenner jeg kulden letne grepet. 

 «Len deg tilbake.» 

 Hodet mitt senkes et sted mellom bryst og halsgropen hennes. Straks tar en varme tak i 

meg, det er som om kroppen hennes gløder. Det er underlig å måtte kjempe mot en følelse av 

fredsommelighet, men jeg merker at øynene som uansett ikke noe kan se noe, glipper, og at 

jeg synker stadig nærmere søvnen. 

 «Ikke gjør motstand. Jeg vet navnet ditt.» 

 Stemmen lyder langt unna. Jeg makter ikke holde meg våken. Jeg synker inntil kinnet 

mitt treffer naken hud, og så blir alt borte. 



 Det er umulig å si hva som har foregått iløpet av natten, for jeg våkner i en underlig 

stilling med ankelen hennes på nakken. Jeg ligger i kjolens hulrom og kan se rett inn til 

kjønnet hennes, hvor frodig hår krøller seg vitalt og nøttebrunt. Duften av kvinnelighet er 

overveldende. En stund blir jeg liggende slik å betrakte dette skuet, men med mindre jeg har 

tenkt å stikke fjeset inn i den krusende herligheten, er det best at jeg kommer meg opp. Hun er 

antakelig så retardert at hun ikke vet å kjenne blygsel eller skam eller engang dekke seg. Hvor 

mange menn er det som har utnyttet seg av hennes forsimplelse? Ankelen over nakken er 

overraskende tung før jeg får løftet den av. Jeg merker at de brune øynene straks ser på meg 

idet jeg reiser meg. Våknet hun nå, eller har hun vært våken hele tiden? 

 Dagslyset strømmer inn fra utgangen, sterkere enn da vi kom inn. 

 «Det var ikke meningen å krenke deg.»  

 «Jeg vil ikke at du skal være redd.» 

  Hun dekker seg ikke til som jeg venter at hun skal gjøre. Istedet hever hun hoftene og 

trekker opp kjolen. Mens jeg ser på, løfter hun på bena og sprer dem i hver retning, hele tiden 

mens hun følger meg med blikket. Hun ser granskende på meg, uten snevet av skam, 

forlegenhet eller sinne for den del. Vil hun teste reaksjonen og min manndom? Mange kvinner 

ser etter svakhet hos menn, tydeligvis med alle metoder i dette spinnville tilfellet. Hvis jeg 

tilnærmer meg henne, er jeg en forbryter, hvis jeg flykter, er jeg en feiging. Vil hun virkelig 

stille meg til veggs mellom to slike umulige valg?  

 Et slag mot berget avbryter min sjelekval. Det etterfølges av et nytt, og et nytt. Bakken 

rister og småstein spretter til alle kanter. Kvinnen kommer seg opp og rygger mot veggen. 

Beistet har funnet oss. Inngangen! Jeg må passe på inngangen! Ikke før jeg har tenkt det, 

kommer en gigantisk arm farende inn den vesle åpningen og slår søkende fra side til side 

mens klofingrene griper og krafser. Det er nært at den får tak i meg flere ganger, og jeg blir 

nødt til å danse unna. Armen trekkes tilbake. Et gult øye titter inn, den store pupillen er omgitt 

av et mønster med svarte vener. I de lengste tider stirrer det inn mot oss, og jeg kan bare 

bønnfalle at vi forblir usette der jeg står i fliken av en skygge. Tilslutt trekkes øyet unna, og 

jeg kjenner trykket av luft som dras inn noen store nesebor, for så å snøftende kastes tilbake. 

Jeg tok feil. Monsteret greide å lukte seg frem til oss, selv da vi var her inne. Hvilke djevelske 

sanser er det ikke i besittelse av? Prustingen fortsetter i det lengste, mens svære håndflater 

tydeligvis klasker og stryker mot berget. Det forsøker å finne sprekker og åpninger inn! 



 Kvinnen har tatt tilflukt i det andre hjørnet av hulen. Jeg tar sjansen og løper bort til 

henne, griper henne om skuldrene hvor hun har fått på seg det grønne sjalet. 

 «Vi må finne en vei ut herfra, ellers blir vi spist levende!» 

