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äradsmålare Sven Sederström var född 1810 i Blekinge och dog 1846. Hans 
sagosamling insändes åren strax före hans död till G.O. Hyltén-Cavallius. 

Språket är påverkat av de småländska och blekingska dialekterna. Sederströms 
föräldrar, födda 1778, var från Småland. 
I detta försök att systematisera sagorna, har jag hållit mig till den av Sederström 
och Hyltén-Cavallius fastställda ordningen, men gjort ett undantag för nr 12. 
Då någon av Sederströms sagor varit defekt, har den ersatts med samma saga ur 
en annan sagosamling. Detta gäller nr. 16: Liten Kerstin Stalledräng, nr. 23; Den 
ädelmodiga brodern och nr. 29; Tvillingbröderna. 
Saga 12. Pinkel och Trollkäringens Dyrgripar, är en variant på Jack Bönstängeln 
och har därför av mig satts in efter 30, Den stjälande Pottan, där den hör hemma. 
Vidare har de fyra sista sagorna 31 – 34 inte medtagits här, då jag ännu är osäker 
på hur de skall analyseras. 
Slutligen har jag moderniserat stavningen och kortat ner sagornas längd. Jag har 
bemödat mig om att behålla sagornas språk och inte förändra ordval och uttryck. 
Sven Sederströms sagor. 
 
  1. Havstrollet som köpte salt. 
  2. Drängen som red hem på trollets häst. 
  3. Prästpigan och gasten. 
  4. De dödas julotta. 
  5. Skräddaren som inte trodde på trollen. (den bergtagne skräddaren) 
  6. Den bortbytta barnsängskvinnan. 
  7. Jätten, gesällen och bältet. 
  8. Bondhustrun på dvärgarnas barnsöl. 
  9. Drängen, fårskinnet och den otrogna bondhustrun. 
10. Bonden som fick rida med bergmannen. 
11. Tjuven som stal i kungens ränteri 
13. Den fromme skomakargesällen och Guds vedergällning. 
14. Djuren på vandring, (Steken till prästen). 
15. Djurföraren och trollen. 
16. Liten Kerstin stalledräng. (Ur Arwidsson, svenska fornsånger). 
17. Barnmorskans fosterdotter från underjorden och den fattige studenten. 
18. Prins grönskägg och den högmodiga prinsessan. 
19. Lilla Rosa och Långa leda. 
20. Tre stjälande bröder. 
21. De lånta brudsmyckena. 
22. Prins Hatt under jorden. 
23. Den ädelmodiga brodern och de trolösa systrarna. (Ur Finlands Svenska 
Folkdiktning). 
24. Otack är världens lön. 
25. Skåningarna som trodde att skäran var ett farligt djur. 
26. Knallen, bondhustrun och den bedragne bonden, som fick pastorat. 
27. God dag – yxskaft (Den döve bonden). 
28. Den starke drängen. 
29. Tvillingbröderna. (Gossen och den besynnerliga gäddan). (Ur F.S.F.) 
30. Den stjälande pottan. 
12. Pinkel och trollkäringens dyrgripar. 
 

H 
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   Några få sagosamlingar står i den ursprungliga ordning som de gamla 
sagoberättarna uppehöll, medan de flesta sagor splittrats och av folkloristerna 
grupperats efter sitt allmänna innehåll. Var sagorna korta, så kallades de sägner. 
Det fanns också komiska sagor, äventyrssagor, novellartade sagor och djursagor. 
Då hela sagosamlingen finns bevarad och således undgått den förstörelse, som 
vetenskapen utsatte dem för på 1800-talet, så följer de en annan ordning. Detta 
kan man iaktta hos Bröderna Grimm, Mickel i Långhult (Småland) och August 
Bondeson (Halland) och i den nedan refererade samlingen av Sven Sederström, 
(Blekinge). 
Ordningen är då, liksom hos de grekiska stjärnsagorna, påverkad av stjärnhimlen. 
Nästan alla grekiska sagor från antiken har en stjärnbild, som sagan refererar till; 
Andromeda, Perseus, Orion, Tvillingarna, Lyran. 
De sagosamlingar, som fortfarande inte blivit ödelagda, följer just en sådan 
ordning. Månens faser; 12 full- och 12 nymånar har försetts med en saga, som 
ansluter till en stjärnbild i närheten. Månen tänktes gå genom zodiakens 
stjärnbilder på det gamla, ursprungliga sättet; som var: Väduren, Oxen, 
Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, 
Stenbocken, Vattumannen, Fiskarna. Över och under dessa nämnde grekerna 36 
andra bilder. Den sammantagna mängden stjärnbilder hos andra folk är mycket 
stor. Bilderna på våra svenska runstavar är mestadels stjärnbilder, vilket redan 
Olaus Magnus antydde. 
Man har följt fullmånen i första hand, då månen står i opposition till solen enligt 
det gamla, ursprungliga systemet, som speglar förhållandet under den yngre 
stenåldern, s.k. bonde-stenålder. Tack vare vegetationsåret har dessa förhållanden 
stannat kvar på landet i Europa. 
 
Väduren ♈     20 juni- 24 juli (Solen gick för 8.000 år sedan i Väduren vid 
vintersolståndet (= fullmånen i Vågen). Idag går solen i Väduren den 15 april, 116 
dagar senare.( = fullmånen i Vågen.) 
Oxen ♉       25 juli- 23 augusti 
Tvillingarna ♊  24 augusti- 20 september 
Kräftan ♋     21 september – 20 oktober 
Lejonet ♌     21 oktober – 20 november 
Jungfrun ♍    21 november – 20 december 
Vågen ♎      21 december – 20 januari 
Skorpionen ♏   21 januari – 19 februari 
Skytten ♐      20 februari – 20 mars 
Stenbocken ♑   21 mars – 19 april 
Vattumannen ♒  20 april – 19 maj 
Fiskarna  ♓     20 maj – 20 juni 
 
Genom precessionen, d.v.s. jordaxelns genom tiderna förändrade lutning, går inte 
sol och fullmåne längre i dessa motsvarande stjärnbilder. Förändringen ger 
däremot en alldeles utmärkt möjlighet att räkna ut hela stjärnhimlens ålder, eller 
rättare sagt, stjärnbildernas ålder. Djuren på himlen motsvarar den tid, då dessa 
djur föds i naturen. Zodiaken är en slags jägarkalender eller astrologisk kalender, 
ty astrologins ledande idé är just att ge akt på födelseögonblicket. Så som 
stjärnorna står då, så blir det sedan framöver. Himlen är en avbild av den jordiska 
världen. Vägar och fält är detsamma däruppe som här nere på jorden, som man 
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trodde, och ännu tror på sina håll. Genom att förutsäga de himmelska kropparnas 
förlopp, fick man ett instrument för att se, vad som i framtiden skulle ske här på 
jorden. 
Solen och månen vandrar genom zodiaken. Solen gör sitt omlopp på ett år och 
månen på en månad.  Astronomernas uppgift har bl. a. varit att få ihop dessa 
förlopp och få tideräkningen att vila på en enda idé. 
Det bästa förslaget gavs av greken Meton, som fastställde gyllentalen. Upptäckten 
byggde på att månen återkommer i samma omloppsbana vart 19:e år.  
Kyrkan följer sedan 800-talet dessa beräkningar för att fastlägga påsken för varje 
år, ty påskdagen kommer efter påskfullmånen och man använde Metons idé om 
gyllental för att bestämma påskfullmånen. Hedningarna i Norden använde ett 364-
dagars år, som justerades vart 16:e år genom tillägg av 20 dagar. ( En dag om året 
i 16 år och fyra skottdagar = 20). Det lever kvar i uttrycket ”tjugonde-dag Knut”. 
Detta år, 364 dagar, var delbart med 7 och motsvarade 52 veckor. Alla år var 
likadana, men befann sig på glid i förhållande till solåret.   
Sagorna följer stjärnbildernas ordning så, att det står två sagor mot varje stjärnbild 
i zodiaken. Orsaken är, att man hade en saga för nymånen och en för fullmånen, 
d.v.s. 24 sagor för varje årgång. Här anges stjärnbilder i och utanför zodiaken: 
 
  1. Havstrollet som köpte salt. Havstrollet är för Pontos, havets gud, det är 
Vattumannen (20 april – 20 maj). 
  2. Drängen som red hem på trollets häst. Pegasus, himlens bevingade häst, i 
norden; Sleipner (Maj). 
  3. Prästpigan och gasten. Detta är för midsommar och sägnen ”de dödas 
julotta”. I Vintergatan levde de döda vidare. Stjärnbilden tänktes komma ner till 
jorden vid de fyra årstiderna; jul, midsommar, påsk och höst =Mikael. 
  4. De dödas julotta. Vintergatan 
  5. Skräddaren som inte trodde på trollen. (Den bergtagne skräddaren). Okeanos 
grotta i väster i Väduren. (20 juni – 20 juli). I Eddan jätten Brimes ölhall i berget. 
  6. Den bortbytta barnsängskvinnan. Sagan är självdaterande till slåttern, som är 
juli. ”Lien” är namn på Orions bälte.  
  7. Jätten, gesällen och bältet. Det är Orions bälte som kallades ”Friggerocken”, i 
Norden (19-22 augusti). 
  8. Bondhustrun på dvärgarnas barnsöl. Vintergatan korsar zodiaken mellan 
Oxen och Tvillingarna, det är i veckan efter den 24 augusti. Här fanns förbindelse 
med de underjordiska. 
  9. Drängen, fårskinnet och den otrogna bondhustrun. Sagan har samband med 
Kusken, (13 – 26 augusti), Erichtonius som hade samband med Kekrops, sedernas 
instiftare. Före honom levde folk sedeslöst. Kekrops var i astrologin fr.a. 
Vattumannen, varför liknande sagor som denna ofta ligger i Vattumannen. I 
norden jämför man med historien om Heimdal, då han såsom Rig for kring i 
världen och besov kvinnorna. Vøluspá handlar i maj och september om Heimdal. 
10. Bonden som fick rida med berg-mannen. Det är för Åsnorna, (1 oktober) som 
ligger mellan Tvillingarna och Kräftan. Man tänkte sig att satyren red på Åsnorna. 
11. Tjuven som stal i kungens ränteri. Kungar och skatt ligger under Lejonet. (20 
oktober). 
12. Den fromme skomakargesällen och Guds vedergällning. En av nornorna ger 
såsom ängel den givmilde gossen Hans ett liv som kung. Stjärnbilden är de tre 
chariter som uppgår i Kräftan. (Oktober). 
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14. Djuren på vandring, (Steken till prästen). Stora Björn kunde vara ”Slaktarens 
köttyxa”. Slakttiden var om hösten och ”Slaktmånad” var oktober - november.  
15. Djurföraren och trollen. Detta är en sägen om björnföraren, som på himlen 
var Björnvaktaren, Bootes, hållande Stora Björn. (Björnvaktaren; 22 november – 
29 december). Sägnen är daterad till jul; se sägenförteckningen nr 231,-33,-36. 
16. Liten Kerstin stalledräng. Detta är för Jungfruns stjärnbild, som var Jungfrun 
och Barnet; senare Maria och Jesus. Kerstin får oäkta barn med en prins och blir 
drottning. (Jungfrun 20 november – 20 december). Jfr. Staffansvisan, där 
”Staffan” troligen varit en flicka. 
17. Barnmorskans fosterdotter från underjorden och den fattige studenten. 
Vintergatan tänktes komma ner till jorden vid jul. De underjordiska kan då vistas i 
denna världen. Sagan finns i sägensamlingen som ”förlossningshjälpen”, vilken 
dateras till jul-nyår, nr 326. 
18. Prins grönskägg och den högmodiga prinsessan. En saga om en jungfru som 
får barn med en kung. Sagan är självdaterad till nyår. 
19. Lilla Rosa och Långa leda. Lilla Rosa spottar guldringar. Det är en saga om 
guldåldern, då allt var av guld ( = tiden omkring jul. Gamla jul inföll en månad 
senare). 
20. Tre stjälande bröder. Tjuvsagan på stjärnhimlen har samband med Lyrans 
stjärnbild. Hermes hade stulit Apollons kor och gav i förlikning Apollon den 
nyligen skapade Lyran. (Lyran 8 – 23 mars). 
21. De lånta brudsmyckena. Södra kronan, (28 februari – 8 mars). 
22. Prins Hatt under jorden. Pilens stjärnbild, var Amors pil i Hyperboreiska 
landet. Sagan var Amour och Psyché, som liknar Prins hatt under jorden. (Pilen 
24 – 31 mars). 
23. Den ädelmodiga brodern och de trolösa systrarna. 
24. Otack är världens lön. Ormen som kan tala är Ormbärarens orm som sträcker 
sig in i Stenbocken. Runan är M, Man, för guden Mannus (Tacitus) och den 
indiske guden Manus. Han är människosläktets anfader. Sagan talar också om, på 
vad sätt människan skiljer sig från djuren.  
25. Skåningarna som trodde att skäran var ett farligt djur. Det är en saga om 
åldermansgillet som firades 1 maj med syn av hagar. Åldermannen blåste i en 
trälur. Troligen stjärnbilden Nereus ”den gamle”. (Nereus i Stenbocken, april. Se 
Hermes stjärnbildsförteckning, ovan under ”astronomi”) 
26. Knallen, bondhustrun och den bedragne bonden, som fick ett pastorat. En 
saga om det sedeslösa liv som rådde innan kung Kekrops (= Vattumannen; 20 
april – 20 maj)) införde äktenskapslagar. En motsvarande saga är i Småländska 
sagor, Gust. Ad. Akademin, nr 4, daterad till maj. Jfr. också den nordiske 
Heimdal, som gick omkring och besov kvinnor såsom Rig. 
27. God dag – yxskaft (Den döve bonden). 
28. Den starke drängen. Det är Engonasin, Herakles, som uppgår i Fiskarna. (Se 
”antika stjärnbilder” under Fiskarna ♓).  
29. Tvillingbröderna. (Gossen och den besynnerliga gäddan). Perseus-sagan 
börjar med hur hans moder, Danae, födde en gosse genom magisk konception. 
(Andromeda 8 juni – 12 juli samt Perseus i juli). 
30. Den stjälande pottan. Pottan kan förvandla sig till dyrbara kärl. Man jämför 
med runstaven den 22 juli, Magdalena; ett smörjelsekärl. Maria Magdalena 
smorde Jesu fötter. Hon kallades också ”sköka” eller ”hetär”. Detta jämförs med 
stjärnan Gorgo-Medusa i ♈ 24°-29°, (19 – 24 juli). Stjärnan kallades ”Skökan”. 
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12. Pinkel och trollkäringens dyrgripar. Denna saga är en variant på Jack 
Bönstängeln. Pinkel stjäler från trollet diverse föremål, som finns såsom 
stjärnbilder kring Väduren och Oxen. Hos Mickel heter sagan; ”Raskargod”. 
Pinkel stjäler en guld-päls, det jämförs med Väduren, som var ett gyllene skinn, -  
en get; det är Capella i Kusken, - en lykta; det är stjärnbilden ”Lyktbäraren”, 
(Το Λυχνα Φερων). Vägen till himlen, bönstängeln är vägen till Plejaderna, som 
var ingången till himlen. Det motsvarade Jakobsdagen den 25 juli, då runstavar 
och andra kalendrar hade en humleranka eller en stege för vägen till himlen. 
Jämför ”Jack Bönstängeln” med dagens namn den 25 juli; ”Jack”. 

