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     Forord 

 

 

 

 

Det er mig en stor ære, at indlede denne spændende fortælling, ikke mindst fordi 
Troldkvinden Gry, som jeg har den største respekt for, bad mig om at tage denne 
opgave. Hun havde tidligere været den ledende hjælper for unge Tarv på hans 
farefulde rejse til middelalderen, hvor han som en brik i spillet forløste profetien 
om Himmeldrengens komme.  

Han udførte farlige handlinger der bragte ham rundt i tid og sted, til fods og til 
hest, og ja sågar i luften, over den sataniske Fader Praetorius`s hoved, og mødte 
den frygtede Ladefoged, hvis ry var knyttet til tidens vanvittige 
hekseforfølgelse. 

 

Troldkvinden Gry mødte mig i Ingenmandsland, hvor aftaler af den slags vi 
skulle indgå, ofte fandt sted. Jeg tændte et bål og satte mig til rette mens jeg 
ventede på hende. Som forventet var hendes ildfulde væsen stærkt dragende på 
mig og inden hun havde sat sig ved ilden, havde jeg en fornemmelse af, at hun 
ville få mig overtalt til at tage dette arbejde, der krævede, at jeg var en slags 
hjælper eller rejseleder for den unge dreng Tarv, der snart skulle sendes på 
endnu et Eventyr. 

Troldkvinden Gry berettede med stor tålmodighed om Tarvs sidste rejse, og jeg 
var ganske betaget af hans mod og hele historien i det hele taget. Det var 
Troldkvindens ønske og mening, at Tarv nu havde modnet så meget, at han var 
klar til endnu en opgave, der ville kræve mere selvstændighed af ham, og ikke 
mindst mere mod.  

Jeg indrømmer, at jeg umiddelbart var imod det og mente, at vi burde vente et 
par år med denne opgave, indtil knægten havde modnet lidt mere, for efter, hvad 
jeg kendte til dette vilde folk og deres skikke, så ville selv store og stærke mænd 
have svært ved at løse denne opgave. Jeg tog en slurk af mit drikkehorn og 
Troldkvinden kom på benene. Hun greb mit drikkehorn og smed det ind i ilden, 
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så flammerne rejste sig højt og små gnister smældede over vores hoveder, 
hvorefter de forsvandt i Ingenmandslands disede grå.  

- Drengen er klar, hvis du blot hjælper ham og sætter ham ind i forholdende, 
insisterede Gry og kneb øjnene sammen i en direkte stirren, der gik mig lige i 
sjælen. Hun havde ret, alt for længe havde jeg kun haft småopgaver, og havde 
ikke udrettet meget nyttigt, og som Troldkvinden derefter venligt, men bestemt 
sagde, mens hun lagde en ny brændeknude på ilden,  

- vi må alle hjælpe, hvor vi kan, for at menneskenes liv kan udfolde sig så 
harmonisk som muligt. Derefter berørte hun min arm, som om aftalen var 
afsluttet, og forsvandt langsomt i disen på dramatisk vis og efterlod mig til den 
glødende ild og mine egne tanker. 

Troldkvinden var ikke den eneste der kunne gøre sig usynlig, hun var ikke den 
eneste der ejede magi, og jeg indrømmer at hendes magtfulde og ildfulde væsen 
provokerede mig ikke så lidt. Jeg var kendt som Geyma den altvidende og 
usynlige. Jeg var kendt som troldmanden, der vandrer blandt menneskene, og 
jeg havde rejst i mange tider og været vidne til mangt og meget grumt og godt 
under solen.   

Det var ikke første gang jeg havde rejst i den tid som troldkvinden ønskede at 
sende drengen til, og jeg må indrømme, at jeg havde mine tvivl om han havde 
indre og ydre styrke til at håndtere denne opgave, for dette folk hørte til de mest 
vilde og de mest stædige, som jeg nogensinde havde mødt på mine mange rejser 
i tid og sted. Men jeg fattede mig, og accepterede min opgave med værdighed.  

Jeg slukkede ilden, og begav mig mod udsigtsklippen, hvor Tarvs og mit 
Eventyr ventede på at begynde. 

 

Geyma, den Altseende – Vismand og Troldmand over Tid og Sted.  
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Den gamle vindmølle på bakken indeholdt så meget magi og ælde, at de 
fleste ville tabe pusten, hvis de vidste det. 

 

Da Tarv satte dens vinger fri, for et års tid siden, vidste han ikke hvad 
han satte i gang. Uden at vide af det, havde han frigjort møllens 
tidsmagi, der var knyttet alene til ham. 