 «T-tror du jeg kan hjelpe?» svarer hun, tydeligvis like skrekkslagen som det jeg er. 

 «Ja!» 

 Vi leter febrilsk i det som snart ser ut til å bli vårt gravkammer, og som ved et 

trylleslag av utrolig hell har noen steiner blitt ristet løs, for å avdekke en fortsettelse på 

hulegangen, mye mindre og smalere i omfang. 

 «Skynd deg!» roper hun. 

 Jeg trenger ikke akkurat oppmuntring, men kommer meg ned på alle fire og forsøker å 

presse meg inn den smale åpningen. Hun hjelper til med dytt og spark, og tilslutt er jeg 

igjennom. Et øredøvende brøl lyder da jeg tar til å kravle som et skrekkslagent dyr innover et 

absolutt mørke. Fikk udyret tak i henne? Til min evige vanære greier jeg ikke stanse, flykter 

bare blindt som en mark inn i det som tydeligvis er det innerste av fjellet. 

 Jeg fortsetter slik i de lengste tider. Håndflater og knær er såre, og jeg senker tempoet. 

Ikke kan jeg snu meg, og hvis gangen i dette forstummende mørket tar slutt, kommer jeg til å 

sitte fast og forgå her nede. Tørsten kommer til å ta livet av meg lenge før sulten gjør det. Det 

er ingen tegn til kvinnen. Hun kom seg ikke etter meg, og må ha blitt tatt.  

 Plutselig kjenner jeg tenner synke inn i baken. I et øyeblikk tror jeg det må være 

kjempen, men det går ikke an på dette trange stedet.  

 «Du tok også på baken min!» 

 Lettelsen over at hun kom seg unna gjør nesten skyldfølelsen større. Jeg forsøker å si 

noe, komme med takksigelser som er tilstrekkelige. 

 «Ikke tenk på det. Vi må fortsette!» 

 Hun har rett. Lenge kryper og kaver vi gjennom den smale gangen, hele tiden mens jeg 

tenker på at det kan være en blindvei. Tilslutt hører jeg lyden av klunkende vann som 

etterhvert begynner å strømme forbi til sine underjordiske leier. Dagslyset slår mot oss like 

etter. Vi har kommet til munningen av en liten innsjø som ligger skjult inn mot bergene, 

tydeligvis på den andre siden av stedet hvor vi var.  



 Jeg blunker som om det var første gangen jeg ser sollys da jeg endelig kan reise meg 

blant steinene. I sjøen under er det fisk som svømmer mellom bleke flekker av lys over sitt 

oppholdssted. Kvinnen kommer opp ved siden av meg. 

 «Vi kom oss unna!» sier jeg. 

 «Såvidt.» 

 Selv for kjempen må det ta tid å komme seg på andre siden av fjellet, om den nå 

engang har en formening om hvor vi er. Likevel kjenner jeg meg ikke trygg, med tanke på 

hvordan den greide å snuse seg frem til oss. 

 Jeg peker på de snodige fiskene som leker i det klare vannet. 

 «Ikke forstyrr dem. Jeg vet om et sted. Kom.» 

 Hun leder meg ved armen til en av bergveggene, og da hun legger hånden på steinen 

ser jeg at det som tilsynelatende var en glatt flate i realiteten er en åpning. Det er en stor og 

romslig grotte hun fører meg inn i. Vi passerer over en bro med rennende vann, før vi er i 

grottens indre, hvor det på en underlig måte er svært lunt. Hun klapper i hendene og lys 

springer opp fra lamper jeg forstår må være av krystall. Jeg står i et stort værelse. Benker står 

mot veggene. Det er store skap og en seng i et hjørne. Overalt står det tønner stablet over 

hverandre, eller rullet ut på forskjellige steder av gulvet. Gudene skal vite hva de inneholder, 

tenker jeg. Det er den gamle troen. 

 «Jeg bor her,» sier hun før jeg har fått stilt mitt spørsmål. Hun finner frem et beger i 

skåret tre, og går bort til en av tønnene hvor hun tapper ut det som tydeligvis er skummende 

øl. I et fat finner hun en liten glassflaske, og fra den lar hun noen dråper falle ned i begeret, 

som hun nå rekker meg. 