 
Den tid på året då sagan berättades 

 
Sagorna har troligen berättats på de tider som ovan angivits. Man iakttog ny och 
nedan och följde de motsvarande veckodagarna enligt följande system, där 
påskfullmånen är den 4:e fullmånen: 
   
  1. Havstrollet som köpte salt. Ing n söndag närmast 5:e nymåne.  
  2. Drängen som red hem på trollets häst. Odal O, måndag närmast 6:e fullmåne.  
  3. Prästpigan och gasten. Dag D, måndag vid den följande nymånen.  
  4. De dödas julotta. Fä F; tisdagen närmast 7:e fullmånen. 
  5. Skräddaren som inte trodde på trollen, (Den bergtagne skräddaren) Ur  U, 
onsdag vid följande nymåne. 
  6. Den bortbytta barnsängskvinnan. Turs Q, torsdagen närmast 8:e fullmånen. 
  7. Jätten, gesällen och bältet. As A, fredagen omkring följande nymåne. 
  8. Bondhustrun på dvärgarnas barnsöl. Red r, lördagen närmast 9:e fullmåne 
  9. Drängen, fårskinnet och den otrogna bondhustrun. Ken K, söndag vid nästa 
nymåne. 
10. Bonden som fick rida med berg-mannen. Gåva G, måndag närmast 10:e 
fullmåne. 
11. Tjuven som stal i kungens ränteri. Vån V, måndag omkring nästa nymåne. 
12. Den fromme skomakargesällen och Guds vedergällning. Hagel H, tisdag 
närmast 11:e fullmånen. 
14. Djuren på vandring, (Steken till prästen). Nöd N, onsdagen närmast följande 
nymåne. 
15. Djurföraren och trollen. Is I, torsdagen närmast 12:e fullmånen. 
16. Liten Kerstin stalledräng. År J, fredagen vid nästa nymåne. 
17. Barnmorskans fosterdotter från underjorden och den fattige studenten. Yr (= 
idegran) W, lördag vid 1:a fullmåne. 
18. Prins grönskägg och den högmodiga prinsessan. Pärta P söndagen kring 
följande nymåne. 
19. Lilla Rosa och Långa leda. Jul Z, måndagen vid 2:a fullmånen. 
20. Tre stjälande bröder. Sigel (ädelsten) S, måndagen närmast följande nymåne. 
21. De lånta brudsmyckena. Tyr T, tisdagen vid 3:e fullmånen. 
22. Prins Hatt under jorden. Björk b onsdagen vid följande nymåne. 
23. Den ädelmodiga brodern och de trolösa systrarna. Equus (häst) e, torsdag i 
påskveckan, det är skärtorsdag. 
24. Otack är världens lön. Man M, fredag efter följande nymåne. 
25. Skåningarna som trodde, att skäran var ett farligt djur. Lag (vatten) L, 
lördagen närmast 5:e fullmånen. 
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26. Knallen, bondhustrun och den bedragne bonden, som fick pastorat. Ing n 
söndagen närmast följande nymåne. 
27. God dag – yxskaft, (Den döve bonden). Odal O, måndag efter 6:e fullmånen, 
alltid måndag efter trefaldighetssöndag. 
28. Den starke drängen. Dag D, måndag närmast följande nymåne. 
29. Tvillingbröderna. (Gossen och den besynnerliga gäddan). Fä F, tisdag närmast 
7:e fullmåne. 
30. Den stjälande pottan. Ur U, onsdag vid följande nymåne. 
12. Pinkel och trollkäringens dyrgripar. Turs Q, torsdagen närmast 8:e fullmånen. 
 
 
 
   
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.	  Havstrollet	  som	  köpte	  salt	  
 

n kapten seglar med salt på Spanska sjön. Plötsligt stannar fartyget som vore det 

hållet av en magisk kraft och en gubbe kommer upp på däck.  

E 
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Denne, ett havstroll, befaller kaptenen att lämpa i alla salttunnor på angivet ställe. 

Den skrämda besättningen åtlyder befallningen och snart är alla salttunnorna 

kastade i sjön. Då tillsäger trollet kaptenen eller någon annan att följa honom ner i 

djupet för att motta betalningen. En viss matros följer frivilligt med trollet ner i 

vattnat och befinner sig snart på botten, där saltet ligger i en stor hög. De befinner 

sig på en stor grön äng, där flera hundra kor går i bet. ”Ser du nu”, sade trollet, 

”alla dessa kor. Jag skall slakta och behöver därför saltet.” Sedan gick de bort till 

en stor byggnad och in i ett väl möblerat rum. Trollet gick fram till en sekretär och 

utdrog en låda, där han förvarade alla pengar. Han betalade bra, varefter en ung 

dam kom in med två glas vin. Man skulle dricka köpe-skål. Matrosen vågade dock 
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inte dricka, då han trodde, att det kunde vara gift. ”Drick” befallde trollet, ”det är 

inte farligt.” Matrosen tog mod till sig och tömde glaset, som befanns vara 

välsmakande. Därefter gick man tillbaka till salthögen och genast befann sig 

matrosen uppe på däck. Nu seglade men vidare hem till Sverige. 

 
 

Många år senare befann sig kaptenen på Sandsjö marknad i Småland, varvid han 

såg trollet, som köpte salt på Spanska sjön. Han går fram till vederbörande och 

hälsar, sägande: 

”God dag, min hedersgubbe, tack för senast, är ni här uppe i Småland?” 

Gubben kastade en skarp blick på kaptenen och sade: ”Ser du mig verkligen?” 

”Javisst”, svarade kaptenen. 

”Då skall du inte mer se dagens ljus”, sade trollet ”eftersom du inte kunde hålla 

mun”, och i samma ögonblick blev kaptenen sten blind. 

Kaptenen omtalade sedan ofta denna händelse som förklaring till, att han blivit 

blind. 

2.	  Drängen	  som	  red	  hem	  på	  trollets	  häst	  
En fattig bonde saknade oxar till den årliga plöjningen. Han brukade låna oxar av 

trollen, som bodde i berget strax intill. Då han behövde oxarna, satte han endast ut 

ett fat gröt mitt på åkern, och nästa morgon stod två oxar till reds. Men avtalet 

med trollen var av beskaffenhet, att han inte fick använda oxarna till något annat 

än sin egen åker. Men en gång, då han som vanligt hade plöjt sin åker, tänkte han, 
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att det kanske inte spelade någon roll, om han hjälpte grannen att plöja. Men nästa 

år, då han inför vårplöjningen som vanligt satte ut ett fat gröt, hände ingenting, 

och han såg aldrig mera till trollens oxar. 

En annan berättelse handlar om en dräng, som tjänade i Karlskrona men var 

hemmahörande i Öja socken en bra bit därifrån. En julafton ville han gå hem, men 

hans husbonde höll honom kvar så länge, att han inte skulle kunna hinna hem 

förrän till juldagen. Då han nu, under julnatten, vandrar mot hemmet, blir han 

upphunnen av en ryttare, som frågar, vart han skall. Drängen omtalar hela 

förhållandet och ryttaren ber honom sitta upp på hästen, varefter det bär i väg. 

Efter ett par timmar ser han till sin förvåning, att han är hemma, då ryttaren säger: 

 
 

”Nu är du hemma, men jag ber dig bestämt att inte omtala denna händelse för 

någon. Gör du det, skall du bli alldeles olycklig. Också vill jag säga dig, att jag 

skall gifta mig i natt. Om du går ut på backen mellan kl. 12 och 1, får du se två 

rullande eldklot komma förbi; det är jag och min brud. Men kom ihåg, vad jag har 

sagt, att du inte får berätta detta för någon människa, ty då blir du olycklig.” 
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Drängen gick ut vid den angivna tiden och såg två eldklot som rullade genom 

gården, men berättade inte detta för någon utan uppgav, att han hade begivit sig 

hem ett par dagar för jul. Drängen omtalade historien kort före sin död. 

3.	  Prästpigan	  och	  gasten	  
Om Pärkel 

En gammal änka hade en son, Pärkel. Till följd av brist på uppfostran, började 

han slå sin gamla mamma, och till slut dog hon, som en följd av all denna 

misshandel. Efter en tid dog även Pärkel, troligen därför att han ångrade detta 

förra och saknade sin moder. 

En tid därefter kunde man varje natt se en figur stå vid graven, som liknade 

Pärkel. Man försökte bli av med denna syn genom att gräva ner pengar vid graven 

.m. Men allt förgäves. 
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Efter några år kom en knallare till prästgården, som låg strax invid kyrkogården. 

Samtalet föll nu på Pärkel och knallaren sade, att pigan i prästgården skulle få den 

vackraste sjalen han hade, om hon tordes gå och hämta Pärkel och lägga honom 

på köksbordet. Pigan som åstundade att få det och det.. sprang nu ner till 

kyrkogården och till Pärkels grav. Han stod som vanligt ovan graven och pigan 

grep den döda kroppen och ilade in i prästgården och lade Pärkel på golvet. Alla 

häpnade och bad henne för alla del genast bära tillbaka gasten till graven. Hon 

ville först inte, men slutligen måste knallaren lova henne en viss summa pengar, 

mot att hon bar tillbaka gasten. 

Då hon satte ner Pärkel på sin grav, höll han henne fast och sade: 

”Jag släpper dig inte med mindre än, att du går in i de dödas julotta och frågar min 

mor, Inger, om hon vill förlåta mig för det onda, jag gjorde henne i livet. Du skall 

kalla på henne tre gånger. Du känner igen henne på den gröna tröjan, som hon 

hade mot slutet av sin levnad.” 

Prästpigan lovade göra detta och sprang sedan tillbaka till prästgården, men 

berättade inget av detta för de övriga. 

Nu gick tiden och den tid närmade sig, då hon skulle gå i de dödas julotta. 

Slutligen greps hon av ånger och gick för att rådfråga prästen. Denne rådde henne 

dock att fullgöra sitt uppdrag och inte vara rädd. 

Då julottan kom, ställde sig Pigan vid ingången och väntade. Långt om länge kom 

Pärkels moder springande. Hon igenkändes på den gröna tröjan: 

”Mor Inger, mor Inger!”, sade prästpigan. 

”Vad vill du mig?” sade gumman. 

”Jo, er son, Pärkel, har bett mig söka upp er och fråga, om ni vill förlåta honom 

för allt det onda, han gjorde er i livet.” 

Då svarade gumman: 

”Har Gud förlåtit honom, så skall jag också förlåta honom.” 

Nu återvände pigan till Pärkel och underrättade honom om, vad gumman hade 

sagt. Han svarade: 

”Tack för ditt besvär och för, att du höll ditt löfte; Gud har redan förlåtit mig.” 

Och med detta försvann gasten ner i graven och syntes sedan aldrig mera till. 
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4.	  De	  dödas	  julotta	  
Organisten Rymans syn 
 

Organisten Ryman såg en underlig syn en julnatt. Han hade ställt sin klocka på 3, 

då han ville gå ner till kyrkan och stämma orgeln inför ni instundande julotta. Han 

bodde med en gumma och en skräddare, som bodde i våningen ovan. 

Han och gumman och skräddaren ställde gemensamt sina klockor på kvällen och 

gick till sängs. Mitt i natten vaknade Ryman. Det var som om någon hade väckt 

honom. Han satte sig upp i sängen och såg på klockan, som syntes vara 1. Då han 

tittade ner mot kyrkan, lyste alla kyrkfönstren, som om mässan redan hade börjat. 

Ryman trodde då, att hans klocka hade stannat och gick för att väcka gumman och 

skräddaren, förebärande att mässan redan hade börjat och att man var försenad. 

Skräddarens klocka hade också stannat på 1. 

 
 Ryman jämte de andra skyndade ner mot kyrkan och man hörde nu en stilla sång. 

Det var en välbekant psalm. Då man kom närmare kyrkporten, slocknade plötsligt 

ljuset, sången försvann och sällskapet stod på backen i mörkret. 
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5.	  Skräddaren	  som	  inte	  trodde	  på	  trollen	  
Den bergtagne skräddaren 

 

På ett visst ställe i Blekinge ligger ett berg P.. Berget ligger invid en by, F.. Här 

har man berättat många sägner från flydda tider. 

En viss skräddare var kommen till byn och satt och sydde hos en bonde. Om 

kvällen pratades det om varjehanda och talet kom att falla på nämnda berg. 

Skräddaren trodde inte det minsta på de sägner som berättades. Då frågade de 

närvarande om skräddaren tilltrodde sig om att kunna gå till sagda berg mellan kl. 

12 och 1 på natten. Man lade ihop pengar och skräddaren gick till berget på utsatt 

tid. Då han kom dit, blev han genast indragen. Där var så mycket folk; stora och 

små, pysslingar, men framför allt var där så många vackra flickor. Han blev nu 

alldeles förändrad i sitt tänkesätt.  Men trollen tyckte illa om skräddarens knappar. 

Dessa hade en bild av frälsaren på korset, vilket trollen tyckte illa om och de bad 

honom för all del skära av knapparna. 

 

 
De hemmavarande undrade mycket över, var skräddaren hade tagit vägen, då han 

inte kom. Fram på morgonen kom han dock tillbaka under synbar förvirring, och 

utan att säga ett ord. Han fattade en på bordet liggande kniv och började skära ut 

alla knappar ur tröjan. Nu förstod man att det inte stod rätt till med skräddaren och 

folk rusade till för att hålla honom fast. 
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”Släpp mig jag vill tillbaka till berget, där var så vackert och så många vackra 

töser!” 

Ju mer han skrek, desto hårdare höll man honom fast, och man måste nu hålla ett 

vakande öga på honom i flera dagar, innan de dåraktiga grillerna for ur hans 

huvud. 

Skräddaren berättade sedan alltid, hur roligt det var i berget och om de vackra 

flickorna och hur illa de tyckte om hans knappar. 
 

 

6.	  Den	  bortbytta	  barnsängskvinnan	  
En bonde skjuter sin hustru under barnsnöden 

 

En blekingebonde gick en gång helt nära ett berg och slog med lie, då han hörde 

en röst inne i berget: 

”Nu skall du gå till Pers hustru, Tora, hon håller just på att föda barn. Tag genast 

hit henne och lägg dit denna halmkärve. Förvandla den till en människa. Gör stora 

händer och fötter, för det har Tora.” 

Så sades det inne i berget: ”Skynda dig medan mannen ännu är på vår ort.” 

Mannen skyndade sig hem och då han inträder, förstår han att bytet redan ägt rum. 

Han går fram till väggen och tar ned sitt gevär och börjar strax ladda detta. Den 

hustru som var biträdande till barnsängskvinna stämde upp ett rop och försökte 

hindra mannen, som dock genast sköt kvinnan i sängen. 

Genast försvann kvinnan och i stället låg i sängen en halmkärve, som bonden tog 

och kastade på elden, varvid uppstod ett förskräckligt gny. 

Men i samma ögonblick kastades bondens hustru och det nyfödda barnet ner 

genom skorstenen. De blev ganska illa skadade i fallet, men bonden fick i alla fall 

sin rätta hustru och barn åter. 

Historien förmäler inte mer. 
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7.	  Jätten,	  gesällen	  och	  bältet	  
Smedgesällen i Norge 

 

För mer än hundra år sedan fanns en gesäll som arbetade i Norge. Han var dock 

hemmahörande i Småland, Skatelöf socken, Huseby. En julafton satt man och 

samtalade, varvid gesällen undslapp sig: 

”Det skulle allt vara roligt att vara i Huseby i kväll.” 

Då han en stund senare gick ut för att kasta vatten, kom det en liten gubbe som 

sporde: 

”Är det du som vill komma till Huseby i kväll?” 

”Ja det skulle allt vara rart, men det låter sig väl inte göra så snabbt”, svarade 

gesällen. 

”Följ blott med mig, så skall du få se”, sade pysslingen. 

Snart kom de in i en stuga. Där låg en gammal gubbe bunden med en stor 

järnlänk. Han frågade: 

”Är det du, som vill komma till Huseby i afton?” Gesällen svarade tvekande, 

varefter gubben framdrog ett bälte, som var konstfärdigt stickat, och sade: 

”Tag detta bälte om dig och du skall snart vara i Huseby;  inom en halv timme.” 

