
SKREVET AF PETER GOTTHARDT

ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

JAGTEN PÅ SVÆRDET

PÅ VEJ HJEM



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 seks første bøger:

Katla og hendes venner er på en lang rejse. 

På vejen har de mistet det magiske sværd 

Grum.

 Kong Rolfs fjender har taget det. De vil 

angribe kongens gård.

 Nu vil de fire venner hjem. De må advare 

kong Rolf.
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Det var morgen. De fi re venner havde sovet 

i en hule. Nu var de vågne.

 ”Hvad skal vi gøre?” spurgte Bjarke. ”Vi 

har mistet sværdet Grum. Kongens fjender 

har det nu.”

 Han var blevet til en bjørn. Men han kunne 

godt tale.

 ”Vi må skynde os hjem,” sagde Hervør. 

”Så vi kan stå vagt om kongen.”

 ”Det bliver svært at nå,” sagde Knøs. ”Der 



er lang vej hjem. Vi har mistet vores heste. 

Og det er vinter.”

 ”Vi skal nå det,” sagde Hervør. ”Vi går 

med det samme.”

 ”Jeg orker næsten ikke,” sagde Bjarke.

 ”Kom så!” sagde Hervør.



 Hun tog bjørnen i nakken.

 ”Ja, ja,” sukkede Bjarke og rejste sig.

 Katla red på sin pony. De andre gik.

 Vinden var kold. Der var sne i luften.

 Lidt efter lagde Bjarke sig ned.

 Katla gav ham et skub.

 ”Op med dig,” sagde hun.

 ”Hvad går der af dig, Bjarke?” spurgte 

Knøs.

 ”Jeg ved det ikke,” sagde Bjarke. ”Jeg er 

bare så sløv.”

 ”Nu forstår jeg det,” sagde Knøs. ”Du er jo 

en bjørn. Du vil sove vinter-søvn.”

 ”Det går ikke!” udbrød Bjarke. ”Vi skal 

hjem og redde Rolf.”

 Han rejste sig igen. Så gik de videre mod 

syd. Det var vejen hjem.
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To blod-søstre fl øj hen over landet. Det var 

Hævn og Hunger.

 De fl øj hen til en høj klippe. Der sad Harm 

og ventede på dem.

 ”Hvordan gik det?” spurgte hun.

 ”Det gik fi nt,” sagde Hævn. ”Vi fl øj til et 

andet land. Der bor en konge med mange 

krigere. Han hader kong Rolf. Han vil gerne 

hjælpe os. Nu gør han sin hær klar til kamp. 

Så kommer de og angriber Rolf.”
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 ”Godt,” sagde Harm. ”Den dag er vi også 

med. Og så skal kong Rolf dø!”

 ”Men vi skal have Grum med,” sagde 

Hunger. ”Uden det sværd kan vi ikke dræbe 

ham.”

 ”Hvor er det?” spurgte Hævn. ”Du har vel 

ikke tabt det?”

 ”Så dum er jeg ikke,” sagde Harm. ”Grum 

er godt gemt. Det ligger i en dyb revne i 

klippen. Jeg tager det frem, når vi skal bruge 

det. Så skal blodet flyde.”

 De lo alle tre højt.

 ”Vi så Hervør og de to børn,” sagde Hunger. 

”De havde en bjørn med. Skal vi gøre noget 

ved dem?”

 ”De skal dø,” sagde Harm. ”De er Rolfs 

venner.”



 ”Men alferne 

beskytter dem,” sagde 

Hunger.

 ”Kun mod magi,” sagde Harm. ”Ikke mod 

rå vold. Jeg kender nogen, der kan lide at slå 

ihjel. De kan gøre det for os.”


