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Darra Väster, darra Öster.
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Första kapitlet.
Hobbiten och dvärgen

 Det täta molntäcket skingrades oväntat framemot kväl-
 len. Solens blodröda skiva vilade som på ett fjäderbol-
 ster ovan de lätta, luftiga molnen vid horisonten. Blå 
 bergens spetsiga, svarta toppar avtecknade sig skarpt 

mot det purpurfärgade himlavalvet. Nu hade den korta stunden 
inträtt då dagen ännu inte övergått i skymning och tingens kon-
turer skimrar oförklarligt och gåtfullt. Till och med tupparnas af-
tongalande hade en mjukare, skirare klang.

En silverdimma hade lagt sig över de nyslagna fälten. Den hade 
kommit krypande ur sänkor och raviner, svämmat över landska-
pet och förvandlat ensliga hundraåriga ekar till mörka öar i ett 
vitskimrande vålnadshav. I de spridda mangårdarna släcktes lyk-
torna i fönstren en efter en – gårdsfolken gick till vila. En berg-
uv hoade, skuggan av en nattskärra pilade förbi. På bron över 
Brännevin låstes portarna. Längre söderut, i Bockrike, hasade sig 
en väktarhobbit med båge och dignande koger upp till sin pos-
tering i det höga vakttornet på Brännstaholm. Han rättade till 
signalhornet i bältet och började vandra fram och tillbaka över 
de breda golvplankorna i vakttornet, som omgärdades av höga 
bröstvärn med skottgluggar. Några mil österut reste sig hotfullt 
Gamla skogens massiva, mörka vägg, som sträckte sig långt åt 
söder och öster. Den vakthavande hobbiten svepte in sig i ylle-
manteln, lutade sig över värnet och skådade mot det fjärran som 
oavlåtligt svann i den tätnande skymningen. Bakom skogens när-
maste trädrader kunde man ännu ana avglansen från Bålgläntan, 
men också den mängdes snart med mörker. Himlen översållades 
av myriader klara höststjärnor.

Plötsligt hördes mjuka steg nedifrån gårdsplanen och väktar-
hobbiten i vakttornet vände sig om. En figur som var ovanligt 
kortvuxen, även för att vara en hobbit, hade skyndat in genom en 
sidoport. Den kortvuxne gläntade på stalldörren och slank kvickt 
in i öppningen. Ett ögonblick senare ledde han ut en ponny, hop-
pade upp i sadeln och red i sakta skritt bort mot vägen som ledde 
norrut. Snart hade han slukats av dimman.
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»Ser man på, nu skall den dåren ut och rida i natten igen!« 
Väktaren flinade till och spottade. »Sagorna måste ha stigit ho-
nom åt huvudet. Så går det om man förläser sig på Röda boken, 
skyll dig själv… Är det måhända store Meriadocs bragder som 
inte ger någon ro? Så många år som har förflutit sedan dess – tre 
århundraden, säkert… Gamle Bilbo, och hans brorson Frodo, 
som gav sig i väg över Skiljande haven… Vad blev det av dem? 
Även alverna gav sig av, sägs det, och dvärgarna bara försvann nå-
gonstans… Och när människor möter oss går de ur vägen… Ja, 
undrar varför han inte får någon ro?«

Väktarens tankar malde på utan brådska, nästan lojt, som om 
han för länge sedan hade gjort sitt i tjänsten. En tjänst som i sig 
var en segsliten relikt från gamla tider… 

Ponnyn travade fram längs den gamla, välkända vägen. Fast 
var den verkligen det, välkänd? Nattens mäktiga hand hade sud-
dat ut dagens färger och förlänat alla föremål och levande väsen 
nya anleten. Från båda sidorna sträckte sig knotiga grenar rovlys-
tet efter ryttaren – likt kloförsedda tassar försökte de gripa hans 
skuldra och slita honom ur sadeln… Plötsligt reste sig en buske 
framför honom, öppnade sin famn och sköt ut sina grenar – likt 
en skugga som dyker upp ur grönskans djup med en lykta i sin 
okroppsliga hand och kräver en lösen. Här gällde det att kunna 
försvara sig. I hobbitens bälte hängde den gondorianska klingan – 
en gång buren av självaste Meriadoc den store – som han plockat 
åt sig bakom ryggen på de äldste. Med ett sådant vapen fanns det 
ingenting att frukta – blotta åsynen av det skulle få vartenda av-
skum att rygga tillbaka.

Hovarna klapprade mot marken. Mörkret tätnade. Skuggorna 
formerade sig i långa led utmed vägen. Hobbiten tyckte att han 
kände igen dem. Den här, var det kanske inte en reslig alvkrigare 
som vinkade välkomnande åt honom? Och där borta, var det inte 
en butter dvärg som stod stödd mot sin tunga stridsyxa och sorg-
löst tände sin pipa?

Hobbiten hade för länge sedan släppt tyglarna och lät ponnyn 
gå i sin egen takt. Det finns ingenting underbarare än att rida en-
sam i sommarnatten, då gamla sagor och legender väcks till liv 
igen, då man i vilket ögonblick som helst väntar sig att bli över-
fallen och handen självmant sträcker sig efter svärdet…

Vägen gjorde en tvär sväng där den löpte fram under almarnas 
täta grenverk. Här låg den kusligaste platsen. Genom de täta snå-
ren på vägens vänstra sida skönjde man det spöklika skenet från 
den djupa, mörka skogssjön, som var omsluten av lummiga pil-
träd. Där höll nattens fåglar hov: deras säregna, egendomliga lä-
ten framstod för ett par hobbitöron som särskilt skarpa. Men den 
enslige nattryttaren stelnade till i sadeln och föreställde sig att 
visslet och tjuten bar bud om de nios annalkande skara. Hobbiten 
blundade och målade upp dem för sin inre blick: svarta springare, 
liksom vävda av mörker, iförda breda skygglappar – där bakom 
brinner en förintande eld, ögonen får inte blottas; i vilt fyrsprång 
genom natten, Ryttarnas svarta mantlar smattrar i vinden och 
deras långa bleka svärd slår med dov klang mot deras lår; mot 
dessa svärd finns det inget skydd, ingen räddning; deras tomma 
ögonhålor brinner av ursinnigt, omänskligt raseri, och de vitt-
rar girigt efter doften av varmt blod. Ljuden tycks dö bort för en 
stund, men så plötsligt i en glänta finner sig hobbiten stå ansikte 
mot ansikte med ledaren för de svarta ryttarna… Det var ett lika 
hemskt som kittlande scenario. Kittlande, eftersom hobbiten 
innerst inne visste att något sådant inte skulle ske, att buskagen 
skulle förbli stilla och att han i sakta trav skulle passera denna 
plats, varefter han skulle vända om för att hinna få en blund i ögo-
nen inför en tung morgondag fylld av otaliga hushållsbestyr. Det 
vanliga livet skulle som vanligt ta vid – det räta, makliga liv, där 
allt var känt på förhand, där ingenting förändrades och ingenting 
kunde förändras…

Plötsligt frustade ponnyn till och stannade. En undersätsig ge-
stalt, minst två huvuden högre än hobbiten, dök upp mellan de 
månskensbelysta trädstammarna. Den okände var svept i en vid 
mantel, allt som syntes av honom var handen som höll i en lång 
stav.

Hobbiten ryste till och håret reste sig. Hjärtat fylldes av isande 
skräck, rösten svek, skriket dog bort på läpparna… Den okände 
tog ett steg framåt. Ponnyn backade genast undan, ryckte till – 
hobbiten tappade balansen, föll ur sadeln och rullade ned i vägre-
nens gräs. Strax hördes ett skyndsamt hovklapper – ponnyn ske-
nade i väg i blindo. Hobbiten rullade kvickt över på mage, och 
glömsk av allt annat i världen hoppade han upp på benen och 
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drog sitt svärd. (Hur många gånger hade han inte, ensam på sitt 
rum, med stolthet ryckt det ur skidan och låtsats strida mot orker 
och troll!) Vapnet blänkte till med ett matt sken och göt mod i 
hobbitens sinne.

»Hallå där, kamrat! Vad tar det åt dig? Stick tillbaka din klinga!« 
manade en lugn, något guttural stämma ur mörkret.

»Kom inte närmare!« skrek hobbiten med gäll röst. Han höll 
svärdet framför sig och tog några steg bakåt.

»Lugna dig! Här, jag skall ta och lysa upp lite.« Den okände 
böjde sig ned och plockade upp något från vägkanten. »Bort med 
dolken, säger jag! Förresten, var har du fått den ifrån? Vågiga 
mönster… fäste med krok… Är den månne från Gondor?«

Någonting torrt knäppte till, glödde sig kraftigare och växte 
ut i en smal tunga av levande eld. Lågan tilltog snabbt i styrka 
och lyste upp den okändes ansikte, som nu hade tagit av sig sin 
huva. Hobbiten drog lättad efter andan. En dvärg! En livs levan-
de dvärg, på pricken lik beskrivningarna i Röda boken! Under-
sätsig, bredaxlad, med ett rosenrött ansikte inramat av ett tjockt 
skägg, en potatisnäsa… I det rikt mönstrade breda bältet hängde 
en tung stridsyxa, och bak ryggen satt en hacka fastsnörd.

»Så du är en dvärg?« Hobbiten lugnade sig en smula, men sänk-
te inte sitt svärd. »Vad gör du här? Vart är du på väg? Vad letar du 
efter?«

Han fortsatte att backa tills han fick en vägbuskes hårda grenar 
rakt i nacken.

»Jag har vandrat från Blå bergen«, sade dvärgen, samtidigt som 
han petade in några torra kvistar i den uppflammande brasan. »Jag 
letar efter nya malmådror. Nu letar jag här i ert Fylke. Jag har va-
rit i Hobbinge och i Möcklegräva, och nu är jag på min väg in i 
Bockrike… Man pekade ut Brännbockarnas gård för mig från 
andra stranden och sade att man kunde övernatta där…«

»Hur kommer det sig då att man inte släppte in dig där borta?« 
frågade hobbiten förvånat, i det han stack svärdet i skidan.

Rädslan var borta, och kvar fanns bara nyfikenhet och en sorts 
vag besvikelse: bara en dvärg… Förresten så hade numera till och 
med dvärgarna så gott som upphört att besöka Fylke.

»Det är smockfullt på Gyllene abborren«, svarade dvärgen. 
»Jamen varför står vi här egentligen!« slog det plötsligt hobbi-

ten. »Följ med mig, jag råkar lämpligt nog bo där. Du är välkom-
men att övernatta, och i morgon står alla vägar öppna. Kom nu, 
det ligger inte alls långt bort… Fast, just ja, ponnyn sprang ju sin 
väg. Man får väl försöka leta reda på den först…«

»Så du är en av Brännbockarna?« Dvärgen reste sig hastigt 
upp och stirrade fascinerad på hobbiten. »Nå, låt oss då göra var-
andras bekantskap. Mitt namn är Thorin, Darts son, född i syd-
liga Blå bergen.«

»Folco. Folco Brännbock, Hamfasts son – till er tjänst.« Hob-
biten bugade högtidligt, vilket dvärgen besvarade med en ännu 
djupare bugning.

»Ett ögonblick bara«, sade dvärgen.
Han gick bort till en buske, lyfte upp en tung ränsel, slängde 

den över ryggen och slöt upp vid hobbitens sida på den återigen 
mörklagda vägen. Men för hobbiten framstod den inte längre som 
skrämmande eller farlig…

De gick ett stycke och teg, varpå Thorin var först med att bryta 
tystnaden:

»Säg mig, Folco, är det sant att ni hos er på Brännstaholm för-
varar en av tre avskrifter av den berömda Röda boken?«

»Nog är det sant, alltid«, svarade den unge hobbiten. »Den, 
och mycket…«

Just som han hade uttalat de orden påminde han sig sin onkel 
Paladins varning: »Berätta inte för någon att vi här hos oss förva-
rar en mängd avskrifter och manuskript, som den store Meriadoc 
tog med sig från Rohan och Gondor!« Onkel förklarade aldrig 
närmare varför det var nödvändigt; vanligen nöjde han sig med 
att inskärpa allvaret i det sagda med ett myndigt slag i ens nacke.

»Och mycket – annat? Visst tänkte du säga det?« tog dvärgen 
vid och sneglade på hobbitens ansikte.

Folco vände sig ofrivilligt bort.
»Jo, något i den stilen«, mumlade han.
»Säg mig, har du läst de där böckerna?« fortsatte dvärgen sin 

utfrågning.
Nu var det inte bara Thorins nyfikna ögon, utan även hans röst 

som skvallrade om det intensiva intresset för Folco.
Hobbiten tvekade. Skulle han berätta allt för den besynnerlige 

dvärgen? Skulle han, till exempel, berätta att han var den ende 
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som besökt biblioteket under de senaste sju åren? Skulle han be-
rätta, hur han tillbringat otaliga nätter i sträck över gamla luntor, 
i ständiga försök att bringa reda i händelser som hade inträffat 
för ofattbart länge sedan? Eller skulle han kanske berätta att man 
på senare tid allt oftare hade sagt om honom att han inte var en 
hobbit »av den här världen«? Nej, det var nog knappast rätt tid-
punkt, och det kändes inte heller helt bekvämt att föra sådant på 
tal med första bästa man möter…

De kom fram till gårdsgrindarna. Ponnyn syntes fortfarande 
inte till.

Nu blir man tvungen att ge sig ut i morgon för att leta rätt på 
den där dumskallen, tänkte hobbiten dystert. Och till råga på allt 
skulle man väl få ovett också…

Han blev mer och mer bekymrad ju mer han tänkte på saken.
»Är det du, Folco?« hördes väktarens röst. »Vad har du gjort av 

ponnyn, din usling?! Och vem är det där som du har med dig?«
 Folco knuffade till grinden och gick in, utan att bry sig det 

minsta om tillropen. Thorin, däremot, hejdade sig, bugade bele-
vat i riktning mot den vaga figuren i vakttornets topp, och sade:

»Mitt namn är Thorin, Darts son, dvärg från Blå bergen – till 
er tjänst. Jag ber om er tillåtelse att få tillbringa natten på er gäst-
vänliga gård, vars stors och ädla rykte når långt bortom gränserna 
för ert underbara land! Förbarma er över en trött vandringsman, 
lämna honom inte att sova under bar himmel!«

»Äh, bry dig inte om honom!« sade Folco och tog tag i dvärgens 
hand. »Stig bara på. Skynda, innan han väcker alla på gården!«

»Vad är det med dig, Kroll?« väste Folco upp mot vakttornet. 
»Allt är i sin ordning, han är med mig. Knip igen nu!«

Hobbiten drog beslutsamt med sig dvärgen över gårdsplanen.
»Jag skall nog berätta allt för onkel i morgon! Onkel skall få 

reda på allt, minsann!« hojtade den förolämpade Kroll. »Du skall 
nog få vad du förtjänar…«

Men hobbiten och hans underliga sällskap hade redan försvunnit 
djupt in i gårdens stora labyrint. Väktaren svor, spottade och gjorde 
det bekvämt för sig på sin enkla halmmadrass. En kort stund se-
nare hördes rofyllda småsnarkningar uppifrån vakttornet.

På sin väg genom de vindlande korridorerna passerade Folco 
och Thorin otaliga låga dörrar som ledde in till gårdens västra 

del. Kullens sluttningar ned mot Brännevinsfloden var bebyggda 
med timmerverk i tre terrasser, vilket på håll fick det att se ut som 
en sorts gigantisk vaxkaka. Här brukade ungdomarna bosätta sig, 
innan de ännu bildat familj.