”Men du måste göra mig en tjänst. Då du kommer fram, skall du genast gå upp på 

Nygårds gård. Där träffar du mor Malin. Jag vill gärna ge henne bältet. Du skall 

blott gå fram och spänna det om henne. Jag har tidigare varit smed och bodde då i 

Skatelöfs socken.” 

Gesällen lovade redligt att uppfylla löftet och spände på sig bältet, varefter han for 

i luften med ett gruvligt susande. Inom en halv timma landade han på Nygårds 

gård och gick strax in och frågade efter mor Malin. Då visade sig en ärevördig 

kvinna som frågade vad gossen önskade. Han sade: 

”Jag skall hälsa från en viss herre, som gav mig detta bälte med anmaning, att jag 

skulle spänna det om mor Malin.” 

Gumman tittade på bältet och sade: 
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”Följ med mig ut, så skall du få se, vad som händer. Du behöver inte frukta för 

gubbens hämnd.” Därefter spände hon bältet om en stor ek, som stod på 

gårdsplanen. Trädet for genast i luften med ett brak, varpå gumman sade med ett 

leende: 

”Se så, nu skall gubben få sitt bälte.” Gesällen avlägsnade sig snart, då han 

förstod, att gubbens mening hade varit att få gumman till sig. 

Troligen gick det ej lika fort för gesällen sedermera att komma åter till Norge. 
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8.	  Bondhustrun	  på	  dvärgarnas	  barnsöl	  
Barns ölet 

 

I Asarums församling i Blekinge har följande händelse timat. 

Det var en gång en bondhustru, som var ute och skar säd på sin åker då, framför 

henne, hoppade en stor padda. Hustrun försökte undvika att skada djuret, som 

tycktes hoppa rakt framför skäran. Plötsligt började paddan tala och sade: 

”Jag är havande och skall snart nedkomma och jag vill så gärna, att du kommer 

till dopet och håller fostret. Omvänt skall jag gärna komma och hålla ditt barn, ty 

jag ser, att du är havande liksom jag.” 

Hustrun svarade: 

”Men hur skall det gå till”, varpå paddan svarade: 

”Bekymra dig inte däröver. Jag kommer då att se ut som en människa.” 

Hustrun frågade: 

”Hur skall jag veta, när tiden är inne, då?” 

”Var bara lugn, du kommen att få besked, när det är tid.” 

Hustrun tänkte nu ofta på detta och väntade varje dag, att något skulle ske. En 

dag, då hon satt i stallet och mjölkade korna, var det som, om en liten gestalt hade 

frigjort sig från ett av lagårdens hörn och en liten pyssling kom fram till hustrun, 

sägande: 

”Min matmor låter meddela, att det nu är tid för er att komma till barndopet”, 

varpå hustrun svarade: 

”Men vänta, jag måste först byta kläder,” då pysslingen svarade: 

”Det behöver ni inte tänka på, ni kommer ändå att behöva andra kläder till dopet.” 

De gick nu bort till det hörn, varifrån den lille mannen kommit och genast var de 

nere under jorden. Här låg en vacker kvinna och hennes barn, som sade: 

”Välkommen hit, jag har haft en svår natt, men nu har jag framfött detta barn för 

tre timmar sedan. Det var jag som hoppade framför er skära, då ni skulle skära er 

åker i somras. Tag genast på er den klänningen som hänger där på väggen. 

Gästerna och prästen har redan kommit.”  Bondhustrun tog nu på sig denna 

klänning, som syntes mycket vacker och var allt igenom broderad med guldtråd. 

Till sin förvåning såg hon en stor kvarnsten som svävade över kvinnans huvud. 
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Den syntes blott fästad i en tunn silkestråd. Bondhustrun frågade, om inte kvinnan 

i sängen var rädd, att den skulle falla ner. Då svarade kvinnan i sängen: 

”Jo, jag är rädd, lika rädd som jag var, då jag hoppade framför er skära på åkern.” 

Därefter skedde dopet, som tillgick på samma sätt som hos oss, men prästen 

mumlade blott några obegripliga ord och sedan var det över. Nu skulle alla sätta 

sig till bords. Men i stället för att läsa till maten, började alla bordsgästerna gräla 

och slåss, ty alla ville sitta närmast prästen. Denne lugnade dock ner dem och alla 

satte sig. Maten såg riktig ut, men hustrun kunde inte förmå sig att smaka en 

endaste bit och hon längtade blott att få komma därifrån. Hon kunde heller inte 

förstå vad gästerna sade, då de mumlade och hela tiden tycktes se på henne. 

Gästerna slukade maten som hungriga vargar och snart var måltiden slut, varvid 

bondhustrun beredde sig på att gå hem. Men hustrun i sängen bad henne vänta, 

tills gästerna hade avlägsnat sig. Mannen sade till henne: 

”Nu skall ni få se våra rum, varpå ni strax skall få komma hem.” 

De gick nu genom det ena rummet vackrare än det andra, tills de kom till en sal 

med glas och speglar. Mitt i rummet stod ett bord av silver och bordsskivan var av 

elfenben. Då sade mannen: 

”Ser ni detta bord och hur det droppar ner från taket. Detta bord står rätt under ert 

kostall och tjurens urin rinner rakt ner på bordet. Nu vill jag, att ni flyttar ert stall, 

så att vi kan slippa denna olägenhet. Jag kommer att betala er bra härför. Tag 

denna bägare av guld och använd den till att bekosta ett nytt stall.” 

Bondhustrun lovade att ombesörja detta. De gick sedan vidare in i ett annat rum. 

Här tycktes bondhustrun igenkänna två gestalter, som stod och malde malt. Det 

var hennes egna pigor. Hon ställde sig förvånad, men mannen sade: 

”Som ni ser, har jag makt att ta deras kraft, emedan de aldrig suckar till Gud eller 

ber den minsta bön.” Bondhustrun svarade: 

”Nu förstår jag, varför de alltid klagar över, att de är så trötta om morgonen; de 

säger, att det känns, som om de fått arbeta hela natten.” 

Sedan kom de in i ett rum, där det stod en tunna full med drav. 

”Ser du denna tunna”, sade mannen, ”det är all den mat, som tillfaller oss, 

eftersom dina pigor aldrig välsignar maten.” 

De gick nu tillbaka till det samma rum, som dopet hade varit och hustrun lämnade 

sina kläder och tog på sig sina vanliga. Då hon skulle gå, sade kvinnan i sängen: 
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”Men skall du inte bjuda mig på ditt barndop?” Hon svarade: 

”Jo, mycket gärna, men hur skall jag få fram bud till er, när tiden är inne.” 

”Det behöver du inte bekymra dig om, ty vi vet, när det är tid”, svarade kvinnan i 

sängen, ”och jag skall infinna mig, men du får lova att säga till prästen, att inte 

läsa Fader vår eller välsignelsen, ty då kan jag inte hålla barnet”. 

Bondhustrun svarade: 

”Det kan jag inte lova och dessutom kommer inte prästen att gå in på något 

sådant.” 

”Då kan jag inte komma”, sade den andra. 

Strax blev hustrun uppställd i lagården på samma ställe, där hon gick ner och nu 

lät hon bygga en stor, präktig lagård istället för den gamla. Alla grannar 

förundrade sig över detta. 

Historien säger inte mer än, att detta folk blev hastigt rika genom händelsen. 

Bondhustrun har sedan omtalat händelsen för några vänner, som ej kunnat tiga, 

utan fört den vidare. 
 

9.	  Drängen,	  fårskinnet	  och	  den	  otrogna	  bondhustrun	  
Gossen och spåmannen 

 

En änka hade tre söner. Men nu sedan deras fader dött, började inkomsterna bli 

knappa och en dag sade hon: 

”Nu kan jag inte ha er hemma längre, utan ni måste gå ut i världen och se er om 

efter något arbete”. Till den yngste som hette Jöns, sade hon: 

”Du, Jöns är så liten, att du kan få bli hemma ett tag ännu.” Men gossen svarade: 

”Nej, jag vill inte bli hemma.” Då sade modern: 

”Men du får ej någon tjänst som är så liten.” Gossen svarade: 

”Men jag får väl gå och tigga då. Det är ändå roligare än att bli ensam hemma.” 

”Jag har ingen påse tillreds till dig”, sade modern. 

”Men jag kan väl ta det gamla fårskinnet, som hänger där på en rostig spik”, sade 

gossen och ryckte ner fårskinnet. 
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Nu vandrade Jöns några dagar och fick här och där en brödbit och någon gång en 

skål välling. En afton kommer han fram till en avsides liggande bondgård och 

smyger försiktigt fram. Han hör då följande konversation: 

”I morgon skall min man fara till staden och köpa sig två oxar. Han har med sig 

700 daler och blir borta ett par dagar. Då kan du komma över. Jag har gjort i 

ordning litet pannkaka och ett stop öl, som vi kan ha tillsammans. Det finns i den 

gamla bänken vid skåpet. Där finns också en kagge brännvin.” 

Jöns förstod då, att det var otrohet i den här gården och gick tillbaka några steg, 

varpå han låtsades komma gående. ”God kväll i stugan”, hälsade gossen och 

inträdde. Grannen, som hade legat i hustruns säng, reste sig hastigt och det kom 

med en iskall ton: 

”Ge dig iväg härifrån, här har du inget att göra.” Jöns började nu gråta och gick 

därifrån. På gårdsplanen mötte han bonden, som var på väg in och som frågade: 

”Varför gråter du min lille gosse?” Jöns svarade: 

”Jag är en fattig tiggargosse och har inte en beta bröd och ingenstans att sova i 

natt.” Bonden sade då: 

”Kom med mig in, så skall du få något att spisa, även som, att du kan få bo här i 

natt.” 

Då bonden inträdde, hälsade han på hustrun och sporde om det fanns något att äta. 

”Ja, det står kål i ugnen”, löd svaret. Bonden satte sig ner och började äta kål och 

anmodade Jöns att slå sig ner och äta med. Efter en stund sa Jöns: 

”Tyst, nu säger den något.” 

”Vem säger något?, sa bonden. 

”Jo, mitt fårskinn är en spåman som kan säga fördolda sanningar.” 

”Jaså”, sa bonden, ”vad säger han?” 

”Han säger, att det finns pannkaka och öl i bänken vid det gamla skåpet.” Bonden 

svarade genast: 

”Det måste jag gå och se efter.” Då han öppnade skåpsdörren, fann han att detta 

var alldeles riktigt. 

”Kom mor, här är kalasmat och öl”, sa han, varpå han bjöd Jöns att inta måltiden. 

Själv började han kalasa på pannkakorna. Bondhustrun började gråta och skrek, 

att det var troll-mat och, att man skulle akta sig. Det kunde vara förgiftat. Men 

bonden sa: 
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”Nej, men det ser ut som riktig mat och ölet smakar bra.” Då sa Jöns: 

”Tyst nu säger han något igen.” 

”Vad säger den nu, sade bonden med en intresserad ton?” 

”Jo, han säger, att det finns brännvin i skåpet.” Bonden sade: 

”Det kan jag väl aldrig tro”, varpå han gick bort och öppnade skåpsdörren och 

fann, till sin stora förvåning, en kagge brännvin, vilken genast framtogs, varpå ett 

par duktiga supar slogs upp. 

”Kom och smaka, kära mor, här vankas prima brännvin”, men käringen bara grät 

och skrek, att det var trolldryck, som var livsfarlig. Jöns smakade blott ett par 

droppar, medan bonden snart hade tömt hela kaggen och nu var på gott humör. 

”Den där spåmannen”, sade bonden; ”skall du inte sälja den?” Jo, sade Jöns men 

den kostar 700 daler, för det vet jag, att ni har. Det har spåmannen berättat; och att 

ni skall fara till marknaden i morgon och köpa oxar. Bonden blev så förvånad vid 

detta, att han framdrog 700 daler och köpte fårskinnet. Allt medan käringen tjöt, 

att det var trolleri. 

Jöns gick sedan och la sig och nästa morgon, då han steg upp, drog han sina färde. 

Han styrde kosan hem till sin moder, ty nu hade de 700 daler att leva av. 

Så förgick tre år och Jöns hade nu vuxit till sig ganska väl. Han styrde kosan ut i 

världen och kom till samma bonde, som han hade varit hos tre år tidigare. Han 

hälsade bonden som inte kände igen honom, då han nu hade vuxit till sig och 

blivit en stor yngling. 

”God dag bonde!”, sade Jöns, ”jag söker tjänst.” Bonden svarade: 

”Det kommer an på, vad du vill ha i lön.” Jöns sade: 

”Jag önskar inget annat än att få behålla soporna, som blir här i gården.” 

”Vad skall du med det till? - men nåväl, är det inget annat, så..” 

Jöns började nu sorgfälligt att samla sopor i en kista. Snart förstod han, att 

grannen fortfarande höll till med bondens hustru och efter ett halvår hörde han 

följande konversation, då han stod gömd bakom dörren: 

”Jo, söta du, imorgon skall jag fara till staden och köpa mig några oxar. Jag har 

med mig 500 daler och skall se mig om efter något fint till dig också.” Jöns 

inträdde nu och bondhustrun blev så förskräckt, att hon sade till grannen att hoppa 

ner i sopkistan och gömma sig. Jöns hade dock hört alltihop och när han kom in, 

gick han rakt fram och hämtade hammare och spik och började spika igen locket 
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till soplåren. Hustrun försökte hindra honom, men i detsamma kom bonden in, 

varför hon inte tordes göra mer. Jöns sade nu: 

”Nu är det tid att fara till staden och sälja de här soporna. Kan jag få låna häst och 

vagn?” 

”Javisst”, sade bonden, varpå de hjälptes åt att lyfta upp soplåren på vagnen. 

”Det var väldigt, vad de här soporna är tunga”, sade bonden, varpå Jöns svarade: 

”Ja, se, det är för all sand och annat bråte, som man har sparat på.” 

Därefter åkte Jöns mot staden och kom snart till en bro. Här stannade han hästen, 

lyfte av soplåren och började liksom tala för sig själv: 

”Nu vräker jag ner den här lådan i ån, det är ingen idé att åka till staden med 

sopor.” En ängslig röst hördes då inne i soplåren: 

”Nej, gör för all del inte det, det är jag, grannen, som ligger i lådan. Jag hoppade i 

lådan för, att jag inte vågade visa mig tillsammans med bondhustrun.” 

”Jaså”, sade Jöns och började hålla en straffpredikan och anklaga grannen för 

denna synd. 

”Jag betalar 200 daler, om du släpper ut mig”, kvad grannen. Men Jöns svarade: 

”Det räcker inte. Jag vet att du har 500 daler. Stick ut dem genom denna öppning, 

annars åker du i ån!” 

Grannen stack nu ut 500 daler och Jöns gick sin väg utan att öppna kistan. 

När Jöns kom tillbaka, visade han bonden sina 500 daler och sade, att det var vad 

de hade betalt för soporna i staden. Bonden blev nu intresserad och skulle i 

fortsättningen ha alla sopor för sig själv. 

Efter ett år hade man flera lådor fulla med sopor och bonden for till staden för att 

sälja. Väl kommen fram till torget, samlades folk omkring honom och sporde, vad 

han hade att sälja. ”Sopor”, sade bonden. Folk trodde han hade blivit galen och 

snart kom stadsfiskalen och borgmästaren och man började prygla bonden för att 

han, som man sade, gjorde narr av stadsfolket. 

Grannen hade visserligen blivit duktigt knäckt av det förra äventyret men snart 

märkte Jöns, att han bröt sitt löfte och höll till med matmodern igen. En dag skulle 

alla karlarna gå åt skogen och hugga timmer. Jöns uppsnappade då, att 

bondhustrun talade till grannen med en dus, viskande ton: 

”Jag kan komma till dig med mat och en flaska brännvin. Men hur skall jag råka 

dig, så att jag inte kommer till min man av en händelse.” Då sade grannen: 
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”Jag skall lägga en kvist där vägen delar sig.” 