 «Jeg vil at du skal drikke dette. Det vil gjøre det lettere.» 

 Spørsmål og tvil kommer til meg da jeg får begeret dyttet til meg. Hvordan kan hun bo 

her? Hvordan fikk hun lys i lampene kun ved å klappe? 

 «Tor hjelpe meg ...» hvisker jeg. 

 En finger løftes advarende. «Jeg forbyr deg å bruke det navnet, og det sier jeg bare en 

gang.»  

 Hun setter seg på sengen og klapper i fanget. 



 «Nå kan du legge hodet ditt her.» 

 «Hvorfor skal jeg ... jeg ...» 

 «Det er bedre hvis du ikke gråter og roper. Drikk drikken din.» 

 Jeg rygger langsomt, og setter begeret fra meg på et av bordene. Ikke vet jeg hva det 

inneholder, men jeg våger ikke helle det ut mens de mørke øynene følger meg interessert. 

 «Det er du som .... det er du som gjorde alt dette.» 

 Uten å si mer snur jeg meg for å løpe. Straks jeg har gjort det, står hun rett foran meg. 

Jeg snur meg forvirret. Hun sitter ikke på sengekanten mer. 

 «Velkommen etter,» sier hun mykt.  

 «Jeg vil ut!» 

 «Det kan du ikke.» 

 «Du sa at alt jeg ville, skulle det bli mer av!» 

 «Bare hvis jeg vil. Jeg belønner det gode med det gode, det onde med det onde.» 

 Alt raser sammen for meg til de ordene. Jeg vet ikke hva som skjer og hvorfor, jeg vet 

bare at jeg vil unnslippe. Halvkvalt går jeg mot henne og forsøker å presse meg forbi. 

 «Flytt deg!» 

 «Flytt deg selv.» 

 Jeg forsøker å fjerne henne, men hun som var så lett før, er ikke til å rokke. I 

desperasjon forsøker jeg å dytte til henne. Hun dytter tilbake så jeg flyr gjennom rommet og 

lander på ryggen. Fallet slår pusten ut av meg. 

 «Dette kommer virkelig ikke til å bli lett for deg.» 

 «Frøya, Odin og Tor, slipp meg ut!» 

 Hun tar seg til hodet og får et misfornøyd uttrykk i ansiktet. Det er øyeblikket jeg 

trenger. Jeg smetter forbi henne og løper det jeg makter, over broen og til utgangen. På 

steinene utenfor sitter kjempen. Ansiktet er brunt, øynene gule, og med svære hoggtenner i 

munnen. Den reiser seg til sin fulle høyde, og er like stor som hver eneste av fjellknausene i 

nærheten. Skyggen fra de store armene faller over meg, gradvis som viserne på et urverk. Jeg 



lukker øynene idet jeg løftes opp i store håndflater, og det knudrete ansiktet betrakter meg 

nysgjerrig. Jeg senkes ned til platået utenfor inngangen. Like etter står kvinnen foran meg 

igjen. 

 «Det var du som spiste hesten min!» 

 «Jeg ville ikke at du skulle dra noen steder.» 

 «Hva ... hva skal du gjøre med meg?» 

 «Det behøver ikke å nevnes med ord. Bortsett fra at jeg skal ta kristendommen av deg, 

så du slipper å føle redsel og skam.» 

 «Hva ... er du?» 

 «Jotun, Trollkvinne, Etyn, Gyger, Alvevenn. Store ting har mange navn, men bare et 

egentlig ett. Husker du gåten jeg ga deg?» 

 «Du har ni brødre.» 

 «Som Heimdall har ni søstre. Men nå skal vi ikke snakke om stygge ting. Fortsett.» 

 «Du er ... gjenskinnet fra en topp.» 

 Hun hever ansiktet. 

 «Navnet ditt er Skimring.» 

 «Nå vet du navnet mitt, og da har du makt over meg, på samme måte som jeg har hatt 

makt over deg all den tiden siden du ga meg ditt, og det temmelig løsferdig, må jeg si.» 

 Hun rekker meg hånden, som jeg tar i min. Sammen går vi inn i Jotunkvinnens bolig. 

  

 

  

  

  

  

  