Han blev sendt tilbage i tiden på et drabeligt middelalder Eventyr, 
blandt Hekse og Husmænd.  

Tarv huskede imidlertid intet om sin sidste tidsrejse, for i følge møllens 
oldgamle logik, skulle han indtil videre leve i sin nutid uden at tænke 
mere over fortiden.   

Der skulle dog komme endnu et spændende Eventyr, det var bare et 
spørgsmål om tid… 
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Kapitel 1 

 

Tarv var stadig drømmende og fuld af prærie og hestestøv, da   han stod 
af bussen foran den gamle mølle på bakken.  

Han var netop vendt hjem fra ridelejr, hvor han havde lært at ride som 
de gamle cowboys fra Vesten, og for en gangs skyld var der ikke kun 
tøser med, der var masser af drenge på hans alder, og de havde redet frit 
i store flokke ud over engene. Han havde lært at slappe af og følge med i 
hestens bevægelser - de havde endda redet uden tøjler den sidste dag.  

Den gamle cowboy på hestelejren havde lært Tarv en masse om 
hestetræning, og da Tarv skulle hjem, havde han foræret ham sin hat. 
Den kom fra prærien ligesom hestemanden selv, og Tarv følte en 
stolthed skylle gennem sig, da den gamle hestemand satte filthatten på 
hans hoved. 

 

Tarv rettede på cowboyhatten og løb ind og bankede på møllerens dør. 
Han havde en voldsom trang til at fortælle alt hvad han havde oplevet, 
for mølleren lyttede altid tålmodigt.  

Han bankede på igen, men mølleren åbnede ikke. Tarv svingede 
rygsækken over skulderen og løb op af markvejen mod huset.  

Det første han fik at vide da han kom hjem var, at mølleren var kommet 
på plejehjem.  

Han var blevet en gammel mand efterhånden, så det kom ikke som en 
overraskelse for nogen, men det der overraskede Tarv var, at mølleren 
havde efterladt ham en arv. Det vil sige forskud på en arv, for mølleren 
levede jo stadig i bedste velgående.   

Han kunne se på sin fars ansigtsudtryk, at det var noget ganske særligt, 
for han havde det der specielle lys i øjnene han ofte havde lige inden han 
afslørede en hemmelighed. 

Han overrakte Tarv et skøde, der var udskrevet til ham med møllerens 
sirlige håndskrift. Papiret var tykt og gulligt, og Tarv kunne mærke, at 
det var noget vigtigt, som mølleren havde overvejet nøje. 
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Mølleren havde foræret ham den gamle vindmølle. Den var hans og 
ingen andens. Han kunne bo i den, hvis han ville…desuden ejede han 
også møllerens hus, der hørte med til arven.   

Det var den største fødselsdagsgave han nogensinde havde fået. Tarv 
var nemlig lige fyldt tretten. Han havde egentlig ønsket sig en ridehest, 
men det var der absolut ikke råd til. 

Til gengæld havde han sin kat Piv, der var blevet en stor fræk hankat, 
der holdt til i møllen hvor den var født og følte sig hjemme. 

 

Noget tid senere da Tarv og hans far skulle sælge møllerens bil for ham, 
opdagede  de et hul i garagens krakelerede betongulv. Det var der jo 
ikke noget usædvanligt i, syntes Tarv, men hans fars arkæolog-øjne så 
straks, at her var noget spændende at kigge nærmere på.  

Nu huskede Tarv, at mølleren havde fortalt, at der lå en jættestue der og 
at der var blevet gjort nogle fund da han i sin tid gravede ud til garagen. 
Blandt andet en gammel ler-urne, som mølleren havde foræret til Tarvs 
mor. Ligesom faren var hun brændende interesseret i gamle fund, for 
hun var pottemager. 

Tarvs far fik lov til at bryde gulvet op, for han var sikker på, at der var 
mere at finde i jorden. Han fik naturligvis ret, og kort efter fandt han en 
gammel gusten menneskeknogle.  

 - Der er mere dernede, havde han sagt med strålende øjne. 

Senere kom der flere arkæologer til, der gravede, børstede, endevendte 
og undersøgte alt i mindste detaljer.  

De store stenblokke der udgjorde jættestuens vægge, blev hugget fri og 
garagen blev efterhånden forvandlet til den jættestue den oprindeligt 
var. Møllefundet blev det kaldt.   

Inde i møllen havde arkæologerne indrettet sig. Det var her de 
opbevarede deres værktøj, og det var her de spiste deres frokost.  