Snart gick karlarna ut i skogen. Jöns och bonden kom sist och då Jöns såg var 

grannen hade lagt en kvist, lade han över kvisten så, att den låg på samma väg 

som han själv och bonden gick. Man började nu arbeta och Jöns spanade bortåt 

skogen för att se, när bondhustrun skulle komma. Efter en stund blev han varse, 

att hon kom mellan träden och började ropa. 

”Kom, här är vi!” Bondhustrun vågade då inte vända tillbaka utan kom fram med 

mat och brännvin. 

”Men”, sade bonden, ”kommer du med mat och brännvin, vilken glad 

överraskning!” Man satte sig nu ner och började kalasa på denna merafton, då 

bondhustrun sade: 

”Men, kan vi inte bjuda över grannen så, att han också får spisa merafton?” Jöns 

sprang genast över till grannen och sade: 

”Skynda er och spring hem och tag yxan med er! Bonden kommer efter er med 

yxan i högsta hugg. Han vet om, att ni hållit till med hustrun i alla år!” Grannen 

rusade iväg hemåt och Jöns sprang tillbaka till bonden och skrek: 

”Skynda er hem, Far. Gården brinner och grannen är redan på väg!” Bonden tog 

yxan och satte fart hemåt. Men som han var mycket vigare än grannen, hade han 

snart hunnit i fatt honom. När denne såg bonden komma med yxan i högsta hugg, 

sjönk han ner på knä och bekände: 

”Förlåt mig, för att jag hållit till med er hustru i alla år. Jag lovar att aldrig göra så 

mer.” 

”Vad” sade bonden, ”har ni hållit till med min hustru i alla år?” 

”Ja, i sexton år”, sade han. 

Jöns hade nu uppnått sitt ändamål och tog avsked av bonden, som tackade honom 

för den roll han spelat och ärligen belönade honom för alla tjänster. 

10.	  Bonden	  som	  fick	  rida	  med	  bergmannen	  
Mannen från Ramnaberg i Torsås 

I västra Torsås i Småland ligger ett berg som kallas ”Ramnabjär”. Strax invid 

nämnda berg bodde i äldre tider en bonde som erhållit ett arv genom en släktings 

död. Länge processades det om detta, utan att bonden erhöll sin rätt, utan det blev 

som så ofta; de stora tog hem segern. 
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Mannen var missbelåten med detta och gick till sist till kungen. Nu måste han 

marschera hela vägen upp till Stockholm. Väl kommen fram till huvudstaden, 

blev hans papper genomsedda och har fick sin rätt. Men en viss omständighet låg i 

vägen för honom. Han måste nämligen hinna tillbaka till Torsås redan nästa dag, 

annars var domen inte gällande och han hade lika fullt förlorat sin rätt. 

Nu kommer han vandrande sent en lördag kväll, då han plötsligt blev upphunnen 

av en man till häst. Ryttaren frågar, var han varit och vart han ämnar sig. Bonden 

omtalar hela förhållandet och ryttaren säger: 

”Men sätt dig upp på hästen, så skall du få rida ett stycke.” Nu bar det iväg så, att 

den stackars bonden blev alldeles förskräckt. Strax därpå snavade hästen på något 

och bonden sporde vad det var: 

”Det var Linköpings domkyrka”, sade ryttaren och efter en stund stannade hästen 

strax invid Ramnaberget i Torsås. 

”Se, så, nu har du vunnit”, sade den ridande, ”nu kan du med stolthet gå till 

kyrkan i morgon och visa dina papper. Men jag vill dock, att du visar mig 

erkänsla och följer med mig ett stycke.” 

Därefter kom de in i ett rum, där det låg en gammal gumma. 

”Ser du”, sade den ridande, ”detta är min mor. Hon är över 300 år gammal och 

vill dö. Men hon kan inte dö, om hon inte får en sådan där oblat, som prästen i 

kyrkan delar ut. Jag vill därför, att du går ner i kyrkan, då de har sin nattvard och 

tar en oblat.  Om du ger henne den, kan hon sedan dö. Ytterligare vill jag be dig 

om en ynnest; att du säger till dina grannar att inte låta sina kreaturen gå på detta 

berg. De kan ju blott bygga en gärdsgård omkring berget.” 

Bonden lovade detta och gick till kyrkan, där han av prästen erhöll en oblat. Alla 

blev förvånade över att se bonden så snart och nu erhöll han också sin rätt, då han 

kunde uppvisa sina papper med kungens påskrift. 

Han gick sedan till avtalad plats och – vips, var han inne i det rum, där den gamla 

kvinnan var. Han gick genast fram och lämnade henne oblaten, vilken hon sväljde 

och strax avsomnade. 

”Tack skall du ha för ditt besvär”, sade berg-mannen. ”Här ger jag dig ett 

silverbord för din redlighet. Det väger tre pund och är gott äkta silver som inte 

förlorar sig i människohänder.” 
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Mannen mottog bordet med stor tacksamhet. Snart spred sig ryktet om detta 

silverbord och hur bonden hade fått det. Sedan den dagen hade bondens familj 

god lycka och deras förmögenhet har sedan alltid förkovrat sig. 

11.	  Tjuven	  som	  stal	  i	  kungens	  ränteri	  
Den tjuvaktige skomakar-gesällen 

En skomakargesäll arbetade hos en mästare i en liten stad uppåt landet. Snart tog 

han dock avsked och reste till huvudstaden. Här fick han tjänst hos en mycket 

fattig mästare, och länge försökte de få mer arbete. Men det blev många fridagar 

för gesällen och en natt, då han gick förbi kungens ränteri, föll det honom in att 

han kanske borde försöka ta sig in i skattkammaren. Han gick runt ränteriet och 

vid midnatt gick han tillbaka och fann då en sten, som han trodde sig om att kunna 

lossa för att på så sätt kunna krypa in. Det lyckades honom också att komma in 

och nu tog han lite pengar ur varje låda för, att det inte skulle märkas. Och när han 

gick, stoppade han igen hålet i muren. 

 
Nu började gesällen och mästaren en ny levnadsbana. Folk som förr hade kastat 

föraktliga blickar på dem började nu visa sig artiga och började hälsa. Snart stod 

skomakare Jönssons hus i större glans än andra borgare i staden. 

För att inte väcka för stort uppseende bland grannarna, så arbetade man på och 

låtsades, som om inget hade hänt. 
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Länge förteg gesällen sin hemliga penning-kassa för sin mästare. Slutligen 

berättade han dock rätta förhållandet för sin mästare. Han bedömde, att mästaren 

inte skulle förråda honom. 

Snart började man förstå att pengarna minskade i ränteriet och man gjorde en 

allmän efterspaning för att få rätt på tjuvarna. Man hade också blivit varse den 

ingång i muren, där tjuven beredde sig tillträde och vakter sattes ut för att passa på 

tjuvarna. 

En afton säger gesällen till mästaren: 

”I natt skall vi gå till ränteriet och knipa oss några 1000 riksdaler och sedan 

upphöra med påhälsningarna, eftersom jag hört, att de efterspanar tjuvarna.” 

Mästaren följde villigt med och vid ankomsten sade gesällen: 

”Nu har jag varit där inne så många gånger, att det nu bör vara mästaren denna 

gång.” 

Sedan gesällen borttagit stenen i muren kröp mästaren in.  Men vakten på insidan 

var beredd och högg huvudet av tjuven. Gesällen drog genast ut kroppen, tog 

huvudet och sprang därifrån. 

Nu blev det ett fasligt väsen i staden över denna händelse, ty ingen kunde säga 

vem tjuven var, eftersom huvudet var borta. Kungen gick till en spågumma, som 

skulle ta reda på tjuven. Hon började nu spå i kaffesump och lägga kort och sade: 

”Tjuven är inte långt härifrån. Ni bör hänga upp kroppen på en vagn och köra 

omkring med den i staden. Då hustrun ser sin man på vagnen ropar hon till. Ni 

måste då gå in där och sätta ett kors över dörren.” 

Nu såg man en huvudlös kropp dingla på en vagn och den sköts fram över hela 

staden. En dag så öppnade skomakarens hustru fönstret, och just då kom på gatan 

denna vagn med en huvudlös kropp. Hustrun igenkände genast sin man och 

upphävde ett skrik, varför vakten rusade upp till våningen och frågade, vem som 

skrikit. Men gesällen var vaksam och skar sig på armen så, att blodet sprutade. 

Han sade till vakten: 

”Jag råkade skära mig i armen. Min stackars hustru blev så chockerad, att hon 

skrek.” Vakten nöjde sig med detta, men hans misstänksamhet var nu väckt och 

han satte ett kors ovan dörren till huset. 

Då gesällen senare kom ner på gatan och såg, att man hade satt ett kors ovan 

dörren, tog han krita med sig och gick runt i staden och satte kors ovan alla dörrar. 



 28 

Då kungen senare skulle komma tillbaka till huset med ett krit-kors, fann de att 

flera hus i staden hade ett kors över dörren. 

Kungen fick åter vända sig till spågumman, nu med hotelser, att därest hon inte 

kunde hjälpa till att sätta fast tjuven, hon skulle bli olycklig. Gumman gav dem då 

en annan plan, nämligen den, att man utanför staden skulle låta hänga upp 

kroppen i en galge. Gumman menade att mannens anförvanter för eller senare 

skulle komma dit och försöka skära ner kroppen och bemäktiga sig densamma. En 

stor penningsumma var utlovad till den som kunde ge upplysning om, vem tjuven 

var. 

Det smärtade gesällen att se sin mästares kropp hänga där och han beslöt sig för 

att våga allt för att få ner kroppen. Slutligen kom han på, hur han skulle göra. Han 

anskaffade tre prästdräkter, en präktig vagn och två hästar. Vid midnatt reser han 

till galgen och stannar där. Vakten blev förvånad och undrade vad han ville där. 

Han svarade: 

”Mina herrar, jag har varit i staden och blivit uppehållen så, att jag först nu har 

kommit i hemväg. Vad i all världen gör herrarna här”, sade han i det han hoppade 

av vagnen med en korg full av flaskor. 

”Jo, vi är här för att vakta en tjuv som hänger där borta”, sade vakten och pekade 

bort mot galgen. 

”Han kan väl knappast rymma därifrån, medan herrarna tar sig en sup ihop med 

mig”, sade gesällen. 

”Nej, han var huvudlös, redan när vi fick honom, men vi väntar, att någon annan 

skall komma och stjäla honom härifrån, det är därför vi håller vakt.” 

Gesällen sade: ”Jag beklagar att herrarna kommit ut på ett så tråkigt uppdrag, men 

det skadar väl inte, om vi tar oss ett glas.” Vakterna lät inte säga sig två gången, 

utan höll till godo och snart hade man tömt det ena glaset efter det andra och 

officeren och vakterna föll i sömn. Nu hade gesällen vunnit spelet och han 

framdrog sina prästkläder och klädde officeren och vakterna till präster, där de låg 

och sov. Gesällen skar sedan ner sin mästare ur galgen, släpade bort kroppen i 

skogen, där han begravde densamma. 

När soldaterna vaknade på förmiddagen, stod solen högt på himlen. De såg att 

kroppen i galgen var borta och förstod snart hela sammanhanget. De beslöt sig för 
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att gå upp till kungen och erkänna sin försummelse, fastän de förstod, att det 

troligen skulle kosta dem livet. De gick upp till kungen som undrade: 

”Vad nu! vad vill tre präster här idag?” Genast föll de ner på knä och sade: 

”Vi kan inte nog ödmjuka oss inför ers majestät, vi, som är brottslingar. Vi är inga 

präster. Vi är de tre vakter som för tre dagar sedan blev anbefallda att vakta den 

huvudlösa tjuven. Mitt i natten kom en besynnerlig varelse som beklagade sig 

över oss och ingav oss litet vin, varav vi somnade. När vi vaknade nästa dag fann 

vi oss i dessa prästkläder och solen stod högt på himlen.” 

Vid detta brast kungen ut i gapskratt och sade: 

”Jag vill ge er nåd denna gången och den som har spelat er detta spratt vill jag ge 

en stor belöning.” Nu bugade de sig djupt och avlägsnade sig. 

Nu lät kungen offentliggöra, att den som tagit tjuven och spelat ett spratt med 

vakten, skulle få en hederlig belöning. Gesällen tvekade länge inför att ge sig till 

känna, då han anade oråd. Men efter en tid trädde han inför kungen, som frågade: 

”Är ni den som tagit tjuven och förvandlat mina soldater till präster?” 

”Ja, nådig konung, jag är densamme”, sade gesällen med en fruktande stämma. 

”Nå”, sade kungen”, då torde ni även veta, vem tjuven var.” 

”Alldeles inte, jag har inte en aning, vem denna boven är. Jag tyckte bara det var 

synd om kräket, som skulle hänga där som ett spektakel.” Nu omtalade han hela 

förhållandet för kungen, som log åt hela händelsen och frågade vad gesällen 

månde begära. 

”Jag vill endast få nåden bli ers majestäts hov-skomakare.” 

”Nå väl”, sade kungen; ”efter denna dagen kallas ni min hov-skomakare, och 

imorgon kommer ni hit till hovet.” 

Konungen fick aldrig veta något om denna tjuvs-sak, och ingen annan heller för 

den delen. 

13.	  Den	  fromme	  skomakargesällen	  och	  Guds	  vedergällning	  
Hans och Per 

 

   En skomakar-gesäll, Hans, arbetade hos en mästare i flera år och förslösade allt 

vad han tjänade bland bullrande sällskapsbröder. Mästaren varnade honom och 

sade till sist: 
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”Ni får lov att antaga ett bättre levnadssätt, annars får ni sluta här och styra kosan 

vart ni vill”. Slutligen gjorde dessa varningsord verkan och gesällen blev såsom 

förbytt och började arbeta med större flit. Men han blev också förändrad till den 

inre detaljen och började läsa Guds ord. Under tiden samlade han på några år ihop 

100 daler och bestämde sig för att sluta på detta förra arbetet. Mästaren ville inte 

gärna släppa honom, utan avrådde honom bestämt från att sluta, ty Hans hade 

blivit en redig karl. Men gesällen blev vid sitt ord och ville ta avsked. Då sa 

mästaren: 

”Nå, väl, men då får ni inte komma tillbaka hit. Slutar ni detta arbete, så blir det 

där vid.” 

Då han nu fått sitt betyg och tagit avsked från sina kamrater, gick han ut i världen. 

Han var stadd vid kassa och hade alla de pengar, som han förtjänat under åren. 

Men kläderna var slitna och dåliga.  

   Nu går Hans vägen fram, varvid han möter en präst. Hans börjar då samtala med 

prästen och berättar hur han arbetat i tre år och förtjänat 100 daler. Slutligen 

frågar han prästen, vad han bör göra med pengarna, som han tjänat. Prästen 

svarar: 

”Jag tycker, att ni bör skaffa er litet bättre kläder”, varpå Hans svarade: 

Nej, det hade jag inte tänkt.” Då sade prästen: 

”Men kan ni inte köpa er ett hemvist och slå er till ro?” 

”Nej”, sade Hans, ”det hade jag inte tänkt.” 

”Ja, då har jag inget råd att ge er”, sade prästen. 

”Jag har ett mycket bättre råd”, sade Hans. ”Nämligen, att jag skänker alltihop till 

kyrkan och de fattiga.” Prästen mottog pengarna med tacksamhet och löfte att 

redligt överlämna pengarna, vilket han också gjorde. 

Nu vandrade Hans flera dagar och eftersom han inte hade några pengar, måste han 

tigga. Detta var för honom ytterst besvärligt, då han aldrig förr hade behövt tigga, 

och efter ett tag beslöt han sig för att gå tillbaka till sin förra mästare, ehuru denne 

hade förbjudit honom att komma tillbaka. 

Då nu Hans kom tillbaka, blev mästaren vid sitt ord och vägrade åter anställa 

Hans. Slutligen gav han dock Hans några gamla sylar och andra verktyg, så att 

han kunde laga skorna åt bönderna på landet, och kanske slippa tigga. 

