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Knøs hjælper sin far og 

mor med at passe deres 

bondegård.

Katla er synsk. Hun kan se 

ting, der er skjult for andre.



Skravl er en svartalf. 

De andre svartalfer er 

altid på nakken af ham.

Stemmen i mørket tilhører 

et gådefuldt væsen, der 

skjuler sig for dagens lys.



Hvad var det? tænkte Knøs og løftede hovedet fra 

puden.

 Det var midt om natten. Han var lige blevet 

vækket af en lyd i det lille kammer. Det var et 

gulvbræt, der knirkede.

 Katla havde rejst sig fra sengen og var på vej hen 

mod døren.

 ”Ja, jeg kommer nu,” mumlede hun.

 En mærkelig uro greb Knøs. I en fart tog han 

bukser og sko på og skyndte sig ud.

 Månen lyste ned på gårdspladsen. Katla gik med 
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stive skridt hen mod en rytter, der sad på sin hest 

foran laden.

 Rytteren var en høj, radmager kvinde med lange 

arme. Hun holdt et langt spyd i hånden og havde et 

laset tæppe svøbt om sin krop. Hesten lignede mest 

af alt en bunke knogler, der blev holdt sammen af 

skindet. Dens øjne lyste grønt og mat.

 Rytteren vinkede Katla nærmere.

 ”Der er plads til en mere på hesten. Sæt dig op!”

 Katla rakte armene op mod rytteren.

 ”Jeg kommer. Jeg er klar.”

 ”Du kan tro nej!” råbte Knøs.

 Han spænede over gårdspladsen og greb fat i 

Katla for at trække hende væk.

 Rytteren stak efter ham med spyddet. Knøs kastede 

sig ned på jorden for ikke at blive spiddet af det 

blanke stål.

 Katla blev stående uden at røre sig. Rytteren tog 

fat i hendes ene arm og skulle til at hale hende op.
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 I det samme gik stalddøren op. Gårdboen kom 

løbende ud med en høtyv. Med et fast greb om 

høtyvens skaft stak han dens to lange jerntænder ind 

i hestens bagdel.
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 Den udstødte et skingrende vrinsk og satte i et 

vildt spring. Rytteren måtte slippe Katla og klamre 

sig til hestens hals for ikke at falde af.

 Gårdboen var klar med høtyven igen. Men hest 

og rytter var allerede på vej væk fra gården.

 ”Forsvind! Og bliv væk!” råbte gårdboen efter 

dem.

 Katla stod stadig på samme sted. Knøs greb 

hende om skuldrene og ruskede i hende.

 ”Katla! Vågn op!”

 Katla så sig forvildet omkring.

 ”Hvad … Hvorfor står jeg herude?”

 ”Du gik i søvne,” sagde Knøs.

 Katla gøs.

 ”Han kaldte på mig,” hviskede hun. ”Grum. 

Stemmen i mørket. Jeg hørte ham, mens jeg sov. 

Han sagde, at jeg skulle komme ned til ham i hulen 

under Mørkebjerg. Så stod jeg op. Jeg kunne ikke 

lade være.”
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 Hun begyndte at græde. Knøs lagde armene om 

hende.

 Så kom gårdboen hen til dem.

 ”Godt, du kom med høtyven,” sagde Knøs. ”Hvad 

var det for et væsen, der ville bortføre Katla?”

 ”Det var en nattejæger,” sagde gårdboen. 

”Nattejægerne rider rundt for at se, om de kan 

bringe ulykke over folk. Det er ikke så mærkeligt,  

at Grum kunne få en af dem til at hjælpe sig.”

 Nu kom Toke ud på gårdspladsen. Han var Knøs’ 

far. Han så forbavset på dem og spurgte: ”Hvad  

sker der herude? Var der ikke en hest, der 

vrinskede?”

 Knøs fortalte Toke om nattejægeren.

 Toke rystede bekymret på hovedet. ”Vi er nødt til 

at beskytte dig, Katla. Men jeg ved snart ikke, hvad 

vi kan gøre.”

 ”Det ved jeg,” sagde Katla. ”Grum bruger sin 

trolddom mod mig. Men ellefolkene kan måske 
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finde ud af, hvordan trolddommen kan brydes. De 

har lovet at prøve sammen med Knøs og mig.”

 ”De kommer og henter os, når det bliver lyst,” 

sagde Knøs.

 Toke nikkede.

 ”Ja, I fortalte Åsa og mig om de ellefolk. De ved 

meget, som vi andre ikke kender noget til. Lad os 

håbe, de kan hjælpe os.”
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Da solen stod op, var Katla og Knøs klar til at tage 

af sted.

