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Schh hvad var det? Gaia så sig omkring i mørket. Hvad var det 

for nogle lyde, der kom alle vegne fra, og hvor var alt det, hun 

kendte så godt. Gaia trådte forsigtigt, hvor hun gik, for ikke at 

blive hørt. Hendes skikkelse virkede næsten usynlig i mørket, 

kun hendes lange hår kastede urolige skygger rundt. Benene var 

tunge - tunge og trætte efter de mange dages vandring til dette 

mærkelige land. 

De underlige lyde blev højere, og det raslede i bladene på de 

mørke træer. En fugl lettede og skreg hæst, inden den pludselig 

dykkede ned for at fange sit måltid, en lille ynkelig mus, der pi-

lede af sted mellem træerne. 
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Gaia følte sig med ét ganske lille bitte, det var, som om der var 

øjne alle steder i mørket, nogen der kiggede på hende - en rumlen 

og en raslen! 

 

 

 www.kortlink.dk/b696 

 

Hvad var det nu i mørket 

Hvad var det nu i mørket så stygt? 

Alting er så tæt og tykt 

Lyde jeg ej kender 

lige meget hvor jeg mig vender 

Fuglen, der nu havde plantet sine skarpe kløer i musen, slap 

pludselig sit tag i byttet, musen pilede af sted, og fuglen flaksede 

ind mellem træerne. 

Gaia for sammen, i det samme sprang to små væsener frem fra de 

tætte buske. 

- Hvad vil I? spurgte Gaia forskrækket.  

- Hov, hov søster Lagkage, hvad vi vil? sagde den ene, der var 

meget lille og nærmest lignede en rosin i hovedet. 

- Det her er altså vores skov, så måske var det mere indlysende, 

hvis du fortalte, hvad du laver her. Du ligner jo ikke ligefrem os! 
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 Det lille væsen, der havde talt, stak sin spidse hage frem og klø-

ede sig eftertænksomt i øret. 

Gaia, der igen havde fået modet tilbage, rettede sig op og rystede 

beslutsomt på hovedet. 

- Jeg har altså ikke tid til at stå her og sludre med jer, jeg har 

travlt, jeg leder. Der, hvor jeg kommer fra, leder vi alle. Inden 

solen er gået ned for tredje gang, må jeg være hjemme igen, el-

lers går det galt! Rigtig galt. 

Gaia så bedrøvet ud. 

- Men sig mig, hvad er det for noget stads, jeg er havnet i.  

Hun sparkede til de brune blade og rødder, der lå på jorden, så de 

hvirvlede rundt i luften. 

De to små skabninger fnisede og gemte sig for bladskyen. Hun 

hørte, hvordan de hviskede noget om træer og efterår. 
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Pludselig blev de meget alvorlige og tyssede på hinanden. Med ét 

stod de helt stille. 

- Granarv sch! 

- Hvad er det, I hvisker om? Hvem er I? Gaia trådte hen til de to 

små rynkede fyre for ikke at være alene i mørket! 

- Ser du, vi er Knast og Tue fra dværghulen. Og pyh ha - han gik 

vist den anden vej! Ja det er altså kæmpen, jeg snakker om. 

Gaia kunne skimte de to små fyres bange øjne i mørket. 

- Granarv, han er en lumpen fyr - kæmpe ser du, ond og fæl som 

det sorteste. Og det, du er havnet i, er en skov! 

- Træ – plus - træ - plus træ - ja det gir altså tilsammen en skov. 

Kan du ikke regne? Eller måske kan I kun lede, der hvor du 

kommer fra. 

Gaia kiggede fra det ene lille væsen til det andet. 

- Dværghulen? Mon de alle var så små i det, de kaldte for deres 

skov? Og hvorfor var ørerne så store, som om det vigtigste var at 

lytte. 

- Jeg spilder min tid her, jeg må videre, jeg må lede. 

Gaia samlede sin rygsæk op fra jorden og kiggede indgående på 

Knast og Tue. Deres hud var rynket, som om der var alt for me-

get af den til de små kroppe. 

- Men så farvel! Jeg har ikke tid til at snakke med jer to om træer 
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og kæmper. 

Gaia drejede rundt, og langsomt begyndte hun at gå hen ad den 

mørke sti. 

Det var, som om træerne bøjede sig frem for at se efter denne 

modige og mærkelige lille pige. Tilbage på skovstien stod Tue og 

kløede sig bag øret. 

Pigen kendte ikke til en skov! Han rystede på hovedet og forsøg-

te at glatte håret, der strittede ud til alle sider! 

- Hvad tror du egentlig, hun ledte efter? 

- Ja det var da tydeligvis ikke en dum lille dværg med stritører - 

brormand! 

Knast stak drillende sin lange pegefinger i maven på Tue. 