Med sorgset hjärta vandrade Hans åter ut i världen. 
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En dag får han på vägen se en liten gosse, trasig och usel. De började språkas.  

”Vem är ni?”, sporde gossen.  

”Jag är en fattig skomakargesäll, som reser för att söka arbete”, sade Hans. 

”Ack, om jag kunde få följa med er och lära mig sy sko”, utbrast gossen. 

”Mitt kära barn”, sade Hans, ”jag kan inte anta er, eftersom jag saknar arbete.” 

”Ack, min käre herre”, sade gossen, ”bekymra er inte för det. Det skall inte fattas 

er arbete, så länge jag är med er.” 

De fortsatte nu tillsammans och Hans frågade: 

”Vad heter du, min gosse?” 

”Jag heter Per”, svarade gossen, ”och vad är min herres namn?”  

”Åh, kalla mig inte herre, jag som är lika fattig och usel som du och tillika 

tiggare.” 

Mot aftonen kom de till en gästgivargård: 

”Vad är det för en vacker byggnad?” sporde Hans. 

”Det är en gästgivargård”, sade Per, ”nu går jag dit i förväg och beställer rum för 

natten.” 

”Du är väl inte galen”, sade Hans, ”jag har inga pengar att betala med.” 

”Det skall nog ordna sig”, sade Per, ”fastän jag inte äger ett öre.” 

Då Per kom fram till gästgivargården, stod värden i dörren. 

”Är ni gästgivaren?” sade Per med en sorts ödmjuk ton och bugade sig. 

”Vad vill du då, pojke?” 

”Jag anhåller ödmjukt om att min herre, som kommer efter, måtte få rum och 

bädd i natt.” 

”Vad är din herre för man?” sporde värden. 

”Han är skomakargesäll.” 

”Det måtte vara en elegant herre”, sade värden, under det han gapskrattade och 

såg sig omkring på några andra herrar där. 

”Jag hoppas han kan betala, så väl som någon annan”, sade Per. 

”Kom med mig här, skall du få ett rum som passar.” Rummet som han visade var 

mycket enkelt, men eftersom det inte fanns något annat, måste nu Hans och Per 

lämpa sig efter omständigheterna. Nu kom Hans. Han var klädd i en trasig rock 

och slokörad hatt. Stövlarna var söndriga och lappade fastän han var skomakare. 
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Medan de satt på rummet hörde de hur ett sällskap i våningen under roade sig med 

spel. Och efter en stund sade Per, i det han drog upp en gulddukat ur fickan: 

”Gå ner och satsa denna dukat, och vi skall se, om vi inte vinner.” 

Hans blev förvånad över att finna, att Per hade en så värdefull penning och ville 

minst av allt slösa bort den på spel, då han nu istället tänkte, att man kanske kunde 

betala för rummet över natten. 

”Gå bara ner och spela”, sade Per. Med tungt hjärta gick Hans ner bland spelarna 

och frågade, om han fick satsa en gulddukat. Herrarna runt bordet spärrade upp 

ögonen, ty sådan är guldets kraft, att det nu blev en annan klang i skällan. Hans 

satsade guld-dukaten, men förlorade. Han måste med sorg i hjärtat lämna spelet 

och gå tillbaka upp på rummet, där Per frågade: 

”Nå, hur gick det?” 

”Jag förlorade”, sade Hans med sorgsen min. 

Nu framdrog Per ur fickan ytterligare ett guldmynt och sade: 

”Gå ner och satsa den här så skall vi se, om vi inte vinner.” 

Per gick ner och satsade, men det gick på samma sätt, att han förlorade även 

denna penning. Med tunga steg återvände han till rummet. Han var nu än mer 

bedrövad. 

Per utropade med glad röst:  

”Se där, har jag inte en dukat till, som jag inte visste utav? Tag den och gå åter ner 

och gör ett försök ännu en gång, och jag vågar försäkra, att ni vinner.” 

Slutligen förmådde han Hans att gå ner. Han insteg med full förtvivlan och var 

redan beredd på att förlora, då lyckan hastigt vände sig om. Han vann nu inte bara 

sina förra pengar tillbaka, utan vann förutom mycket annat: kläder, pipor, kappor, 

hattar m.m. så att herrarna till slut inte hade något att sätta emot honom. Nu bar de 

upp allt vad de vunnit på rummet och då de kommit till ro, sade Hans: 

”Gud ske lov, att jag nu har litet kläder, så att jag inte behöver se så usel ut.” 

”Min herre skall ännu inte byta kläder, utan behåll de samma som ni har, annars 

skulle folk säga, att ni har blivit högfärdig. Men jag har en annan sak, som jag vill 

att min herre skall göra.” 

”Vad då?” undrade Hans 

”Jo”, sade Per, ”gå ner och be gästgivaren komma upp med en flaska vin. Då vi 

sitter här tillsamman, skall ni fråga, vad han skall ha för sin gård. Om han begär 
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en viss summa, så pruta inte, utan ge honom vad han begär. Frukta inte för 

pengar. Jag skall betala det övriga, blott gör nu handeln genast!” 

Per gick till gästgivaren: 

”Min bäste herre, kunde jag få en flaska vin med mig upp och litet god mat?” 

Då han lämnade maten sade Per: 

”Min herre låter hälsa och anhåller, att gästgivaren skall vara god och följa med 

upp och göra honom den äran att taga sig ett glas i hans sällskap.” 

Gästgivaren svarade: 

”Hälsa honom, att jag skall ha den äran att komma.” 

Sedan de suttit en stund och druckit, gav Per ett tecken till Hans, att han skulle 

kasta fram anbudet. Slutligen yttrade Hans: 

”Min käre gästgivare, skulle gästgivaren inte vilja sälja sin gård. Jag har lust 

handla den” 

Efter en stund svarade värden: 

”Min herre, jag har visserligen inte tänkt sälja min gård, men lika gott; får jag det 

jag begär och betalningen kommer i morgon, så får det gå.” 

Då sade Per: 

”Min käre gästgivare, vad begär ni för hela gården i befintligt skick; med kreatur, 

möbler m.m.? 

”En tunna guld”, svarade han ”för allt vad jag äger, utom min hustru, barn och lite 

gångkläder. Men ett avtal vill jag upprätta i det att, om inte alla pengarna kommer 

på det utsatta klockslaget, kl. 12 i morgon, så blir köpet om intet.” 

”Det är överenskommet”, sade Per, ”I morgon kl. 12 skall ni vara resfärdig, om vi 

betalar fulla summan.” 

I samma stund som handeln var avslutad, försvann Per likt en ande. Nu blev Hans 

förtvivlad, ty han tänkte: ”Vad skall det nu bli av mig, om Per inte kommer på 

avtalad tid”. 

Nästa dag satt alla och väntade och prick kl. 12, steg Per in genom dörren med en 

bunt pengar i näven och ropade: 

”Var god och ge er genast här ifrån, här är pengarna och på klockslaget.” 

Per tillät inte ens värden att äta middag utan krävde genast, att han skulle gå 

därifrån. Något förargad över Pers envishet begav sig gästgivaren bort och 

lämnade gården till köparen. 



 34 

Nu satt Hans och Per som herrar på gården. Då det blev söndag sade Hans: 

”I dag skall jag gå till kyrkan. Jag tror att jag tar på mig litet bättre kläder, nu när 

jag har råd.” 

”Nej”, sade Per, ”det där skall ni låta bli. Det blir tid att kläda sig snyggt längre 

fram.” 

Hans gick således till kyrkan i sina vanliga trasiga kläder och sin slokhatt. Folket i 

kyrkan viskade och skrattade: 

”Se där den nye värdshusvärden! se så han ser ut!” 

Då Hans kom tillbaka från kyrkan hade hans gård blivit förvandlad till det 

präktigaste slott. Härliga blommor och planteringar mötte honom och mitt i 

parken en fontän som kastade sitt vatten i åtskilliga former. Under det han stod i 

betraktelse av dessa underverk, blev han varse Per i ett fönster högt uppe i slottet. 

Hans gick nu upp i slottet. Hur förbryllad blev han inte över alla dess många och 

sköna rum. Ingen furste i världen kunde uppvisa något vackrare. Då sade Per: 

”Min herre, inte långt härifrån ligger en kungsgård, där konungen och hans familj 

nu vistas. I morgon skall jag bege mig dit för att bjuda kungen och hela hovet att 

spisa middag hos oss.” 

Hans blev helt förtvivlad och sade: 

”Du är väl inte rasande. Det förstår du väl, att det inte går. Hur skall vi kunna 

mottaga en så hög gäst. Vad du gör, så gör inte det.” 

Per sade lugnande ord och nästa morgon begav han sig iväg till kungens slott. När 

han kom, dit ville vakten först inte släppa in honom: 

”Du usle pojk, tror du att du kan få tala med kungen. Packa dig genast härifrån.” 

Under tiden som Per envisades, kom kungen händelsevis till ett fönster och sade: 

”Låt gossen komma till mig. Kom du hit upp gosse och berätta för mig vad du har 

att förkunna.” 

Per berättade nu för kungen, att en storfurste, Hans, byggt ett slott i närheten och 

skickat sin tjänare, Per att be kungen och hela hovstaten komma på en enkel och 

tarvlig middag i morgon kl. 12. 

Kungen blev mäkta förvånad och sade: 

”Vad är det för en storfurste som har kommit. Det har jag inte hört talas om. Hur 

kan han ha vågat något sådant utan att meddela mig. Men, evad det än är för en 
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furste, så kan du meddela honom, att jag skall ha den äran att komma imorgon. 

Hur långt är det till hans slott och hur skall jag kunna hitta?” 

Per svarade: 

”Jag skall sända hit en löpare, som kan löpa förut och visa vägen.” Och i 

detsamma försvann Per som en blixt. Hela dagen väntade kungen och hans stab på 

löparen och framför allt ville man se den nye fursten. Kl. 12, på ögonblicket, 

anlände en välklädd löpare och nu bar det iväg med kungen och hela hans stab. 

Inom några timmar fick de se ett ovanligt vackert slott, och kungen sporde: 

”Bor storfursten där?” 

”Ja, han gör så, ers majestät”, svarade löparen. Då konungen steg av vagnen, hade 

han väntat sig ett mera furstligt mottagande, men det syntes inte till en människa. 

Kungen beredde sig just på att åka tillbaka, då han fick se en man som var 

synnerligen illa klädd, med slokhatt och trasig rock. Kungen ropade: 

”Hör du min gubbe, är storfursten hemma?” Hans begrep ingenting av detta. Han 

tog av hatten och bugade djupt inför kungen. Under tiden ropade Per upp ifrån ett 

av slottets fönster: 

”Ja, ers majestät, det är storfursten i egen hög person.” I samma ögonblick fram 

kom en stor stab av välklädda herrar och damer som voro så, att kungens folk inte 

kunde mäta sig i prakt. Alla voro rikligt klädda, utom Hans och Per; de var helt 

olika. 

Kungen inträdde i de praktfulla rummen. Något liknande hade han aldrig sett. 

Kungen, drottningen och prinsessan satte sig vid samma bord som Hans. Den 

övriga betjäningen spisade vid ett annat bord. Hovdamerna viskade sinsemellan 

om storfursten, hur usel han var och hur illa klädd. Då måltiden skulle börja, 

uppstämdes en musik vilken var mycket olik den som är på jorden, ty den liknade 

den himmelska. Under måltiden blev prinsessan illamående. Hon måste avlägsna 

sig och kungen gick efter för att fråga vad som stod på? Slutligen säger 

prinsessan: 

”Min käre far, jag har blivit kär. Men jag kan inte yppa min kärlek, ty jag vet att 

det är förgäves.” 

”Mitt barn”, sade kungen, ”säg mig uppriktigt vad det är; jag skall ej neka dig din 

åstundan.” 

”Jag har blivit kär i storfursten.” 
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”Kära barn, avstå från dessa griller; vem vet vad det är för en storfurste? Han är 

för mig alldeles obekant.” 

”Det må vara hur som helst”, sade prinsessan; ”jag måste ha honom; han kan väl 

få ett annat utseende i anseende på kläderna.” 

När måltiden var slut reste sig kungen och talade: 

”Jag måste tillkänna ge för storfursten såväl som det övriga sällskapet, att min 

dotter har blivit kär i fursten. Skulle ers furstliga höghet bifalla till en förening 

med henne, så kunde bröllopet ske nu, medan vi är samlade, eller vad säger 

fursten själv därom?” 

Hans uppsteg under det han bugade sig: 

”Ers majestät, ni visar mig en ära, som icke anstår mig. Jag är icke någon furste 

utan endast en fattig skomakar-gesäll, som reser omkring för att söka arbete. Jag 

vet inte hur jag har kommit uti denna värdigheten.” Kungen sade: 

”Jag har mycket undrat över er. Men ni kan väl bliva det ni inte är. Skulle ni 

samtycka till mitt förslag, så har vi en biskop närvarande som kan förena er.”  

Hans kunde inte svara på detta och konungen befallde nu, att biskopen skulle 

framkomma och viga de båda älskande. Nu lagade man allt i ordning till 

föreningsakten. Men vilken förvåning uppstod, då kontrahenterna skulle lägga sig 

på knä som vanligt, då fursten ännu inte hade bytt kostym vid ett så viktigt 

tillfälle.  

I samma ögonblick hördes Per ropa på fursten. Hans skyndade fram och de gick in 

i ett annat rum. Snart öppnades dörren varvid Hans ut-trädde i en dyrbar furstlig 

dräkt. Per hade också bytt dräkt och bar nu en vit klädnad, som lyste upp hela 

rummet. Nu blev alla förundrade över denna förändring och allra mest de 

hovdamer, som så bestämt avrått prinsessan för denna förening. Per ledde sin 

herre vid handen och beledsagade honom fram till biskopen och bruden. 

Så snart föreningsakten var slut hördes Per åter ropa på fursten och de båda gick 

in i ett rum i enskildhet. 

”Min herre”, sade Per; ”nu måste vi skiljas. Min tid är nu förbi. Jag får ej längre 

vara hos er i synlig måtto.  
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Jag är en ängel, sänd från himlen till er för att ställa er denna härlighet. 

Då ni reste från er mästare och tänkte på kyrkan och de fattiga, så hade ni själv 

behövt dessa penningar. Men Gud sände mig ner till er i synlig måtta för att jag 

skulle ge er allt detta. Ibland flera miljoner människor, har ingen givit en sådan 

gåva till kyrkan och de fattiga. Förhäv er nu inte och glöm inte att vara tacksam 

mot Gud. Jag har varit ett redskap till detta. Glöm därför aldrig kyrkan och de 

fattiga.” 

Hans blev ganska ledsen över denna skilsmässa. Han omfamnade Per, under det 

han utgöt ymniga tårar och bad honom ännu någon tid vara kvar; men förgäves; 

Per försvann som en blixt för hans ögon. 

Sällskapet hade länge väntat på fursten och Per. Hans inträdde då ensam och 

omtalade hela förhållandet för de församlade och alla förundrade sig. 

Nu blev Hans antagen som kronprins och efter konungens död, blev han kronprins 

i landet. Han glömde aldrig att vara tacksam mot Gud och välgörande mot de 

fattiga. Under hans regering blev landet mycket förbättrat. Han dog allmänt älskad 

och saknad. 
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14.	  Djuren	  på	  vandring	  
Steken till prästen 

Ett förmöget men ovanligt snålt bondfolk skulle döpa barn. Då man nu väntade 

prästen sade mannen: 

”Det är förargligt att vi inte har någon stek till prästen.” Då sade hustrun: 

”Vi kan väl slakta katten och förgiva att det är harstek, det går nästan inte att 

känna skillnad.” 

Men katten hade hört samtalat och tänkte, att det var bäst att försvinna för ett tag. 