Folco knuffade till en av dörrarna och de steg in i ett litet rum 
med två runda fönster, som vette mot floden. Efter att ha bjudit 
sin gäst att slå sig ned i en djup fåtölj invid spiseln och blåst liv i 
glöden, började Folco livligt duka fram på bordet.

Inne i den sotiga spiseln dansade snart små ljusröda eldtungor, 
som lyste upp väggarna, den korta sängen, bordet och – böckerna. 
Böckerna ockuperade varje ledig vrå i det lilla rummet: de fyllde 
hörnen, de låg under sängen och de tornade upp sig i rangliga 
staplar på spiselhyllan. Gamla, bastanta volymer i skinnband…

Folco hämtade bröd, ost, skinka, smör, grönsaker, kokade te-
vatten och ställde slutligen fram en öppnad flaska mustigt rödvin. 
Dvärgen började hastigt stoppa i sig av maten och Folco vände sig 
mot fönstret för att inte störa sin gäst.

Det spökbleka månljuset svämmade över Brännevinsflodens 
låglänta stränder, vattnet flödade hän som en obetvinglig mörk 
massa och man tyckte sig där nästan se hur till och med stjär-
nornas matta reflektioner sögs ned i djupet. På den andra sidan 
höjde sig Skogsändes vassa toppar, vid bryggan flimrade en svag 
lykta. Folco öppnade fönstret och in i det lilla rummet flöt nat-
tens röster: det knappt hörbara bruset från floden, strandsävens 
lågmälda rassel, vindens lätta, unisona sus i tusentals trädkronor, 
som nu förde sitt eget speciella nattliv. Och som vanligt i sådana 
stunder greps hobbiten av en skarp, outgrundlig längtan efter nå-
got alldeles särskilt och underbart…

Han föreställde sig hur Bilbo och efter honom Frodo hade givit 
sig av på sina sedermera berömda resor; kanske att de också hade 
stått så här framför ett fönster som öppnats mot natten och blick-
at ut i det omgivande mörkret, medan dvärgar eller hobbitvänner 
väntade ute på gårdsplanen och det endast återstod några timmar 
till gryningen, då det skulle bli dags att ge sig av, utan att ha en 
aning om huruvida man någonsin skulle återvända… 

Bakom ryggen hörde han dvärgens taktfullt dämpade host-
ning. Folco ruskade på sig för att bli kvitt den opåkallade sorgsna 
känslan i bröstet och vände åter uppmärksamheten mot sin gäst 
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som just hade ätit färdigt. De stoppade några vedträn i brasan och 
satte sig sedan att röka pipa.

»Berätta för mig, Thorin, vad är det egentligen som för dig till 
våra trakter? Så långt jag kan minnas har det aldrig påträffats 
några malmådror här hos oss…«, började Folco. 

Det hela föreföll honom som en underbar dröm, en saga, som 
kom emot honom ur det förflutnas avlägsna och förunderliga 
dunkel. En dvärg! En livs levande dvärg som satt framför honom 
och koncentrerat sög på sin pipa! Ljuset från elden lyste upp dvär-
gens runda, öppna ansikte, och det kändes som om en grå slöja 
som dolt alla tillvarons ting vilket ögonblick som helst skulle kun-
na lyftas. Om Folco nu sträckte fram sin hand skulle han snudda 
vid Den stora världens häpnadsväckande hemligheter, den värld 
som han fram till dess bara var bekant med genom hörsägner…

I det skumma, av spiselljuset svagt upplysta rummet hängde 
en sötaktig dimma av tobaksrök. Utanför de vidöppna fönstren 
strövade natten förbi och tog då och då en titt in i upplysta vrår, 
men dess mystiska ljud skrämde inte längre hobbiten. Kanske var 
detta möte ingen tillfällighet – kanske skulle det följas av ett eller 
annat fantastiskt äventyr, inte olikt det som gamle Bilbo gav sig 
ut på – i jakt på drakens skatt… Även den gången hade ju allting 
börjat med ett oväntat dvärgbesök!

»Jag behöver Röda boken«, svarade dvärgen utan att ta blick-
en från hobbitens ansikte.

Folco ryckte till, som om han just blivit väckt; Thorins ord 
gjorde honom förbryllad.

»Vad skall du med den till?«
»Jo, ser du, jag måste få klarhet i saker och ting. Jag vill ta reda 

på hur vår värld har fått sin nuvarande form«, svarade Thorin. »I 
Midgård inträffar så sällan några förändringar att orsakerna till 
många nutida händelser måste sökas inte så mycket i nuet, som i 
det förgångna.«

»Vilka händelser är det då som du vill få klarhet i? Här i Fylke 
är det som om tiden hade stannat för alltid. Fast jag vet förstås 
inte hur det är på andra platser…«

»Många skulle nog inte ha något emot om tiden hejdades och 
livet stannade av även där. Mycket länge trodde många att guld-
åldern var kommen…«

Folco drog upp benen under sig i fåtöljen och stirrade med ny-
fikna, glänsande ögon på dvärgen. Denne såg i sin tur tankfullt in 
i elden och kisade vant, som en smed vid ässjan; sedan fortsatte 
han, i det han sakta yttrade sina ord:

»Det är något underligt som försiggår i vår värld, Folco. Vi 
dvärgar kände det redan för länge sedan. Men få kunde föreställa 
sig vad det hela kunde leda till. Världen verkade vara orubblig 
och beständig, ondskan tycktes ha kuvats för århundraden fram-
åt, och alla märkliga och skrämmande händelser framstod bara 
som ledsamma missförstånd. Allt tog sin början i Morias gruvor. 
Strax efter segern i Stora ringkriget återvände dvärgarna, som du 
vet, till sina anfäders boningar; från de övergivna smedjorna hör-
des på nytt, som förr i tiden, ljudet från tunga hammarslag; dvär-
garna grävde sig girigt djupare ned i jorden i jakt på de gäckande 
malmådrorna. Och allt fortgick som vanligt, då plötsligt…«

Ett utdraget, monotont gnyende bröt plötsligt nattens stillhet. 
Ett stön, fyllt av omänsklig förtvivlan, rullade fram längs Bränne-
vins mörka stränder och dog bort i fjärran. Hobbiten och dvärgen 
skälvde till och såg på varandra.

Utanför fönstren prasslade det av en framilande vindstöt; föns-
terluckorna knirkade till, någonstans hördes en dörr slå igen; 
nedanför, vid flodbanken, rasslade vassruggarna, torrt och läs-
pande som en gammal gubbe. Hobbiten kröp ihop i fåtöljen; med 
ens hade all hans rädsla väckts till liv, och han erinrade sig åter 
hur han stått och darrat på den mörka vägen i väntan på de nio… 
Dvärgen flög upp från sin plats och rusade fram till fönstret, han 
lutade sig ut och försökte förgäves urskilja något i mörkret. Men 
strax rådde åter stillhet, vinden lade sig och en blek måne kikade 
fram mellan skingrade, tunna moln. Dvärgen såg sig vaksamt 
omkring och intog sedan på nytt sin plats vid spiseln, samtidigt 
som han fundersamt puffade fram glöd i den slocknade pipan.

»Vad var det där?« sade Thorin och mötte Folcos blick. 
»Hur skall jag veta det?« svarade hobbiten. »I Röda boken 

står det att… Men nej, nej, det är nu helt och hållet omöjligt! Det 
var nog bara någon egendomlig fågel…«

»Fågel, säger du…«, muttrade dvärgen. »Aldrig har jag hört 
talas om sådana fåglar… Jag hörde ett likadant ylande på tredje 
dagen av min vandring, när jag passerade Möcklegräva… Det 
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var också på natten!« Hobbiten teg, och Thorin fortsatte: »Var 
var jag nu någonstans… Jo, dvärgarna hade alltså återigen börjat 
arbeta i de gamla gruvorna. De kom allt djupare och djupare, och 
när de kommit till ett av de djupaste skikten hörde de konstiga 
ljud från ådrorna. Underifrån hördes ett slags gnissel, som om nå-
gon höll på att skära i sten. Plötsligt började bergens själva rötter 
att skälva. Dvärgarna släppte sina hackor och flydde hals över hu-
vud uppåt – men de bärande valven började falla sönder och be-
gravde under sina rasmassor dem som dristat sig att störa friden i 
stendjupen. Det var inte många som lyckades ta sig oskadda upp 
till ytan. Själv har jag aldrig varit i Moria, och jag berättar detta 
för dig med ledning av det jag fått höra från vänner, som lyck-
ades fly därifrån. Dvärgarna som bodde där hotades emellertid 
inte bara av ras – en underlig, isande fasa grep alla som bodde där. 
En fasa som inte kunde betvingas, det underjordiska gnisslet från 
något slags gigantiska tänder förmörkade medvetandet och det 
återstod bara en sak att göra – att springa. ›Dvärgarna flyr från 
Moria‹, fick jag höra från mina vänner. De flyr åt alla möjliga håll, 
men de flesta mot Ensliga berget och Järnbergen. Så ligger det 
till, min bäste hobbit«, rundade Thorin av med en suck. »Och du 
talar om fåglar…«

De satt en stund och teg, och det enda som hördes var vedens 
knitter i spiseln.

Folco stirrade in i elden. Dvärgen tog åter till orda, dämpat och 
med undertryckt bävan i rösten:

»Ingen vet eller kan förklara vad det är som står på. Våra äldste 
skakade bara föraktfullt på huvudet åt de flyendes röriga redo-
görelser, medan de i lönn gladde sig över deras olycka. Många av 
mina släktingar som bor i Blå bergen avundades Moriadvärgar-
nas rikedomar och konst. De som sökt sin tillflykt hos oss för-
mådde i längden inte uthärda det ständiga hånet och sökte sig 
snart till andra områden. En del drog i väg till Erebor, andra kom 
under beskydd av viceregenten i Annúminas, och någon enstaka 
togs emot vid Círdan skeppsbyggares hov…

Jag försökte få klarhet i det inträffade, talade med många, lyss-
nade till klipporna – och till sist förstod jag att det verkligen inte 
stod rätt till i ådrorna. Jag föreslog mina landsmän att vi skulle 
ge oss av till Moria, för att äntligen få reda på vad som försiggick 

där. Men man svarade mig bara att det inte angick oss om Moria-
dvärgarnas ögon plötsligt mattats av rädsla och det ringde i de-
ras öron. Och förresten så borde de tänka på att bygga mer solida 
valv och hållfasta tunnlar i stället för att ränna runt med en massa 
löst prat, menade man…« Thorin skakade dystert på huvudet. 
»Från far och farfar fick jag höra att det var just här, i Fylke, som 
Röda boken förvarades, den bok som berättade om det sistlidna 
kriget. Förra gången som Moria skakades var just under de åren 

– kanske, tänker jag mig, står även detta omnämnt i den där bo-
ken…? Det var så jag hamnade här. På vägen hörde jag mig för 
hos flera hobbitar om saken, och alla sade de att gamla manuskript, 
såvitt de visste, förvarades på Brännbockarnas gård. Och en av 
dem antydde att det även var en bra plats att leta på om man var 
ute efter den berömda Röda boken, som nog alla har hört talas 
om, men ingen någonsin hållit i sina händer.«

Thorin höjde blicken och tittade rakt på hobbiten.
»Så nu vet du allt, Folco, Hamfasts son! Var god och hjälp mig. 

Kan det vara så att den bok som jag behöver mer än något annat 
i världen råkar finnas i ditt bibliotek? Hjälp mig, så skall du få se 
att jag inte är den som knusslar med guld gentemot någon som 
gör mig en sådan tjänst!«

»Aldrig att jag skulle sälja Röda boken till dig – inte ens för allt 
guld i Midgård!« utbrast Folco och spände sig, liksom inför ett 
språng.

»Det är heller inget jag ber om«, replikerade Thorin snabbt. 
»Låt mig åtminstone få läsa den!«

»Den riktiga Röda boken finns inte här«, erkände hobbiten 
generat efter viss tvekan. »Jag har bara en kopia, men den är helt 
och hållet korrekt!«

»En kopia duger gott för mig«, sade Thorin otåligt. »Och om 
läsningen skulle dra ut på tiden, så är jag beredd att betala för min 
vistelse här.« Dvärgen stack handen innanför sin dräkt.

Folco hejdade honom.
»Nej, nej!« utropade han och grep skyndsamt tag i dvärgens 

hand. »Det är inte alls nödvändigt! Låt oss läsa igenom hela Bo-
ken igen och tillsammans försöka hitta svar på dina frågor. Dess-
utom har jag ju många andra uråldriga manuskript. Även de kan-
ske kan komma till nytta.«
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»Jamen så fint då«, sade dvärgen märkbart lättad. »Vet du, 
Folco, jag var rätt orolig på min väg hit till Fylke, för tänk om jag 
skulle råka på en riktig snåljåp… Jag inser att jag hade en väldig 
tur!«

»Jag skulle inte vara så säker på det jag«, invände Folco utan 
någon större övertygelse, och han kom att tänka på sin onkel Pa-
ladin.

»Jaja, vi kommer väl ha gott om tid att gräva runt bland dina 
pergamentrullar«, sade Thorin. »Berätta i stället lite om ditt land! 
Jag har genomvandrat det, och kan ärligt säga att jag aldrig nå-
gonsin sett vackrare nejder! Sådana bördiga betesmarker, sådana 
välskötta trädgårdar, sådana rosiga äpplen och ett sådant utsökt 
pipgräs!«

»Så du har verkligen rest länge och långt?« förhörde sig Folco, 
inte utan viss avund i rösten. »Lyckost! Jag däremot har i hela 
mitt liv aldrig satt min fot utanför Fylke…«

»Inte heller jag har väl egentligen varit på så värst många plat-
ser«, svarade dvärgen. »Jag har mött många, och frågat mycket. 
Om Fylke har alla hört, men inte många har skådat det med egna 
ögon – kung Elessars lag efterföljs till punkt och pricka…«

»Och den har gjort oss, hobbitar, en stor otjänst«, sade Folco. 
»Om mina landsmän sedan tidigare inte intresserade sig särskilt 
mycket för yttervärldens förehavanden, så har hobbitarna efter 
segern i Stora kriget, då kung Elessar förlänade våra anfäder nya 
landområden, helt enkelt förträngt allt vad yttervärld heter. Pre-
cis som dina egna stamfränder har de blivit alltför bekymmerslö-
sa… Förresten så är nog ›blivit‹ fel ord – ty sådana har de alltid 
varit.«

»Hur kommer det sig då att du är annorlunda?« frågade Tho-
rin.