- Tåbeligt tarveligt tøsesnak - jeg er da fuldstændig ligeglad med 

den undermåler, hun kan da bare lede, kan hun. 

Tue hoppede op og ned rød i hovedet af arrigskab over drillerier-

ne fra Knast. 

Med ét rystede jorden, og de to dværge stoppede deres slagsmål, 

en spag stemme råbte pludselig om hjælp et sted ude i mørket. 

- Granarv! hviskede Tue. Han har fanget pigen. 
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Jorden skælvede, og træerne svajede faretruende, men var det 

ikke, som om lyden af tunge trin fjernede sig, mens råbene om 

hjælp blev tydeligere? 

Knast og Tue satte i løb ind mellem træerne. Granarvs fælde, det 

måtte være den, pigen var faldet i. 

Ganske rigtigt, Gaia lå snøftende dernede i mørket. 

- Hvad er dette her for et sted, fyldt med fælder og ondskabsfuld-

heder. Av av av, jamrede Gaia fra mørket. 
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Tue, der allerede lå på knæ ved hullet, firede hurtigt og behæn-

digt et reb ned til hende. 

- Hold nu mund med al den jamren. Snart er Granarv tilbage, og 

så er det for alvor ude med dig, hvis du ikke ser at få benene på 

nakken, søster. 

Her hjælper ingen kære mor. Tag nu fat, var det ikke dig, der 

skulle lede? Dernede finder du ingenting. 

Gaia bed tænderne sammen og kæmpede sig op ad den stejle og 

glatte side. Jord og sten skred ned over hende, det sved i hendes 

øjne, og det knasede i hendes mund, da hun bed tænderne sam-

men. Hun sank atter ned i mørket. 

- Kom nu, forsøg nu igen! Tue forsøgte at trække rebet op. 
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- Av mit ben, jeg kan ikke mere, hvad skal jeg dog gøre. 

Det rumlede i det fjerne, og de tunge tramp fra før blev igen tyde-

ligere. 

Knast bandt rebet fast til et træ og kastede det igen ned til Gaia. 

Langsomt - ganske langsomt kom Gaias hårtop til syne. 

- Kom så, ellers er det ude med os! 

Knast og Tue halede i Gaia og fik hende trukket fri af hullet. De 

tre søgte ly i mørket mellem træerne og sad ganske stille. 

Granarv kom gryntende og snøftende nærmere, en lille mus pile-

de skræmt over stien og undgik med nød og næppe kæmpens 

kæmpestore beskidte fod. 

 

 

 www.kortlink.dk/b69g 

 

Granarvs sang 

 

Tyk og tung – tyk og tung! 

Tyk og tung, ja jeg er tyk og tung, 

Tyk og tung, ja jeg er tyk og tung 
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Kæmpen Granarv, det er mig 

Jeg kan ikke lide dig 

Tyk og tung og tyk og tung oh yearh 

og kulsorte tæer 

 

Heksefedt og snogeskind 

musesnuder på en pind 

Tyk og tung og tyk og tung oh yearh 

og kulsorte tæer 

 

Skoven her er stor og fin 

husk nu på at den er min 

Tyk og tung og tyk og tung oh yearh 

og kulsorte tæer 

 

Dværgesnak og drageild 

Elledans så blir’ jeg vild 

Tyk og tung og tyk og tung oh yearh 

og kulsorte tæer 
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Den store kæmpe stoppede sin sorte tå i jorden og løftede sin be-

hårede næse op mod vinden. 

- Var der ikke noget, der puslede i min fælde, lugter her ikke også 

af dværgesnak? brølede kæmpen. 

- Var det nu en dum dværg igen, min krop den blir så gal så gal. 

Kæmpens krop rystede af vrede. 

Med sin lange arm forsøgte han igen og igen at gribe efter det, 

han lugtede i fælden, men fælden var og blev tom. 

- Hvad er nu det, er jeg blevet snydt igen, aldrig kan man stole på 

nogen, hvad er det for en skov. 

Med en kæmpestor hånd greb han et træ og kastede det højt op i 

luften. 

Mens kæmpen Granarv var optaget af at lede efter dværge i fæl-

den, forlod Gaia og dværgene deres skjul. 

Gaia havde lagt armene om halsen på sine nye venner, og lang-

somt kæmpede de sig, i ly af mørket, dybere ind i skoven. 

Hvordan skulle hun nogensinde kunne finde lykken her i mørket? 

Pludselig gjorde dværgene holdt, træerne stod ikke længere tæt. 

Det var, som om træerne havde taget hinanden i hånden og dan-

net en kreds. 
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I midten af kredsen kunne man svagt skimte en græsbevokset 

bakke i mørket. Dværgene trådte hen til en stor sten og hviskede 

nogle ord, mens de stampede med deres små fødder i græsset. 