 ”Er det nu klogt?” spurgte Åsa. ”Tror I ikke, det 

kan blive farligt?”

 Toke sad og hvæssede sin store økse.

 ”Jeg tager med,” sagde han. ”Åsa, du og gårdboen 

må passe på dyrene og huset. Vi ved ikke, hvad 

Grum kan finde på.”

 Toke, Katla og Knøs havde lige forladt gården,  

da ellefolkene kom. En af dem var børnenes ven 

Ask. Han var sammen med den gamle kvinde 
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Døvnælde og to unge mænd, der hed Tidsel og  

Lind.

 Tidsel så overrasket på Toke.

 ”Hvem er han?”

 ”Min far,” sagde Knøs. ”Han tager med.”

 ”Et menneske til?” sagde Tidsel. ”Det er 

der ingen grund til. Mennesker er for store og 

klodsede.”

 ”Hør lige her!” sagde Toke vredt. ”Katla hører  

til min familie. Jeg vil gøre alt for at beskytte  

hende. Så jeg tager med, hvad enten du kan lide  

det eller ej.”

 Tidsel så koldt på ham.

 ”Det er ikke noget, du bestemmer.”

 ”Kan I ikke holde fred, I to?” udbrød Katla.

 Døvnælde stødte sin stav ned i jorden mellem 

Toke og Tidsel.

 ”Pigen har ret. Vi må holde sammen, hvis vi skal 

besejre Grum.”
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 Ask nikkede.

 ”Vi gør, som Døvnælde siger. Uden hende kan vi 

ikke komme til at tale med Vala.”

 Så gik de alle syv af sted med Ask i spidsen.

 ”Hvem er Vala?” hviskede Toke til Knøs.

 ”Det er den troldkvinde, vi fortalte dig om,” 



sagde Knøs. ”Hun ved, hvordan Grums trolddom 

kan brydes. Det håber vi i hvert fald.”

 De fulgte en sti, der førte forbi markerne og 

over engen. Undervejs blæste det op, og solen blev 

skjult af grå skyer. Da de kom ud på heden, var det 

begyndt at regne.



 Ask standsede et øjeblik og så ud over det øde 

landskab. Heden strakte sig, så langt de kunne se. 

Den var dækket af lyng og lave buske. Hist og her 

stod et par træer, men der var ikke et eneste hus.

 ”Så kom vi så langt,” sagde Ask. ”Nu skal vi 

bare finde det sted, hvor svartalferne begravede 

troldkvinden Vala.”

 ”Bare?” udbrød Tidsel. ”Her er jo ikke et eneste 

levende væsen, vi kan spørge.”

 ”Så må vi selv lede,” sagde Toke. ”Og jo før vi 

går i gang, jo bedre.”

 Ask førte an, mens de gik over heden. Undervejs 

holdt de udkig efter noget, der kunne ligne en grav.

 Det var stadig lige vådt og blæsende. De stred 

sig frem i modvind med regnen piskende ind i 

ansigterne. Døvnælde havde svært ved at følge 

med. Flere gange måtte hun standse og støtte sig til 

sin stav.

 ”Vi må hellere holde hvil,” sagde Ask.

18 19



 ”Hvad med det træ derhenne?” spurgte Knøs og 

pegede.

 Det var et stort egetræ, som lynet engang havde 

ramt. Mange af grenene var brækket af, men der 

var læ for blæsten bag den tykke stamme.

 De satte sig i den våde lyng og åbnede de 

madsække, de havde med. Ellefolkene havde nødder 

og tørret frugt. Knøs tog brød, ost og pølse frem.

 ”Vil I ikke smage vores mad?” spurgte Toke. ”Det 

er gode sager. Min kone, Åsa, har selv lavet det hele.”

 Ellefolkene nægtede at røre pølserne, fordi der 

var kød i. Men osten var de glade for.
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 Mens de sad og spiste, tog blæsten til. Den peb 

rundt om træstammen og ruskede i grenene, så de 

knagede højt.

 ”Hørte I det?” sagde Katla pludselig. ”Var der 

ikke en stemme, der jamrede?”

 ”Det er bare vinden,” sagde Toke.

 Katla rystede på hovedet.

 ”Nej, det var en stemme. Det er jeg sikker på. 

Hør! Nu er den der igen!”

 Denne gang kunne de alle sammen høre det.

 ”Slip mig fri! Slip mig fri!”
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