»Svårt att säga. Kanske beror det på att man lärde mig att läsa 
när jag ännu var mycket liten, och det föll så ut att jag sög mig fast 
i vårt bibliotek och inte lämnade hyllorna förrän jag hade läst ige-
nom samtliga böcker minst en gång…« Folco brast plötsligt ut i 
skratt. »Jag förde ofta på tal sådant som alla andra för länge se-
dan glömt bort: hobbitarnas folkhär, fylkehopen, slaget vid Grön-
slätt… Först lyssnade man, sedan såg man snett på mig, och till 
slut började man ogilla det hela. Att jag vågade ha en egen åsikt! I 

tid och otid drog jag fram historiska exempel, vilket inte i så ringa 
grad gjorde våra äldste konfunderade. Det förflutna lärde mig att 
förstå nuet, jag började fundera kring orsaker och följder, samla 
in uppgifter, ställa frågor till alla jag mötte – precis som du. Och 
de nyheter som nådde mig från världens mest avlägsna hörn fram-
stod som alltmer oroväckande och svårbegripliga.«

»Som till exempel?« frågade dvärgen ivrigt.
»På Västra landsvägen hade det en dag dykt upp rövare, som 

man inte hört talas om här på flera århundraden. Människorna 
började angripa varandra – en by kunde med ens överfalla en an-
nan. En gång fick jag rentav höra att en by inte långt från Dimmi-
ga bergen blivit överfallen av en grupp dvärgar! Kan du föreställa 
dig något liknande?«

Thorin skakade förbluffad på huvudet.
»Ofattbart«, sade han hest. »Att dvärgar självmant skulle ge sig 

på människor, som ena ondskefulla orker… Jag svär vid Durins 
skägg att något sådant inte hänt sedan första åldern! Är du säker 
på att det är sant?!«

»Hur kan man över huvud taget veta vad som är sant i fråga 
om sådana saker?« sade Folco med en axelryckning. »Långväga 
tidender är sällan sanna, som kung Théoden lär ha sagt på sin 
tid… För övrigt kan man bara komma åt sanningen genom rik-
tiga vittnen…«

Bägge teg. Thorin tycktes försöka komma underfund med nå-
got, men viftade till slut bort det.

»Äsch, det där får redas ut en annan gång!« sade han irriterat. 
»Berätta mer, Folco!«

»Tja, vad finns det mer att säga…«, sade hobbiten och ryckte 
återigen på axlarna. »Inte vill du väl ha reda på hur många betor 
som skördades varje år? Du har ju vandrat genom Fylke och sett 
allt med egna ögon… Om man frågar mig så är det viktigaste för 
de flesta hobbitar numera att man inte har det sämre ställt än sin 
granne. Och därför tävlar man om att bygga det högsta staketet, 
något som hela grannskapet följer med stort intresse och rentav 
slår vad om.« Han undslapp sig ett litet skratt. »Du kan göra dig 
en uppfattning om allt på egen hand! Vad har dina stamfränder 
att skaffa med oron och bekymren bland Dimmiga bergen? Och 
mina landsmän verkar i sin tur inte ha mycket till övers för nå-
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got annat än gott krubb och varma sängar! Att själv vara mätt, 
att kunna mätta sin familj och sina gäster – det är allt en hobbit 
behöver. Men bakom den inställningen ser jag bara lättja och lik-
giltighet. De flesta anser att det måste fortgå på exakt samma sätt. 
Men jag kan bara inte godta det! Du skall nu inte tro att jag gör 
mig till… Jag är bara så innerligt trött på dessa betor att jag inte 
ens kan se på dem utan att må illa!«

Dvärgen lyssnade uppmärksamt på Folcos upprörda tal, utan 
att ta den sedan länge slocknade pipan ur munnen. Elden i spiseln 
började falna. Med en ny, okänd tomhetskänsla bultande inom 
sig efter den uppriktiga bekännelsen reste sig Folco ur fåtöljen för 
att hämta mer ved. Men känslan dröjde kvar.

»Vad tänker du göra då, Folco?« frågade dvärgen försiktigt.
»Om jag visste det!« suckade hobbiten. »Hur som helst kom-

mer jag att få min släng av sleven i morgon, det är ett som är sä-
kert! Oavsett om nu ponnyn kommer till rätta eller inte, så kom-
mer Kroll knappast att försumma chansen att få vädra sin kliande 
tunga inför onkel Paladin…«

»Vem är denne onkel Paladin egentligen?«
»Åh, det är den främste bevararen av Brännbockarnas forn-

stora minne! Han sysslar i stort bara med det – att se efter så att 
ingen råkar dra släktens ärofyllda namn i dyn…«

»Och vad är det för fel på det? Enligt min uppfattning är släk-
tens ära någonting underbart!«

»Det beror på vad man menar med ära! ›Brännbockar bör icke 
ränna runt om nätterna! Låt Hobbinges trashankar sköta om den 
saken, de vars släktled inte ens kan räknas i fem generationer! 
Brännbockar bör icke tappa bort sina ponnyer, låt redan nämnda 
trashankar även sköta om förskingringen av släktens ägodelar. 
Alla Brännbockar bör arbeta, på det att hans börd må bli rikare 
än alla andras och intaga en anständig plats – den främsta jämte 
Tookarnas ätt!‹ Inte sällan går det till ytterligheter: ›En Bränn-
bock bör icke springa eller gå snabbt, han måste »föra sig« på ett 
sådant sätt att alla inser hans värdighet!‹ Om han börjar i mor-
gon igen… då vet jag inte vad jag ställer till med!«

»Äh, släpp det där, Folco.« Dvärgen försökte lugna honom 
och lade sin hand på hans axel. »Varför bekymrar du dig? Det är 
ju inte hans fel att han inte känner till det som du har läst dig till 

i skrifterna… Emellertid har du sagt mig mycket, och jag har i 
min tur låtit munlädret gå. Vi har hur som helst förstått varandra, 
och kommer väl nu knappast kunna somna. Kanske skulle vi ta 
oss an Röda boken med detsamma? Varför skjuta upp det? Låt 
oss öppna fönstren på vid gavel, tända fler ljus och på nytt stoppa 
våra pipor. Sedan – till saken!«

Folco teg men nickade till bifall och kröp ned under sängen. 
Det prasslade och frasade, hobbiten lät höra en kraftig nysning 
och kröp inom kort ut igen släpande på en liten kista med beslag. 
Dess lock pryddes av en oval järnring, medan sidorna var dekore-
rade med sirliga sniderier.

»Förresten, Thorin«, sade Folco medan han mixtrade med det 
knepiga låset, »vilka platser var det nu som du hade besökt? Du 
började berätta, men kom aldrig till punkt.«

»Jag har varit i Arnor, i Annúminas, där ett av konungens slott 
är beläget, därtill har jag vistats i Grå hamnarna, varpå jag följde 
kusten söderut, och en gång bar det rentav förbi Dimmiga ber-
gen… Och så var jag förstås på marknaden i Bri – fyra eller fem 
gånger, närmare bestämt. Men Fylke genomvandrar jag faktiskt 
för första gången.«

»Vad gjorde du hos alverna?« Hobbiten slog sig ned på golvet 
intill kistan och tycktes för ett ögonblick glömsk av dess trilskan-
de lås.

»Vi var där tre stycken i sällskap: jag, Fhar och Thror. Fhar och 
Thror är de vänner som jag tidigare nämnde och som alltså flydde 
från Moria. I mitt hemland ville man inte ta emot dem, så de gav 
sig av mot Grå hamnarna när de fick höra att Círdan skeppsbyg-
garen sökte byggmästare till en ny borgmur…«

»Till vad, sade du?! En borgmur?! Círdan?! Det var som tu-
san!« utropade Folco, mäkta förvånad.

»Och vad är det med det?« undrade dvärgen. »Låt honom 
bygga, staden blir bara vackrare av det… Förresten, vad angår 
det oss?«

»Jamen tänk efter själv, vad skulle väl Círdan behöva nya mu-
rar till? Grå hamnarna har varit oåtkomliga i jag vet inte hur 
många århundraden! Ingen har någonsin ens tänkt den idiotiska 
tanken att invadera staden! Så vad har han då för anledning att 
helt plötsligt uppföra nya skyddsvärn? Det står bortom allt tvivel 
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att även Círdan oroar sig över något, om han nu åtar sig en sådan 
uppgift i sin stad!«

»Ja, tänka sig!« utbrast Thorin och daskade sig själv lätt i knä-
na. »Att jag inte begrep något på en gång! Jag svär vid Durins 
skägg att världen ännu ej skådat en dummare dvärg!«

Det blev åter tyst för en stund, medan de bara satt och glodde 
på varandra. Círdan skeppsbyggaren! Den siste alvhärskaren i 
Midgård. Den siste av de kvarvarande medlemmarna i De vises 
råd. Den förre ägaren till Eldens ring, som han sedermera hade 
skänkt till Gandalf. Den obetvinglige Círdan är… rädd! Kan ho-
tet på allvar vara så stort? Men om det nu är det – kom några ex-
tra murar verkligen att göra skillnad?

Hobbiten och dvärgen stod intill den slocknande spiseln. Ut-
anför fönstren fortfor den breda och lugna Brännevin att föra vat-
tenmassorna vidare ut mot Stora havet. Fylke låg höljt i fridsäll 
slummer…

Plötsligt kände Folco att väggarna i hans trånga lilla rum 
tycktes glida isär, att hans medvetande höjde sig högt i skyn och 
blickade ned på de tomma landens gränslösa vidder med deras 
sällsynta, knappt skönjbara små ljuspunkter av små och spridda 
boningar. Vad försiggick där, i dessa vidsträckta trakter? Långt 
där nere skymtade hobbiten okända floder som slingrade sig ge-
nom de ödsliga landskapen, han såg ändlösa skogar som stora 
mörkgröna fläckar, och han skådade bergsryggarnas toppar, blå-
svarta mot den stjärnbeströdda himlen… Någonstans ur denna 
nattmängda värld kröp någonting okänt och hotfullt emot dem. 
Nu hade också Círdan märkt av det, och det betydde att deras 
egna föraningar och rädslor inte var utan grund…

Folco såg sig omkring. Idel bekanta ting, i ett bekant rum… 
Outhärdligt! Vad göra? Han hade lust att genast, just nu, gripa 
ett svärd och störta fram mot denna annalkande fara utan ansikte 
och namn… Men när, var, och mot vem?! Hobbiten lutade sig ut 
genom fönstret och drog girigt in den kyliga nattluften. Dvärgen 
stod vid hans sida.

Någonstans bortom floden hördes en tupps galande. Folco 
gned sina sömniga ögon. Hänryckningen försvann och hans blick 
föll på den lilla kistan som stod kvar mitt i rummet. Hobbiten 
gick fram till den och satte sig på knä. Låset skramlade till och 

Folco lyfte det tunga kistlocket. Bakom sig hörde han hur dvär-
gen tungt drog efter andan av upphetsning.

Från kistans botten drog Folco upp ett ordentligt knyte. Han 
lindade varsamt av tyget, och inför dvärgens blick uppenbarade 
sig den uråldriga Boken, för hållfasthetens skull präntad på per-
gament och inbunden i purpurfärgat skinn. Hobbiten räckte fram 
den mot Thorin.

»Slå dig ned.« Han satte fram några extra ljusstakar på bordet 
och drog fram en stol. »Detta är en av de allra första kopiorna av 
Röda boken. Jag vet inte vem som faktiskt skrivit av den, men här 
ser du hur som helst Meriadoc den stores egen försäkran om att 
kopian till fullo överensstämmer med originalet.«

Med sina båda händer tog dvärgen varsamt emot den värde-
fulla volymen och satte sig vid bordet; Folco rörde om med eld-
gaffeln i glöden och gick sedan bort mot ett av rummets hörn där 
han plockade fram en ölkanna och två lersejdlar.

»Men säg mig, Thorin, vad kan vi göra om det verkligen är nå-
gon som… tja… tuggar sig genom jorden?!«

»Jag tror nog att man skulle kunna göra en hel del«, svarade 
dvärgen utan att ta blicken från boken. »Först och främst måste 
man få alla dvärgar i Midgård att tro på det. Sedan kan man be om 
handräckning även från konungen. Han är mäktig och orädd, och 
skulle säkert inte förvägra oss den hjälpen… om vi nu bara lyck-
as förklara allt för honom på ett redigt sätt. Ja, och så Círdan… 
även till honom skulle man kunna sända budbärare… Men först 
måste vi själva till fullo komma underfund med allting.«

»Men om nu de där, underjordiska, inte vill ha något med oss 
att göra? De lever sitt liv, gräver en tunnel någonvart…«

»Hur skall jag veta det? Måhända är det på det viset… Men 
jag ämnar ändå ta mig en titt där på egen hand.«

Folco nickade sorgset. Dvärgen skulle ge sig av… Han skulle 
läsa klart Boken och ge sig av på en mödofylld färd som saknade 
motstycke… Han skulle ta sig fram på mörka vägar, stanna till 
på värdshus, sova där han blev tvungen… Han skulle få se främ-
mande länder, vandra längs okända floder… Folco kände plötsligt 
en okuvlig lust att följa med, överge detta förhatliga, välnärda liv 
fyllt av stiltje, och ge sig själv en möjlighet att få uppleva samma 
saker som de fyra odödliggjorda hobbitarna, som for i väg på sin 
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stora mission runt Midgård… Folco satte sig på sängen och såg 
på dvärgen över axeln. Med rynkad panna och rörliga läppar satt 
Thorin och läste de första sidorna i Boken, där det redogjordes för 
den minnesvärda konversationen mellan en respektabel hobbit 
vid namn Bilbo Secker och trollkarlen Gandalf en soldränkt mor-
gon utanför hobbitens dörr… Hobbiten betraktade de välbekanta 
arken och innan han visste ordet av slumrade han in. 

Dvärgen såg leende upp på den sovande hobbiten, putsade ve-
ken, tog en klunk öl och försjönk ånyo i boken, som han då och då 
antecknade något ur i en liten notisbok som hängde i hans bälte.

Timmarna gick och sidorna frasade till allteftersom de blev lästa. 
Himlen i öster började sakta ljusna. Tuppar gol, grindar gnisslade 

– makligt vaknade brännbocksgården till en ny, arbetsfylld dag…
Det gick ytterligare en timme, och när den purpurröda solski-

van visade sig ovan Gamla skogen, hörde dvärgen steg nere på 
gårdsplanen. Någonstans slog en dörr igen, det hördes vatten-
plask och in i rummet trängde aromatiska dofter…

Thorin gjorde ett uppehåll i läsningen och försökte tänka ut 
det bästa sättet att presentera sig för gårdens ägare; med knappt 
märkbar nervositet kastade han en blick på den sovande Folco 
och gick fram till fönstret.

Gryningen första strålar lyste upp den breda Brännevinsflodens 
gröna stränder. Ljuslansarna drev ut nattens skuggor även ur de 
mest avskilda prång, och mörkrets spillror flydde hastigt, samtidigt 
som jorden återfick sina sedvanliga konturer och färger. Här och 
var låg strandängarna skylda i silverdimma. På flodens motsatta 
strand mörknade de höga grantopparna, ännu utan färg och skarpa 
konturer. Fåglarna vaknade och började drilla fram sina melodier, 
ackompanjerade av tupparnas grundackord. Dvärgen gick fram 
till en tunna med vatten som stod i ett av rummets hörn för att 
tvätta sig, när han med ens fick höra tunga, lite hasande steg. Nå-
gon ryckte i dörren, som Folco förutseende nog hade reglat.

Andra kapitlet.
Sökandet efter ponnyn

 Dörren gav inte efter. Ute i korridoren hördes en djup 
 basröst:

 »Folco, din usling! Varför har du låst dörren? En 
äkta Brännbock döljer aldrig något för de äldre! Hör 

du det, din slöfock? Öppna nu genast!«
Folco flög upp ur sängen och såg sig förvirrad omkring. Hans 

yrvakna blick fastnade vid den stängda dörren, som riste av kraf-
tiga bultningar. Hobbiten kurade instinktivt ihop sig och gick med 
dröjande, motvilliga steg för att öppna.