Då han lämnade gården, mötte han tuppen: 

”Vart är du på väg”, sporde tuppen: 

”Jo”, sade katten, ” de väntar prästen idag och hade tänkt ta mig till stek.” 

”Oj, då”, sade tuppen, ”då är det bäst att jag försvinner också, annars blir det väl 

min tur.” 

Nu gick de vägen fram och mötte några gäss, som frågade: 

”Vart är ni på väg?” 

Katten, som var ordförande, svarade: 

”Bonden skall slakta idag, så vi tänkte hålla oss undan ett tag.” 

”Då är det väl bäst, att vi följer med er”, sade gässen och så gick de alla vidare. 

Efter en stund mötte de en bagge: 

”Vart är ni på väg, sporde baggen?” 

”Jo”, svarade katten, ”bonden skall slakta, så vi tänkte dra till skogs idag.” 

”Ja, då tror jag, att jag följer med”, sade baggen, ”för det låter illavarslande.” 

Efter en stund mötte de tjuren, som brummade och sporde vart de var på väg: 

”Jo”, sade katten, ”vi tänkte rymma, emedan de skall slakta idag.” 

”Det låter inte bra, då tror jag att jag följer med er ut i skogen.” 

När de väl kommit ut i skogen, mötte de haren, som undrade vart alla djuren 

styrde kosan: 

”Jo sade katten, vi försöker hålla oss undan i dag, emedan bonden tänker slakta.” 

”Det var illa varslande. Jag följer med er in i skogen och håller mig undan.” 
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Så kom hela sällskapet djupare in i skogen: katten, tuppen, gässen, baggen, tjuren 

och haren. Djupt inne i skogen låg en liten stuga. Här stod en man som höll på att 

hugga ved. Katten frågade: 

”Kan vi få bo i den här stugan i natt. Bonden hemma skall slakta och vi tänkte 

smita undan idag, för att inte bli tagna till stek.” Mannen svarade: 

”Ja, se jag är ju bara här på dagarna, eftersom det spökar så hemskt om nätterna. 

Trollen kommer hit varje natt och håller dans. Således kan ingen människa bo i 

denna stuga. Men på dagen går det bra. Jag är här och arbetar och vilar upp mig 

på dagen. Katten svarade: 

”Det skall nog gå bra, vi är inte så rädda utav oss.” 

Ja varsågod”, sade mannen, som just beredde sig att gå hem för dagen. 

Djuren gick nu in i stugan. Tuppen hoppade upp på en vagel och gässen ställde 

sig i ett hörn. De andra djuren ställde det så, att de kunde göra det bekvämt för 

sig. Då natten inföll, inträdde ett stort kvinno-troll i stugan. Hon ville tända upp 

ljus och letade efter ett elddon, då plötsligt tjuren stångade henne och kastade 

henne fram och tillbaka på hornen, så att varje tarm i kroppen for ut. Baggen gav 

henne ett starkt slag med sina stora krumma horn och tuppen gol i hennes öra, 

medan gässen snattrade och nöp henne i näsan. Katten rusade fram och klöste 

henne i ansiktet, medan haren sprang fram och tillbaka på golvet. Trollet rusade ut 

och skrek till de andra trollen som stod på backen och väntade på att gå in: 

”Gå inte in i stugan. Då jag inträdde, stod där en stor gubbe med en hötjuga i 

handen. Han rände tjugan rakt i magen på mig, varefter han kastade mig 

framlänges längs golvet där en skomakare var till reds och slog mig med sin sko-

hammare. Jag föll framlänges på flera skräddare, som oupphörligt skrattade åt 

mig, under det de klippte mig med sina saxar. I taket satt en som skrek: 

”Hugg kroken i na!” På golvet sprang en liten djävel fram och tillbaka och letade 

efter kroken. 

”Det var förfärligt”, yttrade trollen, ”det är ej värt att komma hit mera.” 

Om morgonen kom mannen till sin stuga, varvid tjuren sade: 

”Jag försäkrar er, att ni hädanefter kan bo trygg i er stuga, här skall aldrig mer 

komma några spöken.” 

Mannen tackade djuren mycket och bodde sedan i stugan i lugn och ro så länge 

han levde. Djuren återvände hem till sin bondgård.  



 40 

   

15.	  Djurföraren	  och	  trollen	  
Djurföraren 

En djurförare reste omkring och visade sina djur; ett lejon och en björn.  

 
En natt sökte han kvarter i en viss gästgivargård, där det var fullsatt. Han ville ha 

ett särskilt rum för sina djur, vilket inte gick för sig, utan han måste hålla tillgodo 

med ett rum i en liten byggnad, som stod något avsides från själva gästgiveriet. 

Här kunde ingen människa vistas, emedan det spökade gruvligt. De som tidigare 

bott där hade blivit dödade under natten. 

”Det skall bli roligt att se, hur det går för honom i natt”, sade gästgivaren. 

Efter dagens resa somnade djurföraren och hans båda djur ganska snart. Bäst som 

han låg i sin djupaste sömn, väcktes han av ett buller. Dörren slogs upp och en 

stor mängd troll, stora och små, inträdde. Han låg tyst och vågade knappt dra 

andan, medan djuren sov. 

Nu upptände trollen eld och somliga bar in ved och en del av sällskapet började 

framta sin mat, som var döda och levande djur: paddor, ormar, grodor ödlor, 

kräftor ävensom bröd av olika sorter. Det roade trollen att se hur djuren pinades, 

då de trädde dem levande på spett och stekte. 

Under tiden hade trollen ej blivit varse djurföraren och hans båda djur, men de 

yttrade allt som oftast, att de tyckte sig känna lukten av kristet blod. 

Då måltiden led mot sitt slut, uppstod larm och trollen började slåss. Under detta 

vaknade först björnen, som lät höra sin grova stämma. Hans herre befallde honom 
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att tiga och hotade honom med en käpp. Trollen blev något häpna över denna 

”brune kisse”, innan de blev nog sturska, att börja hota mannen till livet. 

”Kom hit om ni vågar”, sade mannen, ”så skall vi se vem som vinner detta 

spelet.” 

I detsamma vaknade lejonet, som uppretades vid anblicken av detta sällskap. 

Genast rusade han in mitt ibland trollen med ett förfärligt rytande och gjorde en 

gruvlig förödelse bland dem. Björnen gick nu inte att hejda och ehuru trollen 

gjorde tappert motstånd, måste de omsider ta till flykten, sedan många av dem 

blivit dödade. 

 
Om morgonen förrän dager var ljus inkom djurföraren till värden och hotade 

honom för, att han hade gett honom ett så farligt rum, där han blev oroad. 

Gästgivaren blev förvånad, att denne var levande, eftersom alla som bott där 

tidigare hade funnits döda i sängen om morgonen. 

Djurföraren avreste, sedan han således hade befriat rummet från denna ohyra och 

aldrig hördes trollen av i detta rummet mer. Det beboddes sedermera av både 

resande och andra. 
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16.	  Liten	  Kerstin	  Stalledräng	  
  

1) Liten Kerstin hon låter kläder tillskära, 

Åh, den lilla! 

Så giver hon sig som en stalldräng till att tjäna. 

I vårt stall har hon tjänt i stor lönndom. 

 

2) Så rider hon sig uppå konungens gård: 

”behöver väl konungen nå´n stalledräng i år? 

 

3) ”Och stalldräng behöver jag i år som allrabäst, 

Men intet föder jag din apelgrå häst.” 

 

4) Unga hertigen han stod och lydde däruppå: 

”Och föder min fader drängen, väl föder jag gångarn grå.” 

 

5)  ”En stalldräng behöver vi i år som allrabäst, 

Och föder min fader drängen, väl föder jag hans häst.” 

 

6) Den första dagen red hon de fålarna i bet, 

Om natten följer hon den unga hertigen i lek. 

 

7) Och andra dagen rider hon de fålarna i äng. 

Om natten vilar hon med unga hertigen i säng. 

 

8) Den tredje dagen rider hon de fålarna i vall, 

Om natten sover hon på unga hertigens arm. 

 

9) ”Liten stalledräng är bliven så underligen fet. 

Han orkar inte rida, när som solen bränner het.” 

 

10) ”Liten stalledräng är bliven så ovig och tjock. 

Han orkar själv ej stiga i sadelen opp.” 
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11) Unga hertigen sig åt stallgården går. 

Att se hur liten Kerstin stalledräng mår. 

 

12) Unga hertigen in genom stalldörren såg, 

Så fick han se, var Kerstin stalledräng låg. 

 

13) Så bredde unga hertigen ut sin kappa blå, 

Där födde liten stalledräng de svennebarnen två. 

 

14) Och brått kom det budet för konungen in, 

Liten Kerstin hade fött en liten rosenblommand´ kind. 

 

15) Och konungen han ropade utöver sin gård: 

”Ni bedjen unga hertigen att inför mig gå!” 

 

16) Unga hertigen in genom dörren han steg, 

Och konungen honom med vreda ögon neg. 

 

17) ”Och hör du unga hertig, vad jag dig säga må: 

Är du väl fader åt de tvenne svennebarnen små?” 

 

18) ”Och är du nu fader åt de små barnen två, 

Så tag då liten Kerstin och drag av min gård!” 

 

19) Unga hertigen faller på sina bara knä: 

”Och kära min fader, förlåten I mig det!” 

 

20) ”Så tag då liten Kerstin och sätt uppå ditt knä, 

Tag så de tolv gullringar, trolova henne med!” 

 

21) Och unga hertigen blandade mjöd och vin, 

Men falska tärnan lade förgift däruti. 
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22) Unga hertigen blandade mjöd och vin, 

”Och lyster dig dricka, kärasten min?” 

 

23) Den första drick utav vinet hon drack, 

Hennes gullkedja kring halsen hon sprack. 

 

24) Och konungen blev så vred i sitt mod – 

   Åh, den lilla!   - 

Lät sätta falska tärnan kvicker i jord. 

I vårt stall har hon tjänt i stor lönndom. 

 

17.	  Barnmorskans	  Fosterdotter	  från	  Underjorden	  och	  den	  
Fattige	  Studenten.	  
   

 För många hundra år sedan bodde i Uppsala en allmänt beryktad och snäll 

barnmorska, som för sin skicklighet i sitt yrke var mycket älskad. 

   En natt, under det hon låg i sin djupaste sömn, vaknade hon av att någon stötte 

henne i sidan, medan hon hörde en röst: 

”Var god, kära fru, och följ med mig till min hustru, som är i barnsnöd. Jag skall 

med största tacksamhet betala er för ert besvär.” 

   Hon satte sig upp och blev i detsamma varse en liten besynnerlig gubbe: 

”Var kommer ni ifrån, och vem är ni?” 

”Det behöver frun inte bry sig om. Kom blott genast. Det är inte det minsta farligt. 

Men om ni nekar mig denna begäran, så var viss om att det skall gå er illa.” 

Hon steg upp, klädde sig och sporde gubben: 

”Vart skall vi ta vägen?” 

”Följ blott mig”, sade han, under det han utgick genom dörren. Snart befann de 

sig i ett stort präktigt rum med en säng och mellan lakanen, som var mycket 

dyrbara, låg ett fruntimmer som tycktes mycket plågad. Kvinnan i sängen sade: 
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”Välkommen, min vän. Om ni kan er konst så gör ert bästa här hos mig.” 

Barnmorskan hjälpte nu kvinnan och under tiden gick gubben fram och tillbaka. 

Då framkom en liten gosse och sade till barnmorskan: 

”Kära fru, gör allt vad ni kan, annars blir han ond, och blir han ond så är vi alla 

olyckliga.” 

Snart skedde förlossningen och gubben blev glad och frågade, om hustrun ville 

bese deras rum. Hustrun ville dock endast komma därifrån och då hon gick, fick 

hon av mannen en bägare, som tycktes vara av bleck. Snart var hon hemma och 

såg på klockan, varvid hon förstod, att hon varit borta i en timme. Hon lade sig 

genast och somnade. 

Om morgonen vaknade mannen först. Han blev då varse bägaren, som nu var 

förvandlad till guld. De beslutade att förtiga hela händelsen och guldbägaren 

gjorde dem mer förmögna än de tidigare varit. 

Så förgick 10 år och en dag knackade det på dörren. Frun gick och öppnade. 

Utanför stod en liten flicka och barnmorskan undrade: 

”Varifrån är du, min lilla flicka, och vems barn är du?” Flickan svarade: 

”Min goda fru, ni torde ha i minne vad som hände för 10 år sedan, då en man om 

natten inkom till er och anmodade er att vara biträde åt hans hustru, som låg i 

barnsäng. Jag är den flickan som kom till vid det tillfället. Nu är mina föräldrar 

döda och jag anhåller därför ödmjukt om, att ni måtte anta mig såsom er 

fosterdotter. Jag skall rikligen betala er därför, emedan jag disponerar ensam mina 

föräldrars efterlämnade egendom, som är ganska betydlig. Inget underjordiskt folk 

har makt att vistas ovan jord, men sedan ni varit behjälplig vid min födelse, kan 

jag uppenbart vara boende och vistas bland människor på jorden.” 

Frun biföll genast flickans yttran. Hon fick bli kvar. Man föregav, att hon var en 

släkting från Norge på fruns sida. Flickan bar sedan namnet rika fröken Tilda.  

Genast blev hon ställd i skolan, lärde sig läsa och skriva och annat som tillhör ett 

fruntimmer.  Hon var alltid givmild emot de fattiga och det var naturligt, att hon 

hade många tillbedjare, men hon avslog dem alla med kall hand. Detta gladde 

hennes fosterföräldrar, ty de hade en son och trodde, att det var för hans skull, hon 

avslog alla främmande tillbud.  

Till levnadssättet var hon ovanligt stadig och allvarsam, icke mångordig, mycket 

melankolisk, undvek så mycket hon kunde förnäma sällskap och tycktes bäst 
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trivas hemma i sällskap med sin beskedliga fostermoder. Nästan varje dag, då det 

var vackert väder, tog hon sig en promenad omkring några gator. Allas ögon var 

då riktade på den vackra, dygdiga och rika fröken Tilda. 

Det roade henne mycket att se på, då gossarna på akademigården lekte. Särskilt 

tyckte hon om att se på en yngling som tycktes vara utsatt för de andras förakt, 

emedan han hade dåliga kläder. I övrigt var han mycket hygglig till utseendet. 

En dag gick hon ner till akademigården och beslutade sig för att tala med gossen. 

Han kom fram, sägande: 

”Fröken Tilda önskar tala med mig.” Tilda tar då honom avsides, under det hon 

börjar samtala med honom: 

”Var ifrån är du min gosse? Har du några föräldrar? Är du fattig? 

Gossen besvarade hennes frågor uppriktigt: att hans föräldrar levde, men var av 

ringa stånd, fattiga och oförmögna att längre kunna hålla honom i skolan, varför 

han nu i brist på medel snart måste lämna skolan och börja förtjäna uppehället 

med sina händer. 

”Stackars barn!? utbrast Tilda. ”Kom till mig imorgon, så får jag vidare tala med 

dig.” 

Nästa dag sade fröken Tilda till gossen: 

”Har du inga andra kläder, min gosse?” 

”Inga bättre, nådig fröken, men väl sämre”, gav gossen till svar. 

”Här ger jag dig 200 plåtar. Gå ner i staden och hör efter, vilka av 

handelsmännen, som har de finaste och dyrbaraste kläderna? Jag vill se om dina 

kamrater sedan gör narr av dig, för det du har så dåliga kläder.” 

Gossen emottog pengarna under största tacksamhet, men sporde: 

”Vad skall jag säga mina förmän, då de frågar varifrån jag fått de dyrbara 

kläderna? Tilda svarade: 

”Du må gärna säga, att du fått dem av mig.” 

Alla spärrade nu upp ögonen, då de såg gossen, Fredrik hette han, i sina nya, 

dyrbara kläder. 

