
SKREVET AF PETER GOTTHARDT

ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

JAGTEN PÅ SVÆRDET

I KONGENS GÅRD



Pigen Katla blev engang fanget af 

røvere og solgt som træl.

Drengen Knøs er bonde.  

Han er Katlas ven.

Sværdet Tyrfing 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.
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Himlen var rød som blod. Solen gik ned bag 

den mørke skov.

 Tre onde væsner sad oppe i et træ. De så 

over mod kongens gård. Deres øjne lyste 

af had. Det var de tre blod-søstre. De hed 

Harm, Hævn og Hunger.

 ”Blod er vores bedste drik,” 

sagde Hunger.



 ”Men det får vi ikke mere,” sagde Harm 

vredt. ”Kong Rolf har stoppet det. Han har 

forbudt folk at ofre mennesker til guderne.”

 ”De blev dræbt og hængt op i et træ,” 

sagde Hunger. ”Så kom vi om natten efter 

deres blod. Det var en herlig tid.”

 ”Men det er slut nu,” sagde Harm. ”På 

grund af kong Rolf.”

 ”Derfor skal han dø!” skreg Hævn.

 ”Det er ikke let,” sagde Harm. ”Vi har jo 

prøvet at dræbe ham. Både med trolddom og 

våben. Men en ukendt magt passer på ham. 



Og han har mange modige mænd. De holder 

vagt omkring ham.”

 Hævn lo højt.

 ”Men jeg har hørt om sværdet Grum,” 

sagde hun. ”Der bor en ond kraft i det. Det 

våben kan dræbe kong Rolf.”

 ”Hvor er det sværd?” spurgte Hunger.

 ”Det er blevet væk,” sagde Hævn. ”Vi skal 

først finde det.”

 ”Lad os lede efter det,” sagde Harm. ”Nu 

med det samme!”

 ”Hvornår mødes vi igen?” spurgte Hunger.

 ”Næste gang månen er fuld,” sagde Hævn. 

”God jagt, søstre!”

 ”God jagt!” skreg de to andre. ”Og død 

over Rolf!”

 Så fløj de hver sin vej.