Dörren slogs upp på vid gavel. På tröskeln stod en äldre, fet-
lagd hobbit med ett runt ansikte fårat av tusentals rynkor. Under 
de buskiga ögonbrynen gömde sig ett par små, plirande ögon av 
obestämd färg.

»Jaha ja!« sade han bryskt, stoppade händerna innanför det åt-
stramande bältet och förde de knubbiga armbågarna åt sidorna. 
»Det är här du gömmer dig, din bråkstake! Vem var det som tog 
ponnyn från stallet i natt utan att föra den tillbaka, va? Det är dig 
jag pratar med, din usling!«

Tjocka, rödaktiga fingrar grep tag i Folcos ena öra och vred sko-
ningslöst om det. Folco bleknade och kröp ihop av den plötsliga 
smärtan, men inte ett pip kom över hans läppar.

Inkräktaren ägnade inte den minsta uppmärksamhet åt Thorin, 
som kommit fram till honom och redan öppnat munnen för att 
presentera sig. Han fortsatte att metodiskt vrida om Folcos öra.

»Var är ponnyn någonstans, din lösdrivare? Var är ponnyn sä-
ger jag, din parasit? Va? Det är dig jag pratar med! Äkta Bränn-
bockar måste idogt förkovra sig de tillhörigheter som de fått i arv 
från sina förfäder, och inte förslösa allt som det övriga hobbitby-
ket! När jag var i din ålder så vallade jag får från morgon till kväll, 
dag ut och dag in, och inte en enda gång tappade jag bort något 
får! Men vad sysslar du med, va? Du går och tappar bort en pon-
ny! En underbar ponny dessutom, av ett slag som det nutilldags 
inte går att få tag på någonstans hur mycket man än är villig att 
punga ut med! Ja, självaste Tookarna har aldrig haft ett sådant 
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präktigt riddjur! Och i stället för att vara ute och leta efter pon-
nyn – som du för övrigt tog ut utan lov – ligger du här och dåsar, 
din drummel!«

Han ackompanjerade denna del av sin uppläxning med att vri-
da om Folcos öra ännu hårdare. Folco började kvida och gjorde 
ett försök att slita sig loss. En hastig skymt av hans smärtfyllda 
ögon var nog för att få dvärgens förlägenhet att dunsta.

Å ena sidan kan man inte bara likgiltigt stå och se på när en 
starkare angriper en svagare, tänkte dvärgen. Men å den andra 
har de ju sina egna sedvänjor här i Fylke…

Dvärgen tog ett beslutsamt steg framåt. Hans kraftiga fingrar, 
lika rejäla som en stålklämma, tog tag om onkel Paladins knub-
biga hand (dvärgen gissade att detta var just han).

»Jag ber om ursäkt, min bäste herre«, mumlade dvärgen fram 
mellan tänderna. »Lämna Folco i fred, han har inte gjort något 
fel. Det var jag som råkade skrämma ponnyn när vi stötte på var-
andra i natt på vägen. Jag skall naturligtvis ersätta er för liden 
skada. Låt honom vara!«

»Dig, käre vän, har ingen frågat, så du kan gott tiga«, fräste 
onkeln och gjorde ett lönlöst försök att befria sig från dvärgens 
järngrepp. »Vem är du, förresten? Och vad gör du här? Den här 
lymmeln skall allt få för att han släpper in landstrykare på vårt 
ärade släktgods!«

Dvärgens ansikte blev högrött av harm.
»Jag är ingen landstrykare. Mitt namn är Thorin, Darts son, och 

jag är en dvärg från Blå bergen… Släpp honom nu!« morrade 
dvärgen samtidigt som han med sin lediga hand tog onkeln i kra-
gen och skakade om honom lätt.

Denne gav upp ett gällt tjut och lossade sitt grepp. Folco kas-
tade sig åt sidan och tryckte handen mot sitt ömma öra som skif-
tade i lila. Thorin släppte onkeln och sade i välvillig ton:

»Vi kanske kan försöka nå en ömsesidig förståelse, trots allt? 
Jag har redan presenterat mig för er, så nu är det er tur. Därefter 
skall jag förklara hur det kommer sig att jag hamnat i Fylke.«

Onkelns ansikte såg ut som en övermogen tomat, men han sva-
rade med samma kraftfulla och bestämda basröst som tidigare:

»Mitt namn är Paladin, Sviors son. Nuförtiden är jag överhu-
vud för Brännbockssläkten. Vad är det då som du är ute efter, käre 

främling? Och varför kommer du hit till oss objuden, och utan att 
ens fråga om lov?«

»O, du store Paladin, Sviors son, Brännbockssläktens överhu-
vud«, sade dvärgen med illa dolt förakt. »Jag kunde inte förfara 
på det viset, eftersom jag kom till era trakter mitt i natten. Jag 
vandrade fram på vägen norrifrån och råkade stöta ihop med en 
ensam ung hobbit, som kom ridande på en ponny. Ponnyn blev 
skrämd, slet sig lös och galopperade bort. Det var så jag och Folco 
träffades. Sedan gav han vika för min enträgna önskan om att få 
övernatta här på ert ärade släktgods och bjöd mig ett nattläger. 
Självfallet mot en avgift, min bäste herre!«

Dvärgen gjorde ännu en föraktfull grimas, men onkeln tyck-
tes inte märka något. Thorin stack handen innanför manteln och 
drog i nästa ögonblick fram den igen. I hans handflata skimrade 
en liten hög av kung Elessars gyllene trialoner.

»Jag ber er att mottaga denna blygsamma ersättning för att 
täcka förlusten av den ponny som ni förlorade på grund av mig. 
Sex guldmynt räcker, hoppas jag?«

För den summan kan man ju köpa fyra utmärkta ponnyer! 
tänkte Folco häpet. Aldrig att den här girigbuken skulle tacka nej 
till ett sådant generöst erbjudande…

Onkeln klippte med ögonlocken, slickade sig hastigt om sina 
torra läppar och undslapp sig en tung suck… Hans små oljiga 
ögon blänkte till.

»Ja, jo, det förstås«, började han sävligt, utan att för en sekund 
ta blicken från guldet, »visst kunde man väl tänka sig en rundlig 
ersättning… men det är inte det viktiga här. Om den ädle herr 
Thorin, Darts son, en dvärg från Blå bergen, intygar att det be-
rodde på honom… eller rättare sagt på hans oaktsamhet, att pon-
nyn sprang i väg, så är han naturligtvis skyldig att ersätta oss för 
den lidna skadan… Men först och främst skulle jag gärna vilja ha 
reda på en sak, nämligen: vad var det som fick den ädle herr Tho-
rin att över huvud taget förära oss sitt besök?«

»Jag är utsänd av mina landsmän till hobbitarna för att erbjuda 
dem de allra bästa och nyaste produkterna från våra hantverka-
re«, svarade dvärgen med en mycket allvarlig min, samtidigt som 
han blinkade mot Folco. »Vi har hört att just Brännbockssläk-
ten för närvarande är den mest vördade och välbeställda i hela 
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Fylke.« Onkelns ansikte antog ett i högsta grad intresserat ut-
tryck och han nickade för varje ord som dvärgen uttalade. »Där-
för skyndade jag mig hit för att sluta ett avtal med er. Ni skulle 
inte mer behöva ge er ut på långa resor till avlägsna marknader. 
Vi dvärgar från Blå bergens södra sluttningar skulle leverera allt 
ni behöver hem till er, och dessutom till lägsta tänkbara priser… 
Men detta är ju inget man överlägger om så här på stående fot!«

»Nej, självklart inte«, nickade onkeln. »Efter frukosten skall 
du, bäste herr Thorin, få tillfälle att presentera ditt förslag för 
Brännbockarnas råd, som därefter kommer att delge dig sitt be-
slut…«

»Utmärkt. Och jag hoppas att ni har kommit på andra tankar 
angående Folcos straff?« förhörde sig dvärgen med ett välvilligt 
leende, i det han låtsades göra en ansats att stoppa tillbaka guldet.

Onkeln blev synbart orolig:
»Bäste herre, det är vår ensak, och du har ingen rätt, främling 

som du är i våra trakter, att lägga dig i sådana ting… Men, visst, 
det får vara. Folco kommer inte att bli bestraffad, men bara om…«

»Om han och jag, tja, låt säga letar reda på den eländiga pon-
nyn och jag betalar er… tja, skall vi säga – fyra mynt?«

»Om ponnyn återbördas och vi ersätts med… sex mynt«, fast-
slog onkeln. »Saken gäller ju inte endast en ponny, utan innefat-
tar också de förödmjukelser som tveklöst kommer att falla tungt 
över vår ätt…«

»Vilka förödmjukelser då?!« frågade Thorin förbluffat.
»Vadå vilka! När grannarna får syn på den bortsprungna pon-

nyn med Brännbockarnas gårdsmärke så kommer de att säga: 
›Jaha, jaha, det visar sig alltså att de där Brännbockarna inte alls 
har ordning och reda i sitt stall, som de försöker ge sken av! Var-
för skulle de då vara bättre än vi, om nu de – precis som alla andra 
vanliga hobbitar – kan tappa bort en ponny? Och om de inte är 
bättre än alla andra – varför skall vi lyssna på dem alls?‹ Förstår 
du nu, min bäste herr Thorin, vilken skada vår ätt kan komma 
att lida? Nej, mindre än sex mynt kan jag helt enkelt inte begära. 
Det skulle vara detsamma som att vanära vår släkt – den främsta, 
jämte Tookarna, i hela Fylke!«

Dvärgen kliade sig i huvudet, osäker på om han skulle bli arg 
eller bara skratta.

»Må det bli som ni önskar, min gode herre«, sade han till slut 
och hällde ut en handfull guldmynt i onkel Paladins kupade hän-
der.

Denne följde andlöst de skimrande mynten med blicken.
»Jag tackar dig, Thorin, Darts son«, sade onkeln högaktnings-

fullt, i det han stoppade undan mynten. »När frukosten är över-
stånden skall jag se till att sammankalla Brännbockarnas råd, så 
får du redogöra för alla dina handelsförslag. Du kan vänta här, om 
du vill. Svarta stolpens skugga kommer inte ens att hinna flytta 
sig en aln innan jag kallar på dig. Och du, Folco, får kila i väg och 
underrätta alla på gården. Men raska på!«

Folco försvann ut genom dörren. Innan onkeln lämnade rum-
met utbytte han och dvärgen artiga bugningar.

Hela tre timmar förflöt och solen stod redan högt över Gamla 
skogen när Folco och Thorin återigen möttes på tu man hand i 
den unge hobbitens lilla rum. I Folcos panna gnistrade små svett-
pärlor och han såg tröttkörd ut. Dvärgen verkade inte nämnvärt 
piggare.

»Fy tusan! Du anar inte hur dina fränder har tröttat ut mig 
med sitt prat!« pustade dvärgen och sjönk ned i en fåtölj. »Hellre 
ränna runt och svänga med hackan en hel dag, än att sitta som 
en säck och lyssna på deras pladder! De satt och proppade i sig 
mat och pratade med fulla munnar, så jag begrep inte särskilt 
mycket… Men strunt i dem nu. Jag fick det jag ville – tillåtelse 
att tillbringa viss tid här hos dig. Jag sade bara att jag behöver lära 
känna mina framtida köpare lite bättre. Vad säger du själv?«

»Örat har svullnat«, sade Folco allvarligt. »Men det gör inget. 
Vi skall nog få en chans att göra upp med onkel längre fram. Vad 
hade du då tänkt göra härnäst?«

»Nu skall du och jag ge oss ut och leta efter den bortsprung-
na ponnyn… Ta med dig färdkost och varma kläder, det är inte 
omöjligt att vi blir tvungna att övernatta någonstans…«

»Varför det?!« Folco blev med ens en smula rädd då han före-
ställde sig ett kulet nattläger någonstans mitt i den kolsvarta sko-
gen, i regn och bitande kall blåst. »Du menar att vi inte hinner 
tillbaka före kvällen?«

»Man vet aldrig«, sade dvärgen med en axelryckning.
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*   *   *

De gav sig av, åtföljda av gårdsfolkets nyfikna blickar. Folco, vars 
lust och iver att få uppleva ett äventyr tillfälligt vunnit över räds-
lan, kunde inte motstå frestelsen att än en gång hänga Meriadoc 
den stores svärd i sitt bälte. Över ryggen bar han en rejäl säck med 
skaffning, helt i enlighet med den gamla hobbitska visdomen: 
»Går du ut för en dag, ta med mat för en vecka.«

När de hade kommit utanför grinden, vandrade de norrut 
längs samma väg där de hade mötts på natten. Efter drygt en mil 
kom den första svängen. Brännbocksgårdens hustak försvann, 
de tog till höger och strövade mot nordost. De genomsökte små 
skogsdungar, som liknade öar där de låg utslängda i åkrarnas 
och ängarnas vidsträckta hav, och de kikade ned i grunda, nästan 
igenvuxna raviner, samtidigt som de hörde sig för på gårdarna de 
passerade (Folco struntade ogenerat i onkelns förbud). Emeller-
tid var alla deras ansträngningar förgäves.

De hade redan gått i tre timmar mot nordost, när terrängen 
successivt ändrade karaktär. Lundarna stod inte längre spridda 
var för sig, utan flöt gradvis samman i alltmer tätnande skogs-
partier. Det blev glesare mellan bondgårdarna – nu syntes för det 
mesta ensliga klungor om bara tre till fyra hus. Och det var ett 
säkert tecken på att de närmade sig gränsen. Allt oftare kom de 
förbi porlande bäckar och åar, som förde sitt vatten till Bränne-
vin. Hobbiten och dvärgen letade särskilt noggrant igenom den 
fuktiga marken kring dessa, i hopp om att finna spår efter rym-
lingen. Djupa sänkor slog titt som tätt upp sina gap i terrängen, 
bevuxna med vide och al; dvärgen stönade, kliade sig i huvudet, 
men klättrade ändå ned efter den kvicke hobbiten.

Solen hade passerat sin högsta punkt och började dala. Lätta 
moln kom krypande från syd; det blev kyligare. På vägen träf-
fade Folco och Thorin en hel del hobbitar, som storögt glodde på 
dvärgen, men inte visste något att förtälja om den bortsprungna 
»släktegendomens« öde. Vid det laget hade dvärgen ett tjugotal 
gånger hunnit önska att det sabla fäet redan slutat som lunch hos 
vargarna, om det hade funnits några i Fylke.

Medan de vandrade fram över fält och byvägar (de senare var 
sällsynta i dessa trakter), berättade Thorin för Folco om sitt folk, 

om seder och bruk, vanor och sysselsättningar hos dvärgarna. 
Han talade även upprymt om Annúminas, om dess massiva bas-
tioner som byggts av gigantiska granitblock, om dess resliga be-
fästningstorn som stod med sina fasta fundament djupt i marken, 
om dess stenlagda gator och om dess stränga, med värdig stolthet 
uppförda hus. I byggnadernas nedre plan inhystes otaliga bodar 
och tavernor, där man kunde inhandla vad som helst eller spisa 
alla kända maträtter i Midgård. I stadens utkanter fanns mängder 
av öppna platser, där kringresande teaterkompanier visade upp 
sina konster inför en belevad publik; sångare och musiker ord-
nade konserter och sällskapsdans mitt på gatorna och torgen; un-
der karnevalen, som anordnades varje år efter skörden, förvand-
lades såväl Norra som Södra utkanterna till ett enda stort hav av 
blomster och färger…

Dvärgen fick en gren rakt i ansiktet och svor till. De stod vid 
kanten av ännu en ravin beväxt med alar.