 

Luk op luk op du lille dør 

gør plads for os ja hvis du tør 

Ej kan en kæmpe træde ind 

thi den har ikke dværgesind. 
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Bag stenen lød en knirkende stemme. 

- Hvem der, hvad er det, I bringer? Er det en fremmed? 

Stenen gled til side, og de tre tumlede ind i hulen. Hulen var fyldt 

med nysgerrige øjne, der stirrede på Gaia. Hun kneb øjnene 

sammen og forsøgte at vænne sig til det sparsomme lys. 

- Ja fremmed, det tør siges, kender ikke engang til træer og kæm-

per. Knast slog sig på låret af grin. 

- Men staklen her faldt altså i en af Granarvs fælder, og jeg red-

dede hende. Tror du ikke, at du kan hjælpe hende, Rodfin? 

Tue stod og trippede ved siden af Gaia, og havde svært ved at 

skjule sin begejstring for den fremmede skabning og sit eget hel-

temod. 

Rodfin, en lille rynket og kroget mand, den ældste og klogeste af 

dværgene i hulen, kløede sig i sit store hvide skæg, kiggede på 

Gaia og sagde. 

- Tjaa - den fod ser ikke godt ud! Men fremmede, hvad vil du her 

hos os? 

Gaia rettede sig op og så ind i Rodfins stålgrå øjne. 

- Jeg leder! Jeg kommer fra Lykkelandet, jeg er sendt af min far 

Lykkekongen, jeg må finde lykken, inden det er for sent! 
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 www.kortlink.dk/b69p 

 

Gaias sang 

 

Jeg må lede, finde lykken her hos jer 

Her i landet lever dragen stor og fæl 

Sagnet siger den har stjålet lykken fra mit folk 

Den har stjålet lykken 

 

Jeg må drage ud og lede alene, 

løse gåden, løfte tågernes slør 

mon jeg når det, mon jeg famler i blinde 

Hvad er lykken, hvor er lykken jeg spør’ 

 

Hjemme venter Lykkekongen kun på mig 

Folket går i stå og alt er gråt hos os 

Alle leder, søger lykken, glemmer hvem de er 

Alle søger lykken 
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Jeg må drage ud og lede alene 

løse gåden, løfte tågernes slør 

mon jeg når det, mon jeg famler i blinde 

Hvad er lykken, hvor er lykken jeg spør’ 

 

- Sagde du Lykkekongen? Tue kiggede beundrende på Gaia. 

- Hvis Lykkekongen er din far, så vil det altså sige, at du er en 

slags lykkeprinsesse? 

- Jah, men det er fuldstændig lige meget! 

Gaia sukkede og satte sig på en af de små stole i hulen. Hun var 

kæmpestor i forhold til de mange sjove ting, der var i hulen. 

Over ildstedet hang der en lille gryde, og en liflig duft af krydret 

suppe fyldte luften. Hun mærkede pludselig, at hun var mægtig 

sulten. 

- Lykken er stjålet fra vores land! 

- Så er det vel egentlig lige meget, om man er prinsesse eller gris! 

- Sagnet fortæller, at engang for mange år siden, lagde der sig en 

skygge over vort land. 

En kæmpestor drage med takkede vinger og kløer, der var længe-

re end den længste skovsti, kom flyvende og lagde sig på et højt 

bjerg. Den skyggede for solen, der skulle skinne over landet fra 

morgen til aften! 
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En morgen foldede den sine enorme vinger ud, løftede sig op i 

luften og lokkede vort folk - narrede lykken fra dem ved at love 

guld og evig rigdom. 

Det er så mange år siden nu, at ingen rigtig længere ved, hvordan 

lykken ser ud, om den er grøn eller gul, stor eller lille! Alligevel 

leder alle folk i landet efter den. Store som små har så travlt - de 

må finde lykken. 

Ingen i hele landet kan tænke på andet, alt er gået i stå for at jage 

lykken. 

Ser I, da jeg er Lykkekongens datter, så er jeg den udvalgte - det 

er mig, der skal redde landet. 

Tue, der havde siddet ganske stille og lyttet til Gaias fortælling, 

sprang op. 

- Er du fuldstændig bims, vil du kæmpe mod dragen Lokkelykke 

og tage lykken med tilbage? Bare vent til du mærker varmen fra 

dens ildsprudende gab, så skal du nok få næsen vendt hjemad, 

hvad enten du har fundet lykken eller ej! 

Gaia følte sig pludselig ensom. Hun så sig omkring i den mørke 

hule og mærkede, hvordan den stikkende smerte i foden bredte 

sig op i benet og klumpede sig sammen i maven. 

Alle dværgene, der var i hulen, var holdt op med at arbejde og 

sad ganske stille og stirrede kun på hende. Tusmørket og det ryn-