En annan dag skickade Tilda bud till gossen och frågade: 

”Har du lust att studera, min gosse?” 

”Ack ja, min nådiga fröken. Men nu snart måste jag upphöra, emedan mina 

föräldrar ej kan betala för mig.” 
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”Nå, men om jag betalar för dig, vad tycker du om det?” 

”Om så är, hur skall jag kunna tacka er. Jag har inget att ge tillbaka.” Tilda 

sporde: 

”Om du hade pengar att ge dina förmän, tror du, att du skulle kunna bli fortare 

befordrad i dina studier?” 

”Penningen gör mycket till saken, min nådiga fröken. Men har man inte lärdom, 

så blir man likväl oduglig mången gång, då det gäller.” 

Nu framtog Tilda åter 200 plåtar och sade: 

Tag dessa penningar, min gosse! Dela dem emellan dina förmän, så skall du få se, 

att du kommer skyndsammare framåt.” 

Fredrik mottog dessa pengar med största tacksamhet. Snart framträdde Fredrik på 

lärdomens bana. Han blev lärd och aktningsvärd och var nu inte längre till åtlöje 

för sina kamrater. 

Så förflöt några år och hans välgörarinna bistod honom i allt. Han blev präst och 

erhöll snart kyrkoherde-fullmakt. Ett stort pastorat blev ledigt och 200 plåtar 

verkade snart så, att Fredrik blev prost i pastoratet. 

En dag sade hon till honom: 

”Nu går du ner till guldsmeden och beställer oss var sin ring. Du låter i dem 

insätta våra namn. Jag har beslutat att ta dig till min äkta man, såvida du vill 

bifalla där till. Snart vill jag, att vi skall bli förenade. Du får bjuda några av dina 

vänner, och jag bjuder några av mina.” 

Prosten blev utom sig av glädje och vidtog genast detta. 

Kort före bröllopet säger Tilda till sina fosterföräldrar: 

”Nu måste jag ta avsked av er och tacka för mitt vistande hos er. Jag vill flytta 

härifrån, emedan jag skall gifta mig med prosten Fredrik. Ehuru jag nu flyttar från 

eder, skall jag aldrig upphöra, att anse er såsom mina verkliga föräldrar. 

Barnmorskan blev mycket ledsen vid detta tal. Men det som sårade henne mest, 

var att hennes hopp slog fel angående sonens förening med Tilda. 

Snart stod bröllopet, varvid även barnmorskan och en mängd andra främmande 

infann sig. 

Historien förmäler ej vidare om saken.  
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18.	  Prins	  Grönskägg	  och	  den	  Högmodiga	  Prinsessan	  
 

Det var en gång en prinsessa som var så grannlagad och fin i valet av sin 

tillbedjare. Flera konungasöner hade infunnit sig men blivit avspisade med förakt; 

ofta för den minsta förseelse. 

En gång kom det en prins, som tillvann sig hennes hjärta. En längre tid vistades 

han vid hovet. Dock, en dag, uppgick även hans olycksstjärna. Han råkade spilla 

litet av en grönstuvad rätt på hakan vid middagsbordet. Något därav fastnade i 

pipskägget. Detta var tillräckligt för att fullständigt utsläcka kärleken, och 

prinsessan ville nu inte se honom för sina ögon. Folk i omgivningen försökte 

visserligen tala henne tillrätta. Men förgäves. Hon sade: 

”En människa som bär så svinaktigt åt vid ett middagsbord har inte på ett slott att 

göra.” Hon kallade honom Grönskägg. 

Man förstår lätt, hur detta sårade prinsen och han måste nu fara hem till sitt land 

igen. Men han var fast besluten att hämnas för den skam och nesa, som han fått 

utstå. 

Han stannade hemma i två år, men beslutade sig sedan för att återvända till 

prinsessan. Att komma som prins Grönskägg igen skulle bara vara bortkastad tid, 

det förstod han. I stället avrakade han skägget och förändrade sitt utseende så 

mycket som möjligt och reste till prinsessans hov föregivande, att han var en 

fattig vandringsman som sökte arbete. Han sökte anställning som stalldräng. 

Konungen nekade i början, men gav sedan med sig och kallade upp sin 

stallmästare. Till honom sade han: 

”Låt denne nye stalldräng få de två sämsta hästarna, så skall vi se vad han duger 

till.” 

Grönskägg började nu sin tjänst och efter ett kort tag, var hans hästar de bästa i 

hela stallet. Han blev då inkallade till kungen, som frågade, vad han hette: 

”Per Grönskägg”, svarade han och kungen blev mäkta fundersam men kunde inte 

på minsta sätt ana, att han var densamme prins som två år tidigare varit på slottet 

som prinsessans tillbedjare. 

Kungen lovade honom en bättre befordran, därest han skötte sina plikter och snart 

blev han befordrad till understallmästare. Grönskägg tackade dock nej till denna 
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befordran och sporde, om inte konungen i nåder kunde bevilja honom något 

annat, som han ämnade be om. 

”Nåväl, min gosse”, sade kungen, ”vad kan väl det vara för något?” 

”Skulle ers majestät nådigast kunna bevilja mig några kvarter jord i trädgården. 

Jag ville där plantera några blommor, som skall pryda trädgården.” 

”Det skall du gärna få”, sade konungen. 

”Men så är det en ytterligare liten sak, som jag skulle vilja utbedja mig.” 

”Vad månde det vara?” sporde kungen. 

”Jo, att jag själv får disponera mina blommor, så att ingen, eho det vara må, får 

utan mitt löfte eller tillstånd taga en enda blomma.”  

Konungen gav honom sitt tillstånd härtill, varpå Grönskägg genast övergav sina 

sysslor i stallet och nu började uppodla blommor i trädgården. Snart såg man en 

mängd blommor i slottsträdgården vars make man aldrig sett. De var vackrare än 

alla andra blommor och helt olika. 

Vid nyårstiden tillställde kungen en stor fest, då han firade dels sitt guldbröllop 

men också, vid samma tillfälle, att han suttit 40 år på tronen. Vid samma tillfälle 

skulle det bli en stor bal. Nu blev det verkligen fråga efter Grönskäggs blommor. 

Alla hovdamerna och prinsessan uppvaktade honom med förfrågningar och böner 

om att få blommor att ha i håret till nyårsbalen. Men Grönskägg nekade tvärt att 

utge något sådant och då prinsessan kom med en näve pengar och ville köpa 

blommor, möttes hon av samma svar. Grönskägg sade: 

”Men min nådiga prinsessa kan ändå få några blommor utan att betala, om ni vill 

lova en liten sak.” 

”Vad månde det vara?” sade prinsessan. ”Det kan jag visst, blott det inte är 

omöjligt eller oanständigt.”  

”Jo, att jag får en afton sedan festen är slut tillåtelse att ligga innanför dörren vid 

tröskeln uti er sängkammare. Det är det enda jag begär.” 

Prinsessan stod en lång stund och begrundade detta. Slutligen säger hon: 

”Det är omöjligt; hur skall ni kunna komma in i sängkammaren utan att bli röjd.” 

Grönskägg försäkrade, att han skulle kunna komma både in och ut i 

sängkammaren, då han hade den egenskapen att kunna göra sig osynlig. 

”Är det sant, så skall jag lova dig denna begäran, fastän det är mycket farligt.” 
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Därefter fick prinsessan hela famnen full av de skönaste blommor, vilket 

förargade de andra damerna, då Grönskägg aldrig tidigare hade bevekt sig att 

utgiva några blommor. 

Prydd med blommor, tillvann sig prinsessan allas beundran på balen och kungen 

berättade för alla om sin trädgårdsmästare. 

Då nu festen var slut och alla hade rest hem till sitt, gömde sig Grönskägg en 

afton i prinsessans sängkammare. Han smet in, då den kungliga familjen spisade 

kvällsvard. Inkommen i sängkammaren, lade han sig under sängen. 

Så snart prinsessans kammarjungfru hade lämnat rummet, framkröp Grönskägg så 

småningom. Han lade sig vid tröskeln och somnade snart. Men vid midnatt 

började han jämra sig över, att det var så kallt i rummet. För att inte bli röjd, 

måste prinsessan få tyst på honom och tillät honom att ligga vid sin fotända. Men 

Grönskägg började nu åter jämra sig under föregivande av, att han frös. 

Prinsessan tillät slutligen, att han låg vid hennes sida. 

Om morgonen innan sol stigit upp, listade sig Grönskägg ut ur sovrummet. 

Någon tid därefter började prinsessan känna sig illamående och snart förstod hon 

att det inte var rätt med henne. Slutligen går hon ner till Grönskägg, där han satt i 

sitt orangeri, sysselsatt med sina blommor och sade: 

”Vi äro båda förlorade. Ack du olyckliga stund, då jag sist inträdde här; då var jag 

oskuld. Nu är jag förlorad.” 

Grönskägg låtsades som, om han deltog i sorgen och sade med en klagande ton: 

”Ja, döden är nu oundviklig för oss båda.” 

Efter en stunds samtal säger Grönskägg: 

”Vi måste rymma båda. Jag har tämligen förmögna föräldrar, som äger en liten 

lantgård. Dit kan vi fly och ingen människa skall ana vart vi tagit vägen.” 

Prinsessan biföll genast Grönskäggs planer och följande natt begav de sig på 

flykten. 

De måste nu vandra genom land och riken och man förstår, hur svårt det var för 

prinsessan, att nu likt en fattig vandringskvinna söka sin försörjning. Hon måste 

föda sitt barn längs vägen. Det var en son. 

Slutligen kom de till den kungsgård, där konungen, hans fader bodde med sin 

familj. Det var en stor vacker lantgård, som låg några mil från huvudstaden. På 
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denna egendom brukade alltid den kungliga familjen vistas om sommaren. 

Grönskägg sade: 

”Min nådiga prinsessa inte långt härifrån ligger en kungsgård, där den kungliga 

familjen vistas. Sitt nu kvar en stund medan jag går fram och frågar, om jag inte 

kunde få bygga en liten lövkoja här i parken. Kanske jag kunde få arbete eller 

tjänst på gården, så att vi sedan slapp vandra efter våra bitar.” 

Här lämnar vi prinsessan.  

Då Grönskägg nu var kommen tillbaka, blev kungen och hela hovet över sig av 

lycka. Man trodde, att han omkommit. Grönskägg berättade nu för alla, vad som 

hade skett i fjärran land och alla fick del i detta besynnerliga frieri. 

”I morgon skall jag laga, att hon kommer hit under förgivande av, att hon skall 

hjälpa till att baka”, sade grönskägg. ”Ingen får då tala ett ord med henne.” 

Hela dagen hade prinsessan suttit och väntat på Grönskägg och hon började redan 

förtvivla, då han framträdde i sin vanliga kostym. 

”Förlåt att jag varit så länge, men jag har idag fått löfte om, att få vara på 

kungsgården och i morgon skall ni hjälpa till, då de bakar bakelser. Här skall snart 

bli bröllop, ty prinsen skall gifta sig. Ni skall därför gå till kungsgården, medan 

jag stannar här och passar barnet. Jag skall också bygga en riskoja och jag har fått 

löfte om att få flytta fram till gården så snart bröllopet är överstökat.  

Prinsessan uppvaknade följande morgon vid någorlunda gott humör och 

Grönskägg föreställde henne, vad hon skulle säga, då hon kom till slottet. Hon 

måste nödvändigtvis föregiva att de voro gifta. Han sade än mer: 

”Kära vän, när de nu går över bakelserna, kan du väl taga några klumpar och 

stoppa i barmen till mig stackare, som måste gå här hela dagen utan att få smaka 

det ringaste. Ingen människa ser det, om du inte bär dig dumt åt.” 

Hon lovade göra detta och begav sig till kungsgården. Hon var mycket bedrövad, 

ty det var första gången, hon skulle förtjäna sig födan med sina händer. Hon var 

även ovan vid att arbeta och visste ej, hur man skulle bete sig. 

Vid framkomsten blev hon dock väl mottagen och man visade henne mycket 

större aktning än man brukade giva dylika vandringskvinnor. Ingen vågade tilltala 

henne. Då hon såg sig något tillfälle, tog hon några små bitar och stoppade i 

barmen. 
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Så snart prinsessan var kommen till gården, sprang Grönskägg en annan väg. Han 

anställde en sköterska till barnet som skulle vårda det. Genast klär han sig i de 

finaste prinskläder, förändrade sig uti ansiktet, så att han blev oigenkännlig. Efter 

middagen gick han till prinsessan: 

”Är ni Grönskäggs hustru?” 

”Ja, det är jag”, sade hon och drog en djup suck. 

”Var inte ledsen för det, snart skall han bli befordrad till en stor tjänst.” 

”Ack”, tänkte hon, ”kanske han får någon god tjänst här på gården.” 

”Det var en hygglig hustru Grönskägg har”, sade prinsen och klappade henne på 

brösten. Slutligen tog han henne om livet och ville liksom raljera. Han tog även 

händerna i barmen, och vad hände? Han fick händerna fulla av bakelse-deg. Hur 

bestört hon blev, kan man föreställa sig. Hon var nära att svimma och ville genast 

gå, men blev ett ögonblick hindrad av damerna, som visade henne den största 

välvilja och aktning. 

Grönskägg skyndade tillbaka till hyddan och, då prinsessan kom dit, satt han 

redan där i sin vanliga dräkt och hade deras lille son i sina armar. 

Dagen efter gick Grönskägg till kungsgården, medan prinsessan stannade kvar i 

deras lövkoja. Mat fattades inte för henne och barnet, enär sådant erhölls rikligt 

från kungsgården. 

Om aftonen vid solens nergång, infann sig Grönskägg. Han började då ett livligt 

samtal med henne: 

”Prinsen skall vigas i morgon och det kan inte ändras, emedan det är publicerat 

över hela riket och alla de främmande som äro bjudna, redan infunnit sig. Men 

tänk! Prinsessan har inte kommit och det är naturligt, att han likväl måste vigas. 

Nu måste han ha ett fruntimmer med sig, som är i prinsessans ställe. Han har 

därför utvalt dig, som måste vara i hennes ställe så länge, tills den andra hinner 

komma fram. 

Prinsessan förundrade sig rätt mycket över detta och ställde sig tvivlande. Han 

hade ju så många andra att välja, bland hovdamerna. Grönskägg försäkrade henne, 

att detta var sant och, att hon måste bittida iväg till kungsgården. Hon blygdes 

mycket vid detta; att blott få agera prinsessa 

Redan var Grönskägg framme och klädd i sin furstliga dräkt. Hon blev förvånad 

över att prinsen såväl som de andra på hovet så väl emottog henne. De visade 
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henne samma ära och aktning som en riktig prinsessa. Hon blev klädd och fick 

åka bredvid prinsen i vagnen. 

Vägen som de skulle resa gick förbi lövkojan. Nu hade prinsen tillställt, att man 

skulle sätta eld på kojan just som de passerade förbi. Barnet var på hovet, så det 

var ingen förlust. Blott ett par gröna byxor som tillhörde Grönskägg fanns i kojan. 

Han hade svarta byxor på vardagarna och gröna på söndagarna. När prinsessan 

blev varse, att kojan brann, stämde hon upp ett skri och sade: 

”Ack, nu brinner Grönskäggs gröna byxor upp!” 

Nu kunde prinsen inte hålla sig längre, utan slöt henne i sin famn, under det han 

sade med tårar: 

”Jag är den samme, som var hos dig för fyra år sedan, som du så stolt föraktade, 

därför att jag spillde lite grönt på hakan. Det är jag som har behandlat dig på detta 

sätt, för den skymf och det föraktliga namn, du gav mig. Det smärtade mig så 

högt, att jag beslutade att hämnas och på något sätt slå ner ditt högmod. Nu har 

ditt lidande nått sitt slut och jag vill be dig om förlåtelse för denna min handling 

emot dig.” 

”Ack, min vän”, sade prinsessan. ”Är det så?” under det hon fällde ymniga tårar. 