Nedifrån ravinen steg dunster av fuktig luft. Motvilligt bör-
jade Folco ta sig ned för den branta slänten, i riktning mot det 
svaga bruset från en å på ravinens botten. Snubblande och grym-
tande följde dvärgen tätt efter.

Folco gled ned sista biten genom ett tätt grenverk och nådde 
botten. Bakom sig hörde han ett kraftigt brakande från grenar 
som knäcktes och en oredig serie kraftuttryck. Folco tittade upp 
och kunde inte låta bli att le. Sedan såg han bort mot åns fåra, 
och på den fuktiga, mosstäckta marken fann han vad han sökte 

– tydliga spår av fyra små hovar, med ett saknat söm i den främre 
högra skon.

»Thorin! Jag har hittat spår!« skrek han glatt till dvärgen. 
»Kom, vi följer ån uppströms!«

Häftigt flåsande hoppade Thorin fram ur de täta snåren. De 
började gå längs den mjuka, fjädrande sumpmark som utgjorde 
vattendragets strandlinje, tog sig över mossbeklädda, murkna 
stockar och rundade stillastående djupa pussar täckta av andmat. 
De gjorde sitt bästa för att inte förlora ponnyns spår ur sikte.

Trädkronorna höjde sig som djupsvarta valv över deras huvu-
den; alskogen lämnade plats åt höga tallar och mäktiga granar, 
som växte på ravinens sluttningar. På ravinens botten härskade 
ett grönaktigt töcken och solstrålarna trängde sig mödosamt ige-
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nom det gröna taket. Från de tjocka stammarna hängde sjok av 
blåaktiga lavar. Skator tjattrade, då och då hördes en hackspett 
trumma i fjärran. Folco smög sig fram med handen på svärdsfäs-
tet och i hans fantasi återuppväcktes de gamla legenderna. Han 
föreställde sig att han var Bilbo och att han gick genom kusliga 
Mörkveden. Spänd och påpasslig stegade Folco fram, samtidigt 
som han såg sig omkring med kisande ögon.

Dvärgen i sin tur hade det mödosamt. Han var inte van vid 
skogsvandringar, utan gjorde ett förfärligt oväsen där han gick 
fram. Om de verkligen hade befunnit sig i Mörkveden i Bilbos 
dagar, så hade de nog för länge sedan blivit uppätna…

Ravinen sträckte sig österut, och Folco blev lite orolig. Enligt 
hans beräkningar borde Höga haget uppenbara sig i vilket ögon-
blick som helst. Men vart var egentligen hans försvunna ponny 
på väg? Spåren löpte tydligt längs ravinens botten och den lilla 
hästen föreföll inte ha gjort det minsta försök att vända om el-
ler ta sig upp. Folco sökte dra sig till minnes vad det var för ett 
område som nu låg där uppe, men utan att lyckas; den här delen 
av landet var han betydligt mindre bekant med. Det enda som 
återstod var att fortsätta framåt och hoppas att de skulle få fatt i 
rymlingen vid själva palissaden.

Orden de utväxlade blev allt färre och till slut avstannade sam-
talet helt. Folco tittade mest åt sidorna, kvickögd och lyhörd, 
medan dvärgen för det mesta hade fullt sjå med att inte ramla i 
vattnet.

På det viset vandrade de i närmare en timme, solen började 
dala bakom deras ryggar. När de kom ut på en torr plats före-
slog Folco, som vid det laget hunnit bli ordentligt utmattad, att 
de skulle göra ett uppehåll.

De åt som hastigast en liten bit mat, tände piporna och gav sina 
fötter en stunds välförtjänt vila. Dvärgen slöt ögonen och tyck-
tes slumra in, men Folco satt och vred sig oroligt på sin stubbe. 
Han lade svärdet på knäna och lät bladet glida ut till hälften ur 
skidan. Skogen runtomkring syntes plötsligt tätare och otäckare 
än förut, ravinen tycktes ha blivit bredare och tjocka flätverk av 
slingrande snår gömde dess sluttningar för hobbitens ögon. Fåg-
larna tystnade, endast då och då bar vindpustar med sig enstaka 
kråkors hesa kraxande i fjärran. Folco lyfte blicken mot himlen i 

ett försök att avgöra tiden på dygnet. Men genom de täta, gröna 
valven kunde han inte urskilja någonting alls. På ömse sidor om 
honom, i de djupa snåren, hördes ett knittrande och prasslande 
som efter hand växte sig starkare, blev allt högre och skarpare. Ett 
par tunga vingar flaxade till en bit bort. Hobbiten ryckte till och 
drog svärdet.

I samma sekund kände han någons blick i ryggen – en kylig, 
fientlig, men samtidigt litet skrämd blick. Folco begrep inte rik-
tigt hur han visste det, men så var det. Vetskapen om att han, den 
okände, också var rädd, skänkte hobbiten självförtroende. Han 
sträckte på sig, gäspade och lade rentav svärdet litet åt sidan. Men 
med högerhanden plockade han omärkligt upp en kort, kådig 
gren. Hobbiten agerade utan att tänka, som om hans handlingar 
styrdes av en främmande vilja.

Varelsen bakom Folcos rygg gjorde en rörelse. Hobbiten sneg-
lade desperat med ögonen, i hopp om att få en skymt av den när-
gångne främlingen, men förgäves. Bredvid låg dvärgen i rofyllt 
snörvlande slummer. Jag kanske borde väcka honom? tänkte hob-
biten hastigt. Men tänk om det skrämmer i väg den okände?

Några plågsamma minuter hann förflyta innan spänningen och 
äventyrslusten drog det längsta strået. Folco vände sig hastigt om 
och kastade med all sin kraft den grova grenen i riktning mot den 
plats, där han trodde att den okände befann sig. I nästa ögonblick 
slängde han sig in i buskaget med draget svärd.

Det plötsliga oljudet av kvistar som knäcktes och prasslande 
löv väckte Thorin. Så fort han fick se vad som stod på intog dvär-
gen vant sin stridsställning; som av sig själv flög yxan ur bältet och 
hamnade i hans högerhand. Från buskaget hördes tumult och nå-
got slags pipande ljud. Utan att tveka rusade dvärgen efter Folco.

Grenen som hobbiten slungat i väg hade träffat sitt mål och 
slagit omkull den okände smygtittaren. Det gav Folco en chans 
att tillryggalägga avståndet fram till buskaget och greppa tag i 
den grågröna varelsen som låg och sprattlade på marken.

Till längden visade sig denna vara kortare än hobbiten själv. 
Dessutom var den betydligt svagare. Folco gnuggade obarmhär-
tigt varelsens ansikte mot mossan. Efter en stund gnydde den 
ömkligt till och slutade göra motstånd. Men Folco hann inte mer 
än lyfta blicken mot den framrusande dvärgen innan han skrek 
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till av smärta – motståndaren hade huggit sina vassa tänder i hob-
bitens finger.

»Gör du om det där så skall jag skära halsen av dig! Hör du 
det, din skurk!« väste hobbiten blodtörstigt i motståndarens lur-
viga öra och drog för säkerhets skull det kalla stålet över hans hals, 
som var täckt av mjukt, brunaktigt dun. Denne förstod honom 
uppenbarligen, då han genast kurade ihop sig och gav tappt.

»Vem är det du har fångat här då?« frågade dvärgen när han 
hunnit fram, i det han tog yxan i vänster hand och lyfte upp den 
okände i nacken. »Nämen! En gammal bekant!« utbrast Thorin 
och vände den ynkligt dinglande fångens ansikte mot Folco.

Framför hobbiten hängde en liten gnom, som knappt nådde 
Folco upp till armbågen. I det avlånga, rynkiga ansiktet gnistrade 
två små röda ögon, nu fyllda av skräck, som påminde hobbiten 
om ögonen hos snärjda råttor; en lång, böjd näsa och en tunn-
läppad mun kompletterade den lilla gestaltens frapperande yttre. 
Över de långsmala öronen föll ett kolsvart, vågigt hårsvall. Han 
var klädd i en ganska prydlig brun kappa och ett par läderstövlar.

»Känner du honom, Thorin?« frågade Folco.
»Om jag känner honom! Jag är rätt väl bekant med deras släk-

te… ja, faktiskt väldigt väl bekant. Jag skall ta och fråga ut ho-
nom nu. Visserligen förstår han vad vi säger, men han kommer 
aldrig att tala, om inte… om vi inte torterar honom först med 
glödgat järn!«

Samtidigt som han uttalade dessa ord stirrade dvärgen in i gno-
mens ögon, för att utröna om denne förstod vad han sade. Fången 
hängde kvar som förut, med en fullkomligt likgiltig min. Dvär-
gen fortsatte:

»Sedan länge lever deras släkte sida vid sida med min egen. De 
bosätter sig i övergivna gruvor och räds inte ens orkernas tunnlar, 
har jag fått höra av mina vänner från Dimmiga bergen. Till sin 
natur är de sluga och tjuvaktiga; de ogillar allt vad arbete heter, 
då de föredrar att genom lögner tvinga andra till att slita i deras 
ställe. En del mindre kloka dvärgar anlitar dem för deras skick-
lighet, men merparten av oss anser dem inte vara värda ett ruttet 
lingon. Från far min fick jag höra att dessa skojare under Stora 
ringkriget lyckades gömma sig bakom andras ryggar alltefter 
hur vinden blåste – än stod de på vår sida, än hjälpte de orkerna. 

Jag stötte på dem i Annúminas, där de mestadels sysslar med att 
sniffa sig till de ställen där köpmännen kan få mest för den ena 
eller andra varan, för vilket de också får rundligt betalt. En gång 
i tiden bebodde de gruvorna i Grå bergen, men när orkerna så 
småningom dök upp där fogade gnomerna sig lydigt under de 
nya härskarna. Därefter spred de sig liksom omärkligt över större 
delen av norra Midgård… Förresten kan jag gott berätta för dig 
mer om dem senare. Nu får du ursäkta mig, för jag tänkte fråga ut 
den här sällen på hans eget tungomål. Ite ott burchusch?« frågade 
dvärgen, samtidigt som han släppte ned fången på marken.

Gnomen teg. Thorin knuffade till honom, varpå gnomens tän-
der gnisslade till och han började tala med en tunn, vedervärdig 
röst. Dvärgen ställde en sträng fråga, och den andre svarade. När 
han plötsligt tystnade tog Thorin ett hårt tag runt hans hals – 
fången gav upp ett svagt gny, sprattlade till och återupptog sin 
obegripliga redogörelse.

Thorins märkliga utfrågning av gnomen pågick en bra stund. 
Till slut rätade dvärgen hastigt på sig och torkade av sin svettiga 
panna; han grävde runt i sina fickor, plockade fram ett ordent-
ligt repnystan och började ivrigt binda fångens händer och fötter. 
Gnomen gnydde ynkligt, men kom sig inte för att göra motstånd. 
När dvärgen var färdig stoppade han ned den fängslade gnomen i 
en vävd säck och slängde den över ryggen.

»Så var det klart. Nu går vi vidare, Folco!«
De återupptog sin vandring genom den skymmande skogen; 

vaksamt såg de sig omkring bland snåren och lyssnade efter kon-
stiga ljud. Thorin ansträngde sig till det yttersta för att gå så för-
siktigt som möjligt, samtidigt som han återberättade för Folco, 
som vid det laget brann av nyfikenhet, vad han hade lyckats kläm-
ma ur den lille gnomen.

»Den här sällen«, började dvärgen och klappade lätt till säck-
en på ryggen, varifrån det då och då hördes ett förargat väsande, 
»har inte hamnat här i söder av en slump! Förresten, håll utkik 
efter fler – de lär nämligen ha varit fem stycken. Deras viloställe 
ligger med stor sannolikhet här i krokarna…«

En stund senare hittade de gnomernas läger – i en grop under 
rötterna på en tall som växte på den norra ravinslänten syntes 
spåren efter en liten lägereld. Gräset runtom var nedtrampat och 
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invid eldstaden låg små högar av torra kvistar och sittunderlag av 
tillhuggna grenar. Alldeles bredvid påträffade de några mantlar, 
bälten och mindre knivar i svarta läderslidor.

På den kvarlämnade trefoten hängde en övergiven kittel med 
ett mörkt, skarpt luktande innehåll. Men hobbiten och dvärgen 
kunde varken se några packsäckar eller riktiga vapen. Det var up-
penbart att platsen hade lämnats i hast – de flyende hade knappt 
hunnit släcka brasan. Den skarpögde hobbiten upptäckte spår från 
små stövlar, som ledde österut. Gnomerna hade hals över huvud 
övergivit lägret och lyckats slinka undan.

»De stack bara i väg, utan att ens försöka undsätta en av sina 
egna«, fnyste dvärgen föraktfullt och sparkade till trefoten så att 
kitteln for i marken.

»Vad gör vi nu då?« frågade Folco osäkert, medan dvärgen en-
ergiskt genomsökte de omgivande buskagen.

»Spåren från din ponny och de här sällarna leder i samma rikt-
ning«, ropade Thorin. »Vi följer efter! På vägen skall jag berätta 
något intressant för dig.«

Hobbiten kastade en hastig blick på dvärgen och förvånades 
över den snabba förändringen. Thorin rynkade bistert ögonbry-
nen och gick nu med vaksam framåtlutad gång medan han höll 
yxan i båda händerna och undvek öppna platser. Folco följde sin 
färdkamrats exempel och plockade fram sitt vapen. 

»Ska vi fånga dem?« förhörde han sig med dämpad men strids-
lysten röst. »Vad gör vi sedan? Och hade du tänkt berätta vad du 
fick veta av honom, eller?«

»Han bodde, enligt egen utsago, i ett mindre samhälle inte 
långt från Annúminas. Det låter ganska rimligt, eftersom det lig-
ger några gamla dvärggruvor i den trakten. De arbetade – enligt 
hans begrepp, förstås – för en välbärgad köpman från Arnor. En 
dag anlände denne, som gnomen själv uttryckte det, ›högvälbor-
ne‹ herres son till dem med ett lockande affärsförslag: att mot 
en rejäl ersättning finna den kortaste vägen till Forlindon runt 
Fylke, som ju var stängt för alla andra enligt kung Elessars påbud. 
Skall man ta honom på orden kom de bort från vägen och gick 
vilse i Gamla skogen, varifrån de med stor möda lyckades leta sig 
ut…«

»Det där har jag lite svårt att tro«, sade Folco och skakade på 

huvudet. »Vad jag har hört så finns det en utmärkt väg till Forlin-
don, som går väster om Fylke…«

»Ha! Svårt att tro!« fnyste dvärgen. »Han ljuger bara, och 
utan att rodna ens – det är så de är funtade, de små kräken… Men 
vad skall vi ta oss till, va? Vi kan ju inte bara ta livet av honom… 
Och det är han väl medveten om själv! Gör vi slut på honom här 
och nu så kommer det uppfattas som mord – och jag har hört att 
gnomerna är obenägna att förlåta sådant. Hans sörjande frän-
der skulle genast slänga sig för viceregentens fötter och tigga om 
skydd… Kung Elessar försökte vara rättvis, i hans kungadöme 
gäller lagen lika för alla – för såväl dvärgar, människor som gno-
mer… Fast nu är jag trött på att bära runt på den här!« avbröt 
sig dvärgen plötsligt. »Om vi ändå skulle ta och döda honom här 
och nu, va? Det är ju ett ödsligt ställe…«

Med dessa ord lät han säcken falla till marken och sparkade till 
den med foten. Inifrån hördes ett ynkligt pip.

»Bra, han verkar ha fattat!« sade dvärgen nöjt. Inne i säcken 
lät gnomen tvärt höra ett utdraget mummel. »Stopp där ett tag!« 
ropade dvärgen livligt. »Det där är en helt annan melodi…«

Dvärgen knöt upp säcken och stjälpte ut den ordentligt tilltuf-
sade gnomen, som dråsade i marken utan att för den skull avbryta 
sitt mumlande.

»Sakta i backarna!« röt Thorin och gav honom en ny spark.
Gnomen reste sig en smula på armbågarna och tittade ängsligt 

på dvärgen; hans mumlande fortsatte, men nu något långsam-
mare, då och då avbrutet av häftiga snyftningar.

Folco begrep inte ett ord, men det var tydligt för honom att 
gnomen var uppriktigt rädd. Den lille fortsatte att muttra sina 
obegripliga ord i bortåt en kvarts timme, varpå han tystnade och 
kröp ihop; hela hans kropp uttryckte en fullkomlig underkastelse 
inför ödet.

»Vad säger han, vad säger han?« frågade Folco ivrigt.
Thorin satte sig tungt ned på en stubbe, hans ansikte mörk-

nade.
»Det ser kärvt ut, min bäste hobbit«, sade dvärgen och sucka-

de. »Han sade att det en gång hade anlänt en ryttare till de äldste 
av hans stam. En människa. Vem han var och varifrån han kom, 
vet naturligtvis inte den här gnomen. De äldste satt i överlägg-
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ningar hela natten, och framåt morgonen kallade de till sig ho-
nom tillsammans med fyra andra av hans ätt och befallde att de 
skulle ta sig söderut utan att bli upptäckta. Kan du gissa vart? Jo, 
till Isengård. De fick i uppdrag att leta reda på resten av dem som 
lydde under Vita handen! Jag vet inte riktigt vad ›Vita handen‹ 
är för något, men gnomen påstod att de fick i uppdrag att leta rätt 
på oskadda orker!«

»Vad… vad betyder det, Thorin?« stammade hobbiten fram, 
fast han redan visste svaret. Men han var rädd att erkänna det för 
sig själv och hoppades med barnslig förtröstan att allt inte var så 
illa ändå…

Dvärgen mötte Folcos blick och började långsamt förklara:
»Det betyder att någon samlar ihop resterna av dem som tjä-

nade Mörkret… Kan det verkligen vara så att någon återigen 
försöker tillskansa sig makten över Midgård?«

Folco tog sig om huvudet och började sakta gunga fram och 
tillbaka. »Vad kommer att hända nu?« frågade han tyst för sig själv.

Dvärgen lade sin hand på den förtvivlade hobbitens axel.
»Ta dig samman, Folco!« uppmanade Thorin med dämpad 

röst. »Vi kan inte förlita oss på någon. De saker som vi just hört 
är så pass viktiga att vi måste agera med detsamma. Varken du 
eller jag vet ännu vad som vore rätt att göra i nuläget. Men om 
vi rådfrågar några andra, som kan behålla huvudet kallt inför så-
dana rysliga nyheter, kan vi tillsammans komma fram till någon 
sorts handlingsplan… Men nu går vi vidare! Vi letar i ett par 
timmar till och vänder tillbaka sedan.«

»Vad skall vi göra med fången?« frågade Folco och stirrade 
framför sig med fast blick.

Hobbiten förmådde inte skaka av sig känslan att hans välbe-
kanta lilla värld på bara några ögonblick hade rasat samman, att 
hans fosterland hotas av en ny fara och att det var upp till honom 
att bekämpa den – han, en liten, oerfaren hobbit, som knappast 
kunde sätta sin tilltro till allvetande och kanske rentav allsmäk-
tiga trollkarlar.

»Just nu kan vi omöjligt släppa honom fri«, svarade Thorin tank-
fullt. »Vi måste först ta oss till de äldste och få reda på vem den 
hemlighetsfulle ryttaren var… Jag ger mig av i morgon, Folco. Och 
gnomen tar jag med mig… Kom nu! Kan du se ponnyns spår?«

De hade inte gått mer än ett hundratal steg, då Thorin med ens 
stannade.

»Vad är det där för ett pålverk?«
Mellan träden skymtade höga stockar med vässade toppar, 

som var nedkörda i marken. Ett kompakt skyddsvärn löpte från 
den ena sluttningen tvärs över ån, med ett finmaskigt stängsel 
nedsänkt i vattnet, och steg sedan upp igen på den motsatta slutt-
ningen, skymt av otaliga trädstammar. När de kom närmare fick 
Folco se att Höga haget, den pålitliga häckmuren som uppförts 
av avlägsna förfäder i avsikt att skydda Fylke från yttervärldens 
fasor, inte längre fyllde sitt syfte. Den mossbeklädda palissadens 
massiva timmerstockar hade på flera ställen ruttnat och kollap-
sat; stängslet som korsade ån visade sig vara sönderbrutet på ena 
sidan; man kunde se de murkna plankorna som stödde upp vär-
net. Det kompakta, oöverstigliga värnet existerade inte längre.

Folco, som dittills inte varit med om några större händelser i li-
vet, hade den dagen redan varit med om alltför mycket för att den 
trasiga Häcken skulle göra honom upprörd. Han loskade bara il-
sket i marken och öste skällsord över de försumliga hobbitar, som 
hade i uppgift att se efter den. Han följde tätt bakom Thorin och 
klev över de fallna stockarna – och… hamnade för första gången 
i sitt liv på andra sidan gränsen av sitt kära hemland.

Det kala området invid Häcken blev alltmer tätbevuxet, ån blev 
bredare, dess stränder täcktes av späda alar. Ravinen vidgades 
märkbart och övergick undan för undan i den enorma kitteldal, 
där kronorna på hundraåriga ekar och askar mörknade i Gamla 
skogen.

»Det är ju lysande att ni hobbitar helt och hållet glömt bort att 
ni har gränser att bevaka…«, muttrade Thorin vresigt. »Och nu 
har ni fått besök av gnomer.«

Dvärgen och hobbiten trängde igenom ett tätt buskage och 
hoppade fram mellan brandgula träsktuvor, som låg som små 
kobbar i det svarta, speglande vattnet. Spåren efter ponnyn syn-
tes inte längre till och det enda som återstod att göra var att ta sig 
fram på känn till Gamla skogens mörknande rand, i hopp om att 
finna rymlingen där, eller åtminstone få torr mark under fötter-
na. Den lätte Folco hoppade före; dvärgen tog det mer försiktigt 
och kände sig titt som tätt för med en avbruten stör hur djupt det 
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var på stället. Runtomkring hade det blivit helt tyst; den stillastå-
ende luften rördes inte av den minsta vindpust.

Att de till slut hittade ponnyn var helt och hållet en slump. I 
ögonvrån skönjde Folco rörelser i ett närliggande buskage. Han 
stannade för att se efter vad det var, och fick se rymlingen – med 
tygeln intrasslad i grenarna. Ponnyn hade i sin tur lagt märke till 
dem och försökte nu göra sig fri under förtvivlat gnäggande.

»Äntligen!« pustade Thorin och torkade svetten ur pannan. 
»Ärligt talat, så har de här skogarna sugit musten ur mig!«

Efter att ha lassat över gnomen på ponnyns rygg, började de gå 
tillbaka. Folco vände sig om och kastade en dunkel och sorgesam 
blick mot Gamla skogens mörka rand. Dagen blev snabbt blekare, 
låga moln kröp närmare söderifrån. I den allt tätare skymningen 
hördes det stilla porlet från ån, någon gång ackompanjerat av en 
eller annan avlägsen fågelstämma. Hobbiten gick före, med ett 
fast grepp om ponnyns tygel. Thorin följde tätt efter.

»Jag skulle bra gärna vilja veta vem det är som fått för sig att 
samla ihop oskadda orker?!« frågade dvärgen plötsligt rakt ut i 
luften. Hobbiten ryckte bara på axlarna, och dvärgen fortsatte: 
»Hur många kan de väl vara, egentligen? På vår väg till Aglaronds 
grottor har vi ofta passerat de platserna och aldrig att det någon-
sin har inträffat något… Jaja, vi får lämna över gnomen till folket 
i Annúminas, så får de reda ut det hela…«

Skymningsljusets sista glöd hade redan tynat över Brännevins 
mörka vatten, när de två trötta vandrarna till slut kom fram till 
brännbocksgården.

På vägen hade hobbiten hunnit tröttna så pass mycket på dvär-
gens ändlösa utläggningar kring det lönlösa i att slåss om herra-
väldet över Midgård just nu, när kungamakten var som starkast, 
att han blev outsägligt glad när de långt om länge åter befann sig i 
hans ombonade lilla rum. Dessförinnan hade de överlämnat pon-
nyn till onkel Paladin, varvid denne för första gången någonsin 
muttrat fram att Folco kanske, när allt kom omkring, inte var så 
hopplös ändå. Den hårt fängslade gnomen sattes ned i ett av rum-
mets hörn. Folco slängde åt honom en kudde och ett par filtar. 
Man gick till vila.

Fullständigt utmattad somnade hobbiten i samma stund som 
han lade sig i sin säng.

Tredje kapitlet. 
Vad är det som syns där bortom kröken?

 Dvärgen vaknade i gryningen och väckte genast Folco.
 »Det är dags för mig att ge mig av, min bäste hobbit. 
 Det vore bra om jag i dag hann fram till Bri för över-
 nattning. Därifrån är det sedan ytterligare fem da-

gars ritt till Annúminas… Hördu, du tror möjligen inte att din 
onkel kunde tänka sig att sälja någon eländig ponny till mig? Han 
verkar ha smak för penningar, så han kanske skulle gå med på det?«

»Vi brukar ha ponnyer till salu«, svarade Folco, som nu stod 
vid tvätthon och plaskade. »Prata med honom. Han håller förmod-
ligen till i köket just nu, medan faster sysslar i hönshuset… Jag 
skall göra i ordning lite färdkost.«

Bestyren fick Folcos sorgsna tankar att skingras för en stund. 
Dvärgen behövde inte lång tid på sig för att övertala onkeln. 
Denne beklagade sig länge och högt, höjde den sålda ponnyns 
förnämlighet till skyarna, och lyckades därigenom få dvärgen att 
betala två gånger marknadspriset för kusen. Thorin stoppade än 
en gång ned gnomen i sin säck, fäste yxan vid midjan, fastgjorde 
sin mantel vid den vänstra axeln med ett sirligt mönstrat ben.

Släktgårdens samtliga invånare rusade ut för att vinka av den 
långväga gästen.

»Så är det då dags att ta farväl, Folco, Hamfasts son«, sade 
Thorin högtidligt. »Tack för allt! För att du gav mig tak över hu-
vudet, tack för värmen, maten och våra samtal. Och för att du tog 
med mig ut för att leta efter den försvunna ponnyn. I annat fall 
hade vi aldrig stött på gnomen. Tack för ditt skarpa öga och din 
pålitliga arm – annars hade vi aldrig fått fast honom. Det är synd 
att jag inte hunnit läsa igenom Röda boken ordentligt. Men livet 
är långt, och jag är övertygad om att du och jag kommer att råkas 
igen. När, är det ingen som vet. Men vi får hoppas att det blir 
snart. Upp med hakan, min bäste hobbit! Ni är ett trevligt folk 
och jag fattade genast tycke för dig… Vi skulle säkert kunna ge 
oss ut på resor ihop någon gång… Synd bara att ni blivit så fas-
ligt hemkära av er…«

Dvärgen log uppmuntrande mot Folco, bugade sig respektfullt 
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för de församlade hobbitar som tysta iakttog dem och ledde den 
sadlade ponnyn ut genom grinden. Där vände han sig om en sis-
ta gång, höjde handen till avsked, satte sig i sadeln och försvann 
strax bakom kröken.

Hobbitarna som samlats på gårdsplanen skingrades sakta. Många 
kastade försiktiga blickar på Folco, som stod kvar och stampade 
obeslutsamt vid grinden. Gårdsplanen hade hunnit bli helt öde, 
när även han, med böjd rygg, hängande huvud och släpande steg 
traskade hem till sig. Onkel Paladin ropade något till honom från 
andra änden av korridoren, men Folco tog ingen som helst notis 
om honom.

Inne på sitt rum kände han ännu doften av dvärgens starka, he-
modlade tobak; den utdragna fåtöljen bevarade ännu konturerna 
av Thorins mäktiga kroppshydda, som säkert var mer van vid 
värdshusens hårda plankor än vid den ombonade bekvämlighe-
ten i sömniga små hobbitrum. Folco suckade tungt och tog upp 
Meriadoc den stores klinga från sängen, för att hänga upp den på 
dess vanliga plats ovanför spiseln. Och just då hände någonting 
mycket märkligt.

Hobbiten behövde inte mer än snudda vid det uråldriga fästet 
av ben, som hade polerats blankt av så många generationer gondo-
rianska krigares fingrar, för att tårarna skulle stiga i hans ögon av 
senvunnen insikt. För sin inre blick såg han dvärgen komma ri-
dande i sporrsträck över oändliga vidder. Manteln böljade bakom 
Thorins axlar, den välputsade stridsyxan gnistrade lystet i hans 
bälte, och från alla håll och kanter, ja, ur varje liten buske och 
bakom varje sten, riktade gnomen sina små men träffsäkra pilbå-
gar mot den ensamme ryttaren – och ingen fanns där för att var-
sko honom, varna honom, rädda honom! Folco ruskade på huvu-
det för att bli kvitt den egendomliga synen. Den bleknade något, 
men försvann inte helt. Han drog då avsiktligt högljutt fram en 
stol till väggen, för att sätta tillbaka klingan på sin plats.

»Folco, varför svarar du inte när man kallar på dig?« Onkelns 
gestalt uppenbarade sig i dörröppningen. »Hörde du vad jag sa? 
Gör dig i ordning, du följer med Mnogorad till marknaden för 
att sälja betor. Rappa på nu, din slöfock! Tror du att jag skall dra 
kärror i ditt ställe också, va?« Samtidigt som onkeln ondgjorde 
sig över Folco stod han och mumsade på något. Talrika smulor 

föll ned på hans trinda bröst i takt med de utslungade orden, men 
han plockade varsamt upp dem och förpassade dem kvickt till sin 
mun.

Synd bara att ni blivit så fasligt hemkära av er… Thorins av-
skedsord. Och hans blick – den var inte riktad mot hobbitarna, 
som blev kvar i sitt trygga och rofyllda bo, utan mot vägen som 
sträckte sig bort i fjärran, mot den långa och strapatsrika färd 
som stundade… Varför skulle han, en fri dvärg, över huvud taget 
bry sig om honom, Folco, som hörde till ett släkte som för länge 
sedan glömt bort allt vad fjärran resmål heter? Och vad hade han, 
Folco Brännbock, för alternativ? Att köra de över hela Fylke be-
römda brännbockska betorna till marknaden?! Och lyssna på den 
lika tjocke som dumme onkel Paladin?!

