
SKREVET AF PETER GOTTHARDT

ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

JAGTEN PÅ SVÆRDET

HOS GUDERNE



Pigen Katla blev engang fanget af 

røvere og solgt som træl.

Drengen Knøs er bonde. 

Han er Katlas ven.

Sværdet Grum blev smedet 

af to dværge. Der bor en ond 

kraft i det.



Bjarke er kriger. 

Han vil gøre alt 

for sin konge.

Hervør er skjold-mø. 

Hendes liv er kamp 

og krig.



Det skete der i de fire første bøger:

Onde væsner vil dræbe kong Rolf. De skal 

bruge det magiske sværd Grum. Men sværdet 

er borte.

 Katla og hendes venner leder også efter 

Grum. De skal finde det, før andre får fat i det.

 Nu er de kommet til Nord-land. De har hørt, 

at Grum er gemt et sted her.



9

De fi re venner red over en stor slette. Det var 

vinter. En kold blæst rev i de nøgne buske.

 ”Et trist sted,” sagde Knøs.

 ”Ja,” sagde Bjarke. ”Men her kan vi fi nde 

Grum.”

 ”Men hvor?” sagde Hervør. ”Hvem kan vi 

spørge? Her bor jo ingen.”

 Heldet var med dem. Lidt efter mødte de en 

pels-jæger. Han havde et bundt skind på ryggen.

 ”Du har haft en god jagt,” sagde Bjarke.
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 ”Det har jeg,” sagde manden. ”Og I skal vel 

på skatte-jagt?”

 ”Måske,” sagde Bjarke.

 ”Indrøm det bare,” grinede manden. ”Alle 

ved, der er store skatte her. De er gemt i huler 

i klipperne. Her ligger de døde krigere med 

deres guld og våben.

 Mange har prøvet at få fat i de skatte. 

Men det går galt for dem. For et par år siden 

mødte jeg en fl ok skatte-jægere. Deres konge 



hed Hading. Han havde et fl ot sværd. De var 

på vej over til hulerne.”

 ”Hvad skete der med dem?” sagde Hervør. 

Hading var hendes far.

 ”De kom aldrig ud igen,” sagde manden. 

”De dødes genfærd dræbte dem. Så nu er de 

selv genfærd. Sådan går det ofte for skatte-

jægere.”



 Så gik manden med sine skind.

 ”Grum må ligge i de huler,” sagde Bjarke. 

”Men det lød ikke rart med de genfærd.”

 ”Vi har jo vores magiske agern,” sagde 

Knøs. ”Dem, vi fi k af alferne. De beskytter 

os mod de døde.”

 Katlas pony vrinskede.

 ”Ja, Tyksak,” sagde Katla. ”Du vil tilbage 

til alferne. Der fi k du både havre og græs.”

 ”Forstår din pony, hvad du siger?” sagde 

Knøs.

 ”Det kan du tro,” sagde Katla. ”Vi forstår 

hinanden.”

 ”Tyksak kan måske også tale?” lo Knøs.

 ”Det skulle ikke undre mig,” sagde Katla. 

”Du er så klog, ikke Tyksak?”
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Den korte dag var næsten forbi. Solen var 

ved at gå ned.

 ”Vi må fi nde et sted at slå lejr,” sagde 

Bjarke.

 ”Jeg kan se en gård,” sagde Knøs og pegede.

 ”Hvem bor dog her?” sagde Hervør. ”Så 

langt fra alting?”

 ”Det får vi at se,” sagde Bjarke. ”Vi beder 

dem om husly for natten.”

 Foran gården stod en mand og ventede. 
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Hans ene øje manglede. Det andet så skarpt 

på dem.

 ”Vil I ikke sove her i nat?” sagde han. 

”Her er mad og varme.”

 ”Jo tak,” sagde Bjarke. ”Hvem er du?”

 ”Jeg har mange navne,” sagde manden. 

”Men mange kalder mig Ygg.”

 De fulgte med Ygg ind i huset. Der var kun 

et stort rum. Der var et bål midt på gulvet. 

Men rummet var fuldt af mørke skygger.

 De satte sig ved et bord sammen med Ygg.

 ”Her bor jeg helt alene,” sagde han. ”Det 

passer mig godt. Verden bliver værre og 

værre. Nu må folk ikke ofre mennesker til 

guderne. Det har kong Rolf forbudt. Det 

ender galt. Uden blod kan jorden ikke trives. 

Kong Rolf må stoppes.”
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 ”Nej,” sagde Bjarke. ”Rolf er en god konge. 

Jorden skal ikke vandes med blod, siger han. 

Den skal have regn fra himlen. Der bor de 

gode magter.”



 ”Hm!” sagde Ygg. ”Du ved ikke, hvad du 

taler om. Men lad det være. Nu skal vi have 

mad.”

 Tavse tjenere kom med mad og drikke.

 ”Spis bare,” sagde Ygg. ”Så får I en god 

søvn.”

 Katla var sulten. Men maden var alt for salt, 

syntes hun. Og øllet havde en smag, hun ikke 

kunne lide. Lidt som blod.