Der var en lem i møllens gulv, der førte ned til udgravningen. Når de 
havde gravet længe, kravlede de op ad den lille trappestige, og tog sig en 
kop kaffe, eller sad og diskuterede deres fund i møllen.  
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Hans far var stolt over sit fund, og var den der opholdt sig længst tid 
dernede. Ofte glemte han at spise og drikke i mange timer, før han 
udmattet stak hovedet op gennem lemmen, med jord i håret.  

Han havde naturligvis spurgt Tarv om lov til at grave under hans mølle. 

- Det er i orden, sagde Tarv overbærende, bare I husker at rydde op efter 
jer.  

Hans mor sad i sit potteværksted og lavede urner.  

Det var en ide hun havde fået, efter at jættestuen var blevet kendt.  

Moren ville lave kopier af den gamle urne som hun havde fået af 
mølleren, og sælge dem til turisterne. Hans far var lidt imod det i 
begyndelsen, men til sidst gav han sig. 

- Ja, ja, så længe du ikke begynder at sælge is og popcorn i møllen, 
mumlede faren og gik under jorden.  

- Nej, nej…bare urner, lo hans mor og gik hjem og legede med ler. 

 

Da de besøgte mølleren på plejehjemmet, fortalte de ham om det nye 
fund i garagen.  

- Lad mig høre, hvad I ellers finder, sagde mølleren ivrigt, hvorefter han 
begyndte at forklare Tarv, hvordan han skulle gribe det an, når han 
skulle i gang med at male møllens nyrestaurerede vinger.  

Møllen var nemlig blevet sat i stand for nylig, og Tarv vidste udmærket, 
at der fulgte et stort ansvar med, når man sådan var blevet mølleejer. 
Han viste dog ikke, at disse vinger skulle spille en vigtig rolle for hans 
nærmeste fremtid, for som sagt, så havde han glemt alt om møllens 
magi. Den magi der havde sendt ham så langt tilbage i fortiden før…og 
ville gøre det igen, om ganske kort tid. 

 

*** 

 

 

Tarv stod foran møllen med cowboyhatten på hovedet. Derudover var 
han iført tennissko og handsker. 
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Han ville selv male møllens nye vinger - han havde insisteret på det, selv 
om hans mor mente at det var alt for farligt sådan at hænge helt der 
oppe i luften og balancere på en ubehandlet møllevinge.  

Han var gået med til at anvende en sikkerhedsline med en karabinhage i 
enden, så han ikke kunne falde ned mens han malede. 

Tarv greb spand og malerpensel, satte karabinhagen fast i sit bælte, og 
begyndte at kravle op ad den store møllevinge. Da han kom højt op, 
hægtede han karabinhagen på møllevingen og stillede sig godt til rette. 
Det kildede lidt i maven at stå så højt oppe med den store klare blå 
himmel over sig. Det var vindstille og i et langt øjeblik stod han der bare 
uden at have tanke for det mindste. Selv lydene forsvandt i et uldent 
skyagtigt stille, før han atter blev bevidst om hvor han var. 

 

Nede i udgravningen, gik hans far rastløst rundt og nynnede. I dag 
skulle der nemlig komme journalister og folk fra fjernsynet. Han var i 
strålende humør og en anelse nervøs over interviewet. Det var  

Derfor han nynnede. 

Tarv kiggede ud over markerne og hængte malerbøtten på krogen foran 
sig. Udsigten var fantastisk.  

Kort efter så han en bil nærme sig på møllerbakken. To mænd steg ud. 
Den ene bar på et t.v. kamera og den anden pegede op mod Tarv. De 
stod lidt og filmede møllen og Tarv prøvede at male på en professionel 
måde, nu da han sådan var i fokus. Han var lidt i tvivl om 
cowboyhatten, for den så jo ikke særlig oldtidsagtig ud. 

Kort efter gik mændene ind i møllen, under megen skramlen og 
snakken. Stilheden var brudt, og kort efter flød hans fars ivrige talestrøm 
da også, mens han viste mændene rundt i jættestuen. Sammen med 
mændene gik han højere op i møllen.  