Synd bara att ni har blivit så fasligt hemkära av er… Folco fyll-
des av ett upprymt raseri. Han rotade fram en sliten ränsel ur ett 
hörn, lade den på sängen och började packa. Onkeln iakttog ho-
nom handfallet en stund, men strax fick hans ansikte en rödlila 
nyans och han började vråla så att saliven sprutade:

»Lyssnar du inte på mig, va?! Slöfock! Parasit! Din fräcka lilla 
odåga! Hur vågar du?! Varför svarar du inte när en äldre person 
tilltalar dig, va?! En äkta Brännbock måste alltid visa respekt för 
de äldre och villkorslöst uppfylla deras önskemål! Sluta genast 
upp med de där dumheterna och gå och lasta på kärran! Utan…« 
Onkeln tystnade tvärt.

Folco hade rätat på sig och stod nu och såg på honom med lugn 
blick. Hans ansikte uttryckte varken fruktan eller vördnad. Men 
hans läppar formade sig till ett slags snett litet leende.

»Det finns ingen anledning att gorma på det där viset, onkel«, 
sade Folco med dämpad röst. »Jag tycker verkligen inte om det… 
och att jag skulle gå och lasta kärror kan du glömma. Gör det själv, 
om du nu har lust… Jag är upptagen.«

Det såg faktiskt ut som om onkeln höll på att mista allt vad 
vett och förstånd heter. Han morrade, fräste och kastade sig fram 
med höjd hand för att utdela en ordentlig hurril.

»Nu skall du få, din slyngel…!«
Folco tog ett steg tillbaka och drog svärdet ur skidan. Den unge 

hobbiten stod tyst och blickstilla, men klingan var ovedersägligt 
riktad mot onkelns mage. Denne stelnade till; hans trinda leka-
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men var nära att koka över av känslor, medan han lyssnade till 
Folcos isande lugna röst:

»Du har dragit mig i örat för sista gången, onkel. Du kommer 
inte kunna tvinga mig att arbeta mer, och du har trakasserat mig 
med dina predikningar för sista gången. Du har rotat färdigt i 
mitt liv, och du bestämmer inte längre över vad jag får och inte 
får göra. Jag ger mig av, och skyll dig själv om du försöker hindra 
mig! Farväl, onkel.«

Folco slängde ränseln över ryggen, fäste svärdet vid bältet, pas-
serade lugnt förbi den mållöse onkeln och gick genom korrido-
ren till köket. Där plockade han på sig skorpor och torkat kött 

– skaffning för några dagar. Plötsligt hörde han något bakom ryg-
gen. Han vände sig om och fick se onkeln, blek och lång i synen, 
träda in i köket. Folco skrattade lite och gick ut. Utan någon som 
helst brådska sneddade han över gårdsplanen och gick in i stallet, 
där han sadlade den bästa ponnyn. När han var framme vid grin-
den fick han se hur släktgårdens invånare kom utrusande och hur 
onkeln – nu utan minsta spår av sin vanliga patriarkala pondus 

– skyndade efter honom.
»Ta fast honom!« skrek onkeln med en gäll, främmande röst.
Ett halvdussin av de tapprare hobbitarna närmade sig Folco, 

som stod kvar orörlig vid grinden. Men de stannade genast upp, 
när han förde sin mantel åt sidan och lade handen på det blottade 
svärdets fäste. Han befann sig i ett underligt tillstånd av blint ra-
seri och var beredd att hugga ihjäl vem som helst som dristade 
sig att ställa sig i vägen för honom. Problemet var bara att han 
inte visste hur man gjorde. Men det var ingen som vågade stoppa 
honom. Folco satte sig stolt upp i sadeln, tryckte till ponnyn med 
hälarna och red ut genom gårdsgrinden.

En frisk vind blåste hobbiten i ansiktet. Hans ponny ansträng-
de sig till det yttersta, det fanns ingen återvändo, och hobbiten 
visste att han måste skynda sig – vid det här laget hade dvärgen 
sannolikt hunnit ganska långt…

Bakom sig hörde han ett välbekant ljud – någon av Bränn-
bockarna började dumt nog blåsa i signalhornet. »Tjuvar! Eld! 
Fiender! Vakna, vakna! Tjuvar! Eld! Fiender!« – det var innebör-
den av den uråldriga, illavarslande tonen, som alla i Bockrike var 
förtrogna med. Den besvarades av några signalhorn från närlig-

gande gårdar. Folco såg på långt avstånd hur hobbitarna sprang 
ut ur sina hus, alldeles vettskrämda och förvirrade. Folco kunde 
inte låta bli att skratta. I den stunden tyckte han verkligen om sig 
själv. Vad hade han egentligen gemensamt med alla dessa ängs-
liga hobbitar? Som de har suttit med sina betor i trehundra år, 
kommer de väl att sitta i trehundra år till. Men han lockades av 
något helt annat – ovisshet, resor i fjärran, ett svärd i bältet, kalla 
nätter under en tunn mantel… Den sista tanken fick Folco att 
frysa till, men i samma stund blev han lugn då han erinrade sig att 
han förutseende nog tagit med sig en varmare mantel, stoppad 
med fågeldun.

Ponnyn galopperade fram på vägen, som löpte mellan talrika 
åkrar och gårdar. Den bar hän åt norr, till Bockrikeporten, där 
Höga haget upphörde precis vid strandbädden. Folco hade bara 
varit där en gång förut, när han och andra unga hobbitar för för-
sta gången fick följa med till den stora marknaden nära Hobbinge. 
Folco hann då inte mer än få en glimt av Östra landsvägen, som 
slingrade sig bort mot den gåtfulla, av blått dis beslöjade horison-
ten: Minst tre gånger så bred som en vanlig byväg i Fylke skar ge-
nom den täta skogen och sträckte sig stolt österut, i en rät linje 
som ett ståtligt spjutskaft. Någonstans där, bortom skogen – det 
visste Folco redan då – låg områden som helt nyligen börjat be-
folkas av hobbitar. Inte var det särskilt långt till Bri heller… Men 
samtidigt tyckte han sig stå vid den bebodda världens yttersta 
gräns och han föreställde sig att det bortom skogens täta ridåer, 
ända fram till Dimmiga bergen, inte fanns en enda levande varelse. 
Långsamt och knarrande hade ekipaget svängt in på Brännevins-
bron, medan onkel Paladin högljutt ondgjorde sig över den höga 
broavgiften. Folco, som glömsk av allt annat stod på säckarna, 
hade inte kunnat slita blicken från vägen, vars breda band sträva-
de hän och förtonade i en allt tunnare tråd vid horisonten. Först 
när han fick ett hårt slag i nacken, följt av ett »Stå inte och trampa 
på betorna, din odåga!«, vaknade han ur sitt grubbel. Vid denna 
minnesbild ryckte det till i Folco; hans ansikte fick ett kärvt ut-
tryck och handen sökte sig till den svartglänsande svärdsskidan…

Det var en klar och solig dag, att färdas fram där på vägen var 
ett rent nöje, och Folco förträngde allt annat – inbegripet det fak-
tum att han från och med nu var en hemlös luffare. Vägen manade 
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på honom och tycktes dölja helt främmande, nya världar bakom 
varje krök.

Längs vägen mötte Folco en hel del folk, som nyfiket glodde på 
honom där han ensam kom ridande i maklig takt och väl frågade 
sig vart den unge Brännbocken egentligen var på väg. Folco no-
terade roat hobbitarnas häpet gapande munnar när de såg hans 
mantel bukta ut på vänster sida.

I fjärran uppenbarade sig Höga haget, likt en mörk bård vid 
horisonten. Gamla skogens blåskimrande trädtoppar, som hitin-
tills endast vagt skymtat någonstans långt borta till höger, tycktes 
omärkligt ha krupit betydligt närmare. Folco närmade sig Bock-
rikes port. Vägen svängde på nytt och ett par breda, för stunden 
vidöppna porthalvor, med varsitt lågt vakttorn intill uppenbara-
de sig för hobbitens blick. Så gott som alla hobbitar från Bockrike 
svängde vänster och gick över Brännevinsbron när de passerat 
porten. Folco ryste till: för hans del var det höger som gällde.

Han red igenom porten, stannade mitt i vägskälet, men utan 
att stå i vägen för de hobbitar som var på sin väg till Fylke, och såg 
sig omkring.

Till vänster låg Brännevin. Över dess breda fåra sträckte sig en 
stockbro, byggd av gigantiska ekstammar, svartnade av ålder. Den 
var bred nog för att tre kärror skulle kunna köra jämsides på den. 
Framför bron, på ett par stolpar som var djupt nedkörda i marken, 
satt en träsköld med karvade ord på samspråk och högalviska: 

Det fria hobbitfolkets land under beskydd av Norra kronan. Min be-
fallning: Må människan aldrig sätta sin fot på denna fredade mark, nu 
och för evinnerlig tid, och må Fylke i stället styras av dess egna innevåna-
res fria vilja och gottfinnande. Och om människorna av särskilda skäl vill 
stämma möte med en hobbit, må de gå fram till bron över Baranduin* 
och vidarebefordra ett brev med den hobbitska postgången samt därvid 
invänta svar på värdshuset. Stadfästes det femte året av fjärde åldern, 
Annúminas, egenhändigt – Elessar, kung av Arnor och Gondor.

På Folcos högra sida reste sig Gamla skogens höga, mörka mur. 
Den löpte ett tjugotal mil längs Landsvägen och svängde sedan 
tvärt mot söder, för att lämna plats åt de uråldriga Kummelåsar-
na – en plats om vilken det ännu viskades hemska ting, det ena 

värre än det andra. Folco hade hört att området kring Kummel-
åsarna, som tidigare varit öde och obebott, nyligen åter hade bör-
jat befolkas av människor. Följde man landsvägen rakt österut så 
kom man till Bri, där det över hela Midgård berömda värdshuset 
Stegrande ponnyn låg. Hur det såg ut sedan, ännu längre österut, 
hade Folco inte den ringaste aning om. Det enda han hade hört 
var att Arnorfolket tagit sig ända bort till Väderklint och överallt 
plöjt upp den bördiga jorden som legat i träda.

Folco satt av, granskade betslet ännu en gång och justerade sa-
delväskorna. Brovakterna – hobbitar, beväpnade med bågar och 
slungor – iakttog honom nyfiket; posteringen hade funnits här i 
många hundra år, och brovaktsyrket gick i arv…

Folco sökte efter en ursäkt, för att dröja sig kvar lite längre på 
platsen. De öppna vidderna lockade fortfarande, men tanken på 
det främmande där bortom fick honom att känna sig illa till mods…

Över bron for en liten karavan om fyra vagnar, dragna av väl-
närda ponnyer. Åtta beridna hobbitar, samtliga beväpnade med 
bågar och tunga påkar fästa vid midjorna, eskorterade ekipagen. 
Karavanen svängde inte mot Bockrike, som Folco först hade för-
väntat sig, utan tog landsvägen rakt österut; en av ryttarna skrek 
åt honom att lämna plats. Folco hoppade snabbt upp i sadeln och 
red fram till den främre vagnen.

»Varthän, ärade herrskap?« frågade han de resande.
»Till Vitåsarna«, svarade den äldste och mest grånade av dem. 

»Ska du åt samma håll, eller vad? Då får du gärna slå följe med 
oss. Sedan en tid är vägen inte längre helt ofarlig. Och här ser alla 
ut som levande frågetecken! Ingen vill veta något över huvud ta-
get…«

Gamlingen snärtade till med handen och klatschade sina pon-
nyer på sidorna med tömmarna. Karavanen satte sig i rörelse, och 
Folco följde efter. De åtta unga hobbitarna som red bredvid sneg-
lade misstroget på honom till en början, men tinade snart upp 
och de kom i samspråk.

Och Folco fick reda på att det sedan ett par år hade börjat ske 
märkliga saker längs landsvägen. De resande blev överfallna av 
människor, som rånade och dödade urskillningslöst – både hob-
bitar, dvärgar och sina likar. De äldste bland hobbitarna i Vit-
åsarna hade framfört klagomål till viceregenten i Annúminas, * Baranduin – det alviska namnet på floden, som hobbitarna kallade Brännevin.
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varefter denne lät sända ett garde. Arnorfolket fångade någon – 
och det blev lugnare för en tid, men fortfarande påträffas emel-
lanåt en eller annan stackares nakna lik i vägdiket… Sedan dess 
reste hobbitarna alltid i grupp när de skulle till Bri eller hem till 
Fylke.

De färdades så i omkring en halvtimme. Folco insåg snart att 
han aldrig skulle hinna i kapp dvärgen med en sådan hastighet, 
varpå han tackade sitt alltmer talträngda resesällskap och satte av 
i fyrsprång.

Rövare? tänkte han. Nåväl, det spelar ingen roll. Jag må vara 
kortväxt, men jag är flink och inte obeväpnad!

Tiden gick, bron hade för länge sedan försvunnit bakom ho-
nom, liksom hobbitkaravanen. Folco var nu helt ensam på vägen. 
Ur Gamla skogens djup hördes inte minsta ljud, men ju längre den 
unge hobbiten red, desto ängsligare sneglade han mot de ogenom-
trängliga snåren på andra sidan av de djupa diken som löpte på 
ömse sidor om Landsvägen. Från skogen kom en gråblå dimma 
krypande över marken; den verkade tyngre än luften och rann 
långsamt ned i dikena, som utspilld, svävande mjölk. Det var full-
komligt tyst; det enda som hördes var det dova klappret från pon-
nyns hovar på den dammiga vägen. Tiden gick, solskivan hade 
redan gått ned bakom Gamla skogens höga kam; skymningen 
lade sig snabbt över landsvägen. Folco drev på ponnyn och böjde 
sig fram över dess man. Kvällsskuggorna sträckte sina långa ar-
mar efter honom och hobbiten började känna sig olustig till sin-
nes. Han kunde inte slita blicken från de mörka raderna av gigan-
tiska träd, från dimmans böljande bolster, som steg allt högre ur 
vägdikena; han lyssnade spänt efter ljud i det tätnande mörkret…

Folco försökte hålla sig på landsvägens vänstra sida, men vid 
ett tillfälle blev han tvungen att runda en djup pöl och kom då all-
deles intill vägkanten. Han svepte med blicken över det dimfyllda 
diket och fick syn på en mörk, suddig fläck på dess botten. Och 
plötsligt – som om någon hade slitit en bindel från hans ögon – 
insåg hobbiten med en blandning av skräck och avsky att det låg 
ett lik på botten av diket.

Hobbiten genomträngdes av isande fasa, men någonstans ur 
hans medvetandes djup steg en annan tanke: Vem som än ligger 
där och hur rädd du än känner dig just nu måste du täcka över 

kroppen med jord. Och innan skräcken åter hann få grepp om ho-
nom, drog Folco hårt i tyglarna.

Nere i diket låg en hobbit på rygg. Av allt att döma hade han 
bragts om livet helt nyligen – korparna hade endast hunnit picka 
ut ögonen. Kroppen täcktes inte av kläder, utan av grov och smut-
sig säckväv. Tvärs över pannan, från tinning till tinning, löpte ett 
svart, levrat sår.

Folco kunde inte stanna länge på platsen. För varje minut av-
lägsnade sig dvärgen allt längre ifrån honom; det var ont om tid. 
Att gräva i dikeskanten med svärdet och strö den våta leran över 
kroppen var allt han hann. Folco samlade ihop några stenar och 
placerade dem i en pil vid vägkanten, med spetsen pekande mot 
den dräptes huvud.

När han var färdig hedrade han den döde med en tyst minut 
och satte sedan upp i sadeln igen. Tiden var knapp, och nu när 
han hade gjort sin plikt sköljde rädslan än en gång över honom. 
Folco kom återigen att tänka på de nio, och som till svar på hans 
hemliga inre tankar förde nattvinden med sig det redan välbe-
kanta, utdragna tjutet av omänsklig förtvivlan ur ett dolt fjärran 

– likt en skälvning under den tunga natthimlen. Folco hade hört 
detta tjut en gång förut, men då hade han och dvärgen suttit i 
rummet, bredvid den knastrande spiseln, i skydd av gamla, pålit-
liga väggar; här, mitt på den ödsliga, mörka vägen, i närheten av 
en frändes nyss jordfästa lik, fick ljudet honom att se sig skräck-
slaget omkring. Han började kallsvettas. Ylandet fortsatte, sval-
lade – än nära, än långt bort; ponnyn störtade framåt, utan att 
hobbiten behövde mana på den. I det han böjde sig ned mot den 
lilla hästens kortklippta man kastade Folco en blick över axeln.

Långt, långt borta i väster skymtade en smal bård av skym-
ningshimlen. Solen hade sjunkit i Stora havet, men en rand av 
himlavalvet skiftade ännu i grönt och längs horisonten löpte en 
knappt märkbar tråd av violett. Mot den grönskimrande fonden 
tyckte sig hobbiten för ett ögonblick urskilja Grå hamnarnas fint 
mejslade torn – så som de beskrevs i böckerna; själv hade han ald-
rig varit där.

Och så fort han påmindes om de hänförande alviska palatsen 
på stränderna invid den blygrå havsviken, det ständigt brusande 
havet, om det gåtfulla Bortomhavet, där Elbereth, Ljusa drottning-
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en, bodde, vid vars namn de odödliga svor sina eder – tändes ett 
ljus i hans hjärta, som om någon med bestämd hand hade rivit 
isär de dystra tankarnas grå spindelnät. Folco rätade på huvudet 
och började rentav nynna en uråldrig sång, som han hade memo-
rerat ur Röda boken; den brukade sjungas av alver, då de färdades 
från Grå hamnarna till sina skogsborgar. Folco sjöng sången någ-
ra gånger, men hans tankar återvände obönhörligt till den dräpte 
hobbiten, som han i all hast och enkelhet hade jordat i vägdiket. 
Vem var han? Hur hade han hamnat här? Hade han gått till fots 
från Fylke till Bri, eller tvärtom? Eller kanske tillfångatagits nå-
gonstans långt härifrån, vid Vitåsarna till exempel, och förts sedan 
hit, för att förhöras och dräpas? Eller hade han kanske för länge 
sedan tagits till fånga och hans okända herrar helt enkelt gjort sig 
av med honom, när han inte längre var till någon nytta eller av 
någon anledning inte kunde arbeta för dem? Vem visste…

Hur det än var måste han berätta allt för hobbitarna i Bri, un-
derrätta dem, så att de kunde jordfästa den dräptes kropp på till-
börligt sätt, så att han, Folco, kunde se den dräpte hobbiten i ögo-
nen när de, liksom alla som levt i Midgård, möttes åter bortom 
Skiljande haven…

Nattens tid var emellertid kommen, skymningens sista glöd i 
väster hade slutligen falnat; men över bergen i öster steg fullmå-
nen som kastade sitt ljus över landskapet. Dessutom var vägen 
rak och jämn. Ponnyn travade ystert fram och enligt Folcos be-
räkningar återstod det på sin höjd ett par mil till Gamla skogens 
yttersta kant. Men var befann sig egentligen Thorin? Kunde han 
verkligen ha hunnit före så långt? Folco klatschade till ponnyn 
och fick i samma ögonblick syn på en ridande mörk gestalt, bara 
några hundra steg framför honom på vägen. Hobbitens ponny 
satte av i full galopp; den som färdades framför honom lade up-
penbarligen märke till hovklappret bakom sig. Han drog hårt i 
tyglarna och hoppade av hästen. Ett välputsat stål blänkte till i 
det skira månskenet.

»Halt – vem du än är!« dundrade ryttarens röst, och Folco såg 
hur denne slängde av sig sin mantel från axlarna och gjorde en 
snabb rörelse med höger hand. Den mörka gestalten framför ho-
nom var redo för strid – med yxan i högsta hugg och en skinande 
brynja över bröstet.

»Thorin! Det är jag, jag!« skrek Folco och reste sig i stigbyg-
larna, frenetiskt viftande med armarna.

Gestalten med yxan tog några steg framåt. De närmade sig var-
andra mycket fort och en stund senare kunde Folco hoppa ur sa-
deln bredvid den förbluffade Thorin.

»Folco! Min bäste hobbit, vad gör du här?!«
»Äh! Jag bestämde mig för att strunta i allt och följa med dig. 

När vi tog farväl, så sade du ju något om att vi kunde ge oss ut på 
resor tillsammans.«

»Och dina släktingar då? Det ärade släktgodset? Din onkel?«
»Ingen fara.« Folco lät höra ett sorglöst skratt. »De kan nog 

hitta någon annan som åker med betorna till marknaden. Så glad 
jag är att jag till sist hann i kapp dig! Vet du, jag…«, hobbitens 
ansikte blev plötsligt dystrare, »jag hittade ett lik vid vägen! Och 
så det där tjutet… Hörde du det?«

»Sakta i backarna! Vad hade du hittat, sade du? Vems? Var? 
Hoppa upp i sadeln förresten, det är ju ingen vits att vända tillba-
ka… Bri ligger bara ett stenkast härifrån… Jamen berätta då!«

»En hobbit. Jag vet inte vem det är… var. Någon tycks ha dräpt 
honom helt nyligen – han hade inte ens stelnat.«

»Hur dräptes han då?«
»Huvudet var nästan hugget itu, så förmodligen med ett svärd…«
Dvärgen visslade till och skakade på huvudet.
»Galet folk är ute och stryker längs vägarna, så låt oss nu för all 

del lägga på ett kol, bäste hobbitvän. Det finns ingen anledning 
för oss att driva runt här och frysa. Titta, där börjar redan Kum-
melåsarna…«

Skogen började mycket riktigt glesna på ömse sidor om vägen, 
som ledde i tvära kurvor mot nord och syd. Landsvägen slet sig ur 
skogens täta omfamning och fortsatte ut på en vid, lätt kuperad 
slättmark. Omkring en mil framför dem passerade vägen genom 
ett djupt bergspass mellan två kullar. Till vänster, knappt synbar i 
månskenet, ringlade sig en byväg norrut längs skogsbrynet. På sam-
ma sida kunde man skönja ett antal små ljuspunkter i fjärran. Ännu 
längre bort anades konturerna av en böljande, skogbevuxen ås.

»Där ligger hobbitarnas bosättning i Vitåsarna«, visade Folco 
sin reskamrat. »Och där borta, längre till höger, vid Gröna vägen, 
bor Arnorfolket. Bri borde ligga strax bakom kullarna…«



54 55

På deras högra sida sträckte vida fält ut sig, beströdda med 
gravhögar av varierande höjd. Dimman fyllde sänkorna mellan 
dem, och i just den stunden liknade gravhögarna jättelika bubb-
lor som steg ur ett vålnadshav. Folco ryste till – någonstans där 
borta, lite längre söderut, låg de lika ledsamma som berömda 
Kummelåsarna, där kummelgastarna hade tillfångatagit de fyra 
hobbitvännerna med Frodo i spetsen.

De red en stund under tystnad, medan de kastade vaksamma 
blickar mot Kummelåsarna. Den förste som blev orolig var dvär-
gen:

»Hör du, Folco? Det låter som någon sorts sång… Nasalt och 
vidrigt…«

Hobbiten spetsade öronen. Från åsarna hördes utdragna, dys-
tra ljud, som kunde uppfattas som en sång sammansatt av hund-
ratals röster. Den monotona sången fyllde hans hjärta med dun-
kel ångest och påminde honom genast om det fruktansvärda, 
gåtfulla tjutet… Sången kom allt närmare.

»Vi måste ta skydd!« väste dvärgen mellan tänderna.
Han svängde snabbt åt vänster och drog med sig den gensträ-

viga ponnyn ned i diket. Folco följde genast hans exempel. Sedan 
kröp de försiktigt fram till dikeskanten och spejade ut i skydd av 
det höga gräset. Thorin plockade fram sin yxa. Folco blottade 
svärdet.

Den ena svarta silhuetten efter den andra dök upp ur mörkret. 
Det var ryttare: de red fram två och två i sakta mak rakt söderut 

– i riktning mot Kummelfältet. Bakom deras ryggar vajade långa 
spjut och några av dem höll i stora facklor; vägen sveptes in i vit 
rök. Den dystra sången fortsatte som förut.

Kolonnens förtrupp hade redan omslutits av Gamla skogens 
täta dimma, men bland åsarna uppenbarade sig ständigt nya ryt-
tare. Några vagnar passerade förbi, följda av fotsoldater. Det var 
som om någon förde en pensel med blåsvart skugga över ett sil-
vergrått månskensfält – i en sådan jämn ström avancerade detta 
infanteri, som följde de av dimman uppslukade ryttarna. Inga 
skramlande vapen, inga reflexer av månljus i polerade rustningar 

– allt var ogenomträngligt svart. Endast det ihållande sjungandet 
på ett besynnerligt, främmande tungomål bröt nattens tystnad.

Till slut hade hela processionen försvunnit in i dimman. Folco 

följde den med blicken och lade plötsligt märke till Den trolska 
stenen, som stod rest på den närmaste gravhögen. Dess platta yta 
flammade oväntat upp med ett blodrött sken, som om en mörk 
blixt hade slagit ned i den förtrollade åsen. Kort därefter sked-
de samma sak med stenen på nästa gravhög; genom det mörka 
landskapet bildades en lång kedja av blinkande eldsken; dimman 
lystes upp, som om den svävade över ett enormt bål. Och just då, 
någonstans söderifrån, hördes återigen det vid det här laget väl-
bekanta tjutet.

Dvärgen pressade handflatorna mot öronen. Den här gången 
tycktes tjutet fyllt av dolsk, hämndlysten glädje, som om någon 
efter lång tid hade funnit det perfekta vapnet för att genomföra en 
välplanerad hämnd; det hånade och skrattade på en och samma 
gång. Dvärgen och hobbiten blev för första gången rädda på allvar.

Länge satt de bara och tryckte i diket, utan att våga röra på sig. 
Dvärgen var den förste som tog sig samman.

»Det var mig ett jädrans sattyg som ränner runt på Arnorko-
nungens marker!« väste han fram. »Jag vet inte vad du anser, min 
bäste hobbit, men jag tycker nog att vi skall försöka ta oss härifrån 
så fort som möjligt. Jag gillar verkligen inte det här stället…«

De ledde hukande upp sina små hästar på landsvägen igen och 
försökte hålla sig i de smala ränder av skugga som traktens ensta-
ka träd kastade på den månbelysta vägen. Folco slängde nervösa 
blickar omkring sig, medan dvärgen sammanbitet pressade fram 
obegripliga svordomar. När han satte sig upp i sadeln råkade han 
sparka till säcken med gnomen med sin järnbeslagna känga. Från 
säcken hördes ett dämpat jämmer.

En stund senare nådde de kanten av bergspasset. På dess botten 
rann en liten bäck, som korsades av en bastant stenbro. Bakom 
den skymtade man några byggnader.

De passerade över bron. De omgavs av odlade fält; vägen kan-
tades av robusta gärdsgårdar och på båda sidor dök små avfarter 
upp, som övergick i smala, ringlande grusvägar. Efter ytterligare 
en halvtimmes färd kunde man skönja den djupsvarta palissaden 
i Bri. Vägen ledde rakt fram till den stängda porten; på grund av 
den sena timmen var allt öde och tomt, men uppe i vakttornet 
syntes ett svagt ljus. Dvärgen svor till och sträckte sig efter pen-
ningpungen. 
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»Vi är två stycken… och ponnyerna är två… så tullavgiften 
borde inte gå på mindre än två fjärdingar…«

Ännu en sidoväg vek av från huvudvägen och löpte sedan vi-
dare söderut längs palissaden. Ovanför de vässade pålarna skym-
tade ett gytter av spåntak. Någonstans började en hund att skälla.

Dvärgen red fram, lösgjorde yxan från midjan och bankade 
med dess kraftiga skaft på porten. En kort stund rådde fullkomlig 
tystnad, men strax öppnades en liten glugg i porten och någons 
sömndruckna röst frågade:

»Vad är det nu för ett elände? Kan det inte vänta till morgo-
nen?«

»Morgonen! Ha!« svarade Thorin förargad. »Ska vi tvingas 
tillbringa natten här på vägen, eller vad? Här har du tullavgiften 
för två, så öppna porten!« Han stoppade in pengarna i gluggen.

»Vem är ni, om man får fråga?«
»Mitt namn är Thorin, Darts son, dvärg från Blå bergen. Jag 

är på väg till Annúminas i affärer. Med mig har jag Folco Bränn-
bock, Hamfasts son, min gode vän och kompanjon. Släpp igenom 
oss nu, gode väktare!«

»Jaja, låt gå då, hurtbullar… Jag låser upp…«
Porten öppnades. Bakom den sträckte sig en lång, mörk gata. 

Den gamle väktaren muttrade något, pressade axeln mot den öpp-
nade dörrhalvan och reglade porten. Folco drog en suck av lättnad. 
De var framme i Bri.

Fjärde kapitlet.
Lärdomar i Bri

 Ständigt åtföljda av hundskall följde de den mörka ga-
tan, förbi robusta hus bakom höga staket, fram till det 
uråldriga, vida berömda värdshuset Stegrande ponnyn. 
Namnskylten utanför var svartnad av ålder och själva hu-

set tycktes ha växt fast i marken för tid och evighet. Dess väggar 
utgjordes av tjocka ekstockar, minst två famnar i omkrets; stock-
varvet vilade på en grund av mossiga stenar. Fönstren på nedre 
våningen flödade av ljus och genom dörren som stod på glänt 
strömmade ett sorl av röster.

»Vakta min ponny, så går jag och förhandlar med värden.« 
Thorin satte tömmarna i hobbitens händer. »Jag är trött som en 
hund… Ja, attans vad det skall sovas här!«

Thorin var strax tillbaka.
»Nå, allt väl? Du kan leda in ponnyerna på gården. Jag har pra-

tat med Malte Smörblom och han lovade att låsa in gnomen i den 
djupaste och säkraste källare som han kan hitta. Är du hungrig, 
förresten?«

Det var först nu, när de befann sig i säkerhet, som Folco kände 
hur utmattad han var. Han ville både äta och sova – och helst i 
den ordningen!

»Det är klart att jag är!«
Folco satt av, ledde de båda ponnyerna in på den oupplysta går-

den och band fast tömmarna vid hästräcket. Under tiden plocka-
de dvärgen upp säcken med fången och gick in i huset genom en 
sidodörr. Folco tog fram havre ur sadelväskorna och utfordrade 
djuren. Sedan blev han obeslutsamt stående. Vart skulle han gå 
nu?

»Min bäste herr hobbit, den här vägen om jag får be«, hördes 
en vördnadsfull röst strax ovanför hans ena öra.

Folco vände sig om. Framför honom stod en människa – kort 
och satt, men inte direkt någon fetknopp; hans axlar var nästan 
lika breda som Thorins.

»Det är jag som är värden. Känd under namnet Smörblom. 
Vårt värdshus hade redan under Stora kriget äran att ta emot 


