
SKREVET AF PETER GOTTHARDT

ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

JAGTEN PÅ SVÆRDET

I DØDSRIGET



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 fem første bøger:

Katla og hendes venner er på en lang rejse. 

De skal finde det magiske sværd Grum. 

Kongens fjender må ikke få fat i det.

 Men de fire venner har ikke heldet med sig. 

Nu er Hervør død. Og onde væsner har taget 

Grum.
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De tre blod-søstre fløj gennem luften på 

deres heste.

 ”Nu har jeg det!” råbte Harm. ”Grum. 

Sværdet, som kan dræbe kong Rolf.”

 ”Det var på tide,” sagde Hævn.

 ”Hervør hentede det,” sagde Harm. ”Jeg 

lokkede hende til det. Sikke et fjols!”

 ”Nu er hun død,” lo Hævn. ”Dræbt af 

Grum.”

 ”Ja,” sagde Harm. ”Og kong Rolf får 
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samme skæbne. Intet kan redde ham fra det 

magiske sværd.”

 ”Hvornår skal han dø?” sagde Hævn.

 ”Gerne med det samme,” sagde Hunger.

 ”Nej,” sagde Harm. ”Det må vente. Kong 

Rolf har mange tapre mænd. De er klar til 

at forsvare ham. Dem skal vi først have af 

vejen.”

 ”Hvordan gør vi det?” sagde Hævn.





 ”Rolf har mange fjender,” sagde Harm. 

”Dem skal vi samle. Så skal de angribe 

kongens gård. Alle sammen på en gang.  

Når Rolfs mænd er døde, kan jeg dræbe ham 

med Grum.”

 ”Hvorfor lige dig?” sagde Hævn.

 ”Fordi jeg har Grum,” sagde Harm. ”Af 

sted!”

 De tre blod-søstre fløj mod syd. De skulle 

finde kong Rolfs fjender.
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Katla sad på ryggen af ponyen Tyksak. Bag 

dem gik Knøs og Bjarke.

 De var på vej over en stor slette. Der var 

ingen sol eller måne. Ikke en vind rørte sig. 

Alt var gråt og stille.

 Sikke en rejse! tænkte Knøs. Vi har sejlet 

over havet. Vi har redet over bjergene. Og nu 

skal vi til de dødes land.

 Der bor Hel. Hun hersker over de døde. Vi 

skal hente Hervør hos Hel. Det siger Tyksak. 
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Hervør skal med os tilbage. Men det bliver 

ikke let.

 ”Kender du vejen, Tyksak?” sagde 

Bjarke.

 ”Stol på mig,” sagde Tyksak.

 De gik videre over sletten. Der var ingen 

huse eller træer, kun jord og sten.

 ”Der kommer nogen,” sagde Knøs.

 En flok mænd nærmede sig i rask fart.  

De var alle sammen sårede.

 ”De rører ikke jorden,” sagde Knøs. ”De 

svæver. Det er da mærkeligt.”

 Mændene gled hen over jorden som røg 

for vinden.

 ”Vil de angribe os?” sagde Bjarke. Han 

trak sit sværd.

 ”Nej,” sagde Tyksak. ”De ser os slet ikke. 
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De blev dræbt i kamp. Nu er de på vej til  

de dødes land.”

 Den store flok mænd gled forbi dem.



 ”Vi følger efter,” sagde Tyksak. ”Vi skal jo 

samme vej.”

 Lidt efter kom en hest. På ryggen sad en 

kvinde med to små børn. De rørte sig slet 

ikke.

 ”Hov, den hest har kun tre ben!” sagde 

Knøs.

 ”Det er hel-hesten,” sagde Tyksak. ”Han 

henter de syge, når de dør. Så bærer han dem 

til Hels bolig.”


