28. Ene sad hun ude, da den ældgamle kom, den vældige
as, og så hende i øjnene. “Hvad vil I vide? Hvorfor vil
I prøve mig?” – “Vist ved jeg, Odin, hvor du lagde dit
øje: i Mimers kilde. Hver morgen drikker Mimer mjød af
Valfaders pant.” Ved I nu nok, eller hvad?
29. Hærfader gav hende herlige ringe, visdoms ord, spådoms ord. Hun skuede vidt, vidt ud over alle verdner.
(Med spådomsevnerne fra Odin (=Hærfader) kan vølven nu
fortælle om det store slag, der engang skal forvandle og forny
verden).
44. Højt gør Garm ved Gnipehule. Lænken slides i stykker. Ulven løber. Skæbnen kender hun. Længere frem
skuer jeg til mægtige sejrguders Ragnarok.
45. Brødre vil kæmpe og blive hinandens banemænd, og
søskendebørn vil bryde blodbånd. Ingen mand skåner
den anden. Hårdt er det i verden. Hor begynder, øksetid,
sværdtid, skjolde kløves, vindtid og ulvetid, før verden
styrter. Jorden drøner. Jættemøer flyver.
46. Mimers sønner leger. Til gudekamp kalder det gamle
Gjallarhorn. Højt blæser Heimdal. Han løfter hornet.
Odin taler med Mimers hoved.
47. Da skælver Yggdrasils ask. Oldtræet brager, og jætten
løsnes. Angst griber alle på Hels veje, indtil Surts slægtning sluger ham.
48. Hvordan går det hos aser? Hvordan går det hos alfer?
Hver jætteverden brager. Aser mødes på tinge. Dværge
stønner uden for klippens stendør, hvor de bor bag væggen. Ved I nu nok eller hvad?
...
50. Hrym kommer fra øst med hævet skjold. Ormen
vrider sig i jættevrede, og bølgerne slår. Ørnen hvæser.
Blegnæbet flænser den lig. Naglfar løsnes.
51. Et skib kommer fra øst. Muspelshorder stævner over
havet, og Loke styrer. Alle tåberne rejser med ulven. De
er med i Lokes følge.

Studier af
ravne.

Hugin og Munin
Som ådselfugle hører ravne til på slagmarken, og det har
knyttet dem til de faldne krigeres herre, Odin. Vi har gennem
hele Valhalla-serien brugt Hugin og Munin som en blanding af
historieformidlere, budbringere, varslere af skæbne, igangsættere – og Odins forlængede arm. I mytologien er disse ravne
faktisk personliggørelser af nogle af Odins mentale egenskaber.
Hugin betyder ‘tanken’ og Munin betyder ‘sindet, interessen,
lysten’ (ofte tolket som ‘hukommelsen’). Vi har valgt at gøre
Hugin og Munin til et storsnakkende, lidt komisk makkerpar,
samtidig med at vi har bibeholdt deres dystre fremtoning.

Surt
Surt var en af de første jætter, vi tegnede,
og han var med i vores ikke-anvendte
forord “Odins rejse”. Men det var først her i
Ragnarok-historien, at vi fik mulighed for at
bruge ham i tegneserien. Han gennemgik
mange forvandlinger og endte med at
miste det meste af sit hår samt at blive
forsynet med krakeleret hud og brandvabler på læberne. Alt dette som følge af
nærkontakten med ildsværdet Lævatein
(ødelægger-grenen).

52. Surt kommer sydfra med spillende flammer. Fra
sværdet skinner kampguders sol. Stenbjerge brager, jættemøer styrter. Mennesker går til Hel. Himlen brister.
53. Da kommer Friggs anden sorg, når Odin går for at
kæmpe mod ulven og den skinnende jættedræber med
Surt. Da vil Friggs glæde falde.
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...
55. Da går Odins store søn Vidar frem for at kæmpe med
udyret. Med sin hånd støder han sværdet i Fenrir til uhyrets hjerte og hævner sin far.
56. Da kommer Thor. Odins søn vil kæmpe med dræberen. Midgårds vogter slår i vrede. Ni skridt tilbage går
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