Huru gärna förlåter jag inte dig, sedan mitt lidande nu är slut. Jag har verkligen 

inte förtjänat bättre behandling. Jag var nog dåraktig, att anse mig själv för den 

ädlaste varelsen på jorden.” 

Nu blev glädje på hela slottet, då föreningen var gjord och man hade fått 

Grönskäggs hustru till prinsessa. 

Men hemma på prinsessans gård hade det blivit stor förstämning, då prinsessan 

försvann. Man gjorde efterspaningar, men det var fruktlöst. Till slut kom man 

fram till, att Grönskägg stulit bort prinsessan och flytt med henne. 

En dag anmälde sig en främmad okänd utlänning vid hovet. Det var ett sändebud 

som förde ett brev från prins Grönskägg, som han nu kallade sig. Prinsen bad om 

förlåtelse och omtalade hela saken och bad tillika att kungen och hela hans familj 

skulle komma på besök och se hur de hade det. 

Hur överraskad blev inte kungen vid detta besked? Man reste strax dit och vilken 

glädje det blev på alla håll vid återföreningen kan ej med ord uttryckas. Kungen 

reste glad tillbaka, sedan han varit hos Grönskägg och prinsessan en lång tid. 

Grönskägg behöll detta namn även sedan hade blivit kung. 
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19.	  Lilla	  Rosa	  och	  Långa	  leda	  
  

Det var en gång en kung och en drottning som levde lyckliga. De hade en enda 

dotter, som kallades Lilla Rosa. Hon var vän och förståndig och älskades av alla. 

Men efter en tid dog drottningen och kungen fäste sig en annan gemål. Den nya 

drottningen ägde likaledes en dotter, men hon var högmodig och stygg till 

utseendet och fick därför heta Långa Leda. 

Drottningen och Långa Leda bar stor avund till Lilla Rosa och gjorde henne alltid 

orätt. Men kungadottern var mild och undergiven och förrättade villigt sina 

sysslor, hur tungt det än var. Häröver förbittrades drottningen än mer och hon blev 

elakare mot Lilla Rosa för var dag. 

Det hände sig en dag, att drottningen och de bägge prinsessorna gingo och 

lustvandrade i trädgården. De hörde hur trädgårdsmästaren sade till sin dräng att 

gå och hämta en yxa. Då drottningen hörde det, sade hon: 

”Nej, den skall Lilla Rosa hämta.” Trädgårdsmästaren sade då emot och menade 

att så ringa göromål inte höves en kunglig person. Men drottningen stod fast vid 

sitt ord. 

Då Lilla Rosa kom uti lunden, fick hon se, var yxan låg, men det satt tre duvor 

som vilade sig på skaftet. Lilla Rosa tog då några smulor av sin dag-vard och gav 

de små liven, som kom och åt ur hennes hand. Hon talade vänligt till fåglarna och 

tog därefter yxan och gick med den till trädgårdsmästaren. Då hon hade gått 

började duvorna tala med varandra om vad lön, de skulle ge den unga mön, som 

varit så vänlig emot dem: 

”Jag giver”, sade den första, ”att hon skall bli dubbelt så fager som hon redan är.” 

Den andra sade: ”Jag giver, att hennes hår skall bli förvandlat till guld-hår.” 

”Och jag”, sade den tredje, ”att varje gång hon ler, skall en röd guld-ring komma 

ur hennes mun.” 

Därefter flög duvorna bort, men allt vad de sagt gick i fullbordan.  

Detta grämde styvmodern, som varje dag tänkte på, hur hennes egen dotter skulle 

kunna bli lika fager som Rosa. Hon kallade på trädgårdsmästaren och bad honom 

arrangera scenen med yxan och drängen och gick sedan med sin dotter till parken.  

Trädgårdsmästaren sade, att han hade glömt yxan och bad sin dräng gå efter den. 

Då sade drottningen, att Långa Leda skulle gå efter yxan. Trädgårdsmästaren satte 
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sig emot och menade, att så ringa göromål inte höves en ädel jungfru, men 

drottningen stod fast vid sitt ord. När nu Långa Leda kom uti lunden, fick hon se, 

varest yxan låg. Tre fager-vita duvor sutto och vilade på yx-skaftet. Det kunde den 

elaka jungfrun inte tåla utan kastade sten på fåglarna, bannade dem och sade: 

”Undan, stygga fåglar! Skall ni sitta här och smutsa ner yxskaftet, som jag skall 

bära med mina vita händer!” 

Fåglarna flög upp, men då hon hade gått, började de överlägga, vad de skulle ge 

den elaka jungfrun för hennes ondska. Då sade den ena: 

”Jag ger, att hon skall bli dubbelt så led, som hon redan är!” Den andra sade: 

”Jag giver att hennes hår skall bli som törn-ris!” 

”Och jag”, tillade den tredje”, giver att en padda skall hoppa ur hennes mun, varje 

gång hon skrattar!” 

När nu Långa Leda kom tillbaka, förundrade sig alla över hennes vederstyggliga 

utseende, över hennes hår, som liknade en törnebuske och över paddan som kom 

ur hennes mun, varje gång hon log. Men drottningen hade mycken sorg över 

denna stora olycka. 

Styvmodern kunde nu ej se Lilla Rosa för sina ögon och planerade hennes ofärd. I 

hemlighet gjorde hon upp med en skeppare och betalde honom för att skulle föra 

bort Lilla Rosa i fjärran land och sänka henne i havsens djup. Skepparen dårades 

av guldet, som hon erbjöd och lovade göra detta. Men då fartyget kommit ut på 

havet, utbröt en storm och skeppet förliste och gick till botten med man och allt 

utom Lilla Rosa, som vräktes i land på en öde ö. 

Här dvaldes hon en längre tid utan se till någon människa. En dag när hon 

vandrade omkring på sjöstranden, hittade hon resterna av en hjortkalv, som hade 

blivit sönderriven av vilda djur. Hon tog benranglet och satte upp på en stång för, 

att småfåglarna bättre skulle se och kunna få litet föda. Därefter somnade hon. 

Men hon hade inte sovit länge, förrän hon väcktes av en ljuvlig sång. Benranglet, 

som hon satte upp, hade blivit förvandlat till en grönskande lind och kalvhuvudet 

hade blivit en liten näktergal, som satt överst i trädets krona. Efter den dagen 

kändes det inte längre så tungt att dväljas på denna öde ö. Hon gladdes av den 

spelande linden, men kunde likväl inte glömma sitt hem utan satt ofta vid stranden 

och blickade ut mot havet. 



 56 

En dag fick hon se ett skepp, som ankom och som snart angjorde och kastade 

ankar vid ön. Ombord var en konungason och, då han såg linden och näktergalen 

som sjöng, blev han helt betagen. Snart fick han se Lilla Rosa, som var det 

vackraste han hade sett. Hennes hår glänste som guld och, då hon log, föll en 

guldring ur hennes mun. Konungasonen blev alldeles betagen och började samtala 

med Lilla Rosa. Hon berättade allt som hade varit och samtalet slutade så, att 

prinsen frågade, om Lilla Rosa ville följa med honom och bli hans drottning, 

vartill hon gav sitt ja och samtycke. 

Därefter seglade de bort från ön och kom till prinsens rike. Men Lilla Rosa hade 

med sig den grönskande linden och näktergalen 

När Lilla Rosa hade varit gift en tid, födde hon en gosse. Då tänkte hon på sin 

gamla far och skickade bud till honom om allt som hade hänt. Då styvmodern fick 

reda på att Lilla Rosa levde, lagade hon sig iväg med sin dotter, Långa Leda, och 

då de kom fram, ställde de sig vänliga och Lilla Rosa, å sin sida, ville inte heller 

tänka på detta förra, utan låtsade som ingenting. Men styvmodern bar svek i 

hjärtat och förärade Lilla Rosa en silkessömmad särk. Den var dock förtrollad, 

och då Lilla Rosa drog den på sig, blev hon förvandlad till en gås, som flög ut 

genom fönstret och kastade sig i havet. Gåsen fick gyllene fjädrar, ty Rosa hade 

haft fager-gult hår. 

Mest av alla sörjde Lilla Rosas gemål, den unge kungen. 

Om nätterna när månen sken och kungens fiskare var ute på havet för att vittja 

sina nät, blev de varse en fager gås med gyllene fjädrar, som låg och gungade på 

böljan. En natt sam gåsen fram till fiskarens båt och började samtala med honom. 

Gåsen hälsade och sporde: 

”God kväll, fiskare! Hur står det till hemma på kungsgården? 

   Spelar min lind?  

   Sjunger min näktergal? 

   Gråter min lille son? 

   Gör min herre sig någonsin glad?” 

När fiskaren hörde detta och igenkände drottningens röst, blev han underlig till 

mods och svarade: 

”Där hemma på kungsgården står illa till; 

   Din lind spelar inte, 
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   Din näktergal sjunger inte, 

   Din son gråter både natt och dag, 

   Din herre gör sig aldrig någonsin glad.” 

Då suckade den fagra gåsen och tycktes vara mycket bedrövad. Gåsen sade: 

”God natt fiskare! – Jag kommer här två gånger till och sedan aldrig mer.” 

I samma stund försvann fågeln. Fiskaren for hem och berättade detta för kungen, 

som gav befallning om, att gåsen skulle infångas. 

Andra natten gick det som tidigare. Samtalet mellan fiskaren och gåsen 

upprepades, men nu var fiskarna beredda och kastade sina nät över gåsen. Då 

började fågeln slå med vingarna och skriade sorgligt: 

”Släpp snart eller håll bra!” 

I detsamma skiftade hon hamn och blev till ormar, drakar och andra grymma djur. 

När fiskarna märkte detta, fruktade de för sina liv och släppte snarorna, så att 

fågeln kom undan. 

Tredje och sista natten hade man starkare snaror och nu hade kungen förbjudit 

dem att släppa gåsen vid livsstraff.  

Det gick som de föregående nätterna, att gåsen kom simmande och samtalade med 

fiskarna. Då den skulle simma bort, kastade de sina snaror om fågeln, som 

skriade: 

”Släpp snart eller håll bra”. Den skiftade därefter hamn och blev till ormar, drakar 

och andra farliga djur. Men fiskarna fruktade för kungens vrede och höll troget 

fast snaran. De lyckades nu fånga den gyllene gåsen och förde henne till 

kungsgården, där man noga vaktade, så att hon inte skulle undkomma. Men fågeln 

var tyst och purken och ville inte tala, och så blev kungens sorg ännu större, än 

den förut hade varit. 

En dag kom en gammal spågumma till slottet, som trädde inför kungen och sade: 

”Herre, konung, det är mig sagt, att din drottning blivit förvandlad till en gyllene 

gås och, att du sörjer över denna olycka både natt och dag. Nu har jag kommit hit 

för att lösa förtrollningen och ge dig åter din gemål, blott du lovar att bifalla ett 

villkor, som jag vill framställa. Kungen blev mycket glad och frågade vad detta 

månde vara? 

Då tog käringen till orda: 
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”Jag har mitt hem uti brinken, som ligger på andra sidan om den svarta floden. Nu 

bedes jag, att du låter lägga en stenmur runt omkring berget, så att ditt fä inte 

kommer dit och oroar mig, när de släpps på bete.” 

Detta tycktes kungen vara en ringa bön och han lovade att efterkomma detta, 

ehuru han tvivlade på att kvinnan kunde hålla sitt ord. 

Käringen började nu omständligt förtälja allt, som hänt Lilla Rosa genom hennes 

styvmoder. Kungen hade svårt att tro det, ty han kunde inte tänka, att den gamla 

drottningen var så falsk i hjärtat. Då beddes gumman få se den fagra silkessärken 

som Lilla Rosa hade fått i vängåva av sin styvmoder. Konungen lät hämta särken 

och så gingo de gemensamt till rummet, där gåsen hölls innestängd. När de hade 

kommit fram, gick trollkvinnan fram och drog silkessärken över gåsen. Då löstes 

förtrollningen och Lilla Rosa fick sin rätta skepnad och i stället för en gyllene gås, 

stod en fager kvinna med guldgult hår. Och i samma ögonblick begynte linden att 

spela och näktergalen sjöng i dess topp, så det var en lust och glädje däråt. Men 

kungen förstod, att den gamla kvinnan hade talat sant och höll redligt sitt löfte. 

Drottningen och hennes dotter Långa Leda sattes i fängelse, fastän de båda 

förtjänade döden. 

Därmed slutar sagan.  

 

20.	  Tre	  Stjälande	  Bröder	  
 

En änka hade tre söner efter sin avlidne man, vilket var allt, vad han lämnade 

efter sig. Fattig och oförmögen att ha dem hemma, sade hon ofta till dem, att de 

måste ge sig ut för att tjäna sitt bröd. Men de var vana från barndomen, att inte ha 

det så strängt. Att arbeta för andra, tyckte de, skulle kosta för hårt på. 

”Vi skall försörja både er och oss, utan att vi behöver tjäna hos andra.” 

”Hur vill ni då bära er åt?”, sade käringen. 

”Jo”, svarade den äldste. ”Vi skall gå till rike Per och stjäla oss ett får i natt.” 

Käringen ville ej gärna bifalla till detta, då hon menade, att det var stor synd och 

tillika ett vådligt företag, emedan de kunde falla i lagens händer och sedan bli 

utskämda i all sin tid. 

”Får jag följa med er, bröder?” sade den minste, som var blott 12 år. 
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”Vad skall vi med dig till, byting?” sade de. ”Du är bara till hinders och till 

förargelse. Du får stanna hemma.” 

Förargad över detta, går han över till bonden och säger: 

”Vill ni ge mig ett får imorgon, så skall jag vakta era får för tjuvar i natt.” 

”Ja”, sade bonden, ”vet du säkert att här kommer tjuvar i natt?” 

”Ja, det vet jag säkert och jag skall visa er prov på det i morgon.” 

Gossen går nu ner i fårhuset och ställer sig på vakt, sedan han skaffat en klubba. 

Mitt i natten öppnas dörren till fårhuset och den äldste brodern inträder. Genast 

var gossen där och gav honom ett ordentligt slag i skallen med klubban. 

”Aj, för tusan, det var ena rackare till baggar att slåss.”  

”Å, du är väl ett fä så dum”, sade den andre. ”Du har inte en aning om, hur man 

stjäler får. Håll upp dörren, så skall du få se, hur det går till.” 

Vid det han inträder, var gossen tillreds och slog honom i skallen. 

”Aj, för tusan! det var f-n till baggar här är. Här kan vi inte ta några får.” 

Missnöjda fick de återvända hem. 

Om morgonen gick gossen till bonden och visade prov på, att det hade varit tjuvar 

i fårhuset. (Han hade tagit brödernas vantar). Bonden gav honom då ett får, och då 

han kom hem med sitt får, satt bröderna vid bordet och var besvikna. 

”Det var omöjligt”, sade de. ”De förbannade baggarna slogs så rasande, att de så 

när hade kluvit våra skallar.” 

”Men, lika gott”, sade de . ”Vi skall gå till samma bonde i natt och stjäla gäss. De 

kan åtminstone inte slå oss.” 

”Får jag följa med?” sade den lille. 

”Nej, du är bara till förargelse.” 

Förtretad över detta går han till bonden och säger: 

”Vill ni ge mig en gås i morgon, så skall jag vakta era gäss för tjuvar i natt.” 

Bonden gick med på detta och gossen skaffade en tång och ställde sig på vakt i 

gås-huset. 

Mitt i natten kom bröderna och den ene säger: 

”Håll du upp dörren, så skall jag ta!” 

Vid det han inträdde, var den lille tillreds och nöp honom i näsan. 

”Aj, tusan!” skrek han, ”det var hemskt vad de nyps.” 

”Å, du är ett fä”, sade den andre. ”Håll upp dörren medan jag tar.” 
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Vid det han inträdde, avlöpte det