Oppe i møllehatten stod mændene og krummede sig sammen, for at få 
plads til deres udstyr, mens de filmede faren. Han fortalte ivrigt om 
møllens nye vinger og hans søns arv, og pludselig lod han sig rive med 
af berømmelsens sus, og løsnede bremsen til møllevingerne, for at 
demonstrere, hvordan de virkede. Han havde glemt alt om Tarv, der 
stod ude på møllevingen, lige på den anden side af møllehatten.  
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Med en høj knagende lyd begyndte møllens nye vinger at bevæge sig. 
Tarv tog sig til hatten, og troede et kort øjeblik, at han blev svimmel på 
grund af højden, indtil det gik op for ham et møllevingerne drejede 
rundt.  

Sikkerhedslinen sad fast i hans bælte, men nu, hvor han var på vej højt 
op i luften, virkede det hele ikke længere så sikkert. 

Tarv klamrede sig til vingen og råbte om hjælp da han langsomt blev 
vendt på hovedet, så han tabte cowboyhatten.  

På vej nedad mod jorden, overvejede han at løsne karabinhagen fra 
bæltet og springe af, men han nåede aldrig så langt, for han fik 
hukommelsen tilbage fra sin tidligere rejse og huskede nu, at møllen var 
en slags tidsmaskine. Når møllens vinger blev sat i sving, ville han blive 
sendt ud på en tidsrejse. Møllens magi var forbundet med Tarv, det var 
kun ham der kunne rejse i den. Men det havde han overhovedet ikke lyst 
til nu, og for øvrigt skulle han jo male møllevinger…. det hele kørte 
rundt for ham…cowboys, hans fars fund, tidsrejser….han mistede 
bevidstheden og alt flød langsomt over i dyb mørke.  

 

Samme aften sad mølleren i plejehjemmets opholdsstue og så sin gamle 
mølle i fjernsynet. Han så et kort klip af Tarv, der malede den nye 
møllevinge.  

Møllefundet blev kort omtalt, hvorefter speakeren gik videre til dramaet 
om den forsvundne dreng, der kun havde efterladt sig en cowboyhat i 
græsset. Han fortsatte ivrigt med en opdigtet historie om 
gravskændingen, som fundet nu blev kaldt, og antydede at drengens 
forsvinden kunne have noget med dette at gøre.  

Det var tydeligt, at journalisterne havde været mere end heldige, da de 
kørte til møllen den dag, for de fik hele dramaet forærende, og der var 
ikke grænser for hvad de fik det pisket op til på meget kort tid.  

Mølleren sad helt fremme ved fjernsynsskærmen og fulgte nøje med. 
Unge Tarv var forsvundet i den blå luft, og hans gamle mølle, der ikke 
længere var hans, var nu varmt nyhedsstof. 

 

 



 11

Kapitel 2 

 

 

 

Tarv vidste naturligvis intet om sin fjernsyns debut, og i øvrigt vidste 
han ikke hvor han var. Han lå på maven i vådt sand, med 
sikkerhedslinen om livet. 

Han åbnede øjnene og kiggede ind på en fremmed kyst med forrevne 
klipper. Han hørte bølgeskvulp og hævede sig op på armene. Solen stod 
højt og Tarv mærkede varmen på ryggen.  

Sikkerhedslinen førte ind mod klipperne, hvor den endte mellem to 
spidse klippeblokke. Han besluttede sig til at følge linen.  

Langsomt, mens han viklede linen op, huskede han turen på 
møllevingen, og følte sig helt ved siden af sig selv. Han huskede også 
glimtvist sin tidligere tidsrejse, og turde slet ikke tænke på, hvor han var 
kommet hen denne gang, eller rettere hvilken tid han var kommet til. 

Hvem havde løsnet møllevingerne? Var det hans far? Det kunne ikke 
være med vilje – det måtte være en fejl. 

Henne ved klippeblokkene forsøgte Tarv at løsne linen, men den sad i 
spænd mellem dem. 

Mens han stod og fumlede med linen, hørte han skridt over sig. 

På et højt klippe-fremspring til højre for ham, kom en gammel mand til 
syne. Han var iklædt en stor kappe, der blafrede i den svage brise. 
Manden havde et langt gråt skæg, der nåede helt ned til hans 
skindklædte fødder. I den ene hånd holdt han en stok, med et flot 
udskåret dragehoved for enden. 

Manden kiggede ned på Tarv med sammenknebne øjne under buskede 
øjenbryn. Tarv missede mod solen, og rejste sig. 

- Velkommen Tarv, sagde manden roligt. Han kender mit navn, tænkte 
Tarv nervøst og børstede sand af knæene. 

- Hvor er jeg… hvem er du? spurgte Tarv usikkert. 

- Du er på Jernaxes kyst, og jeg er din rejseleder.  

- Hvad hedder du? spurgte Tarv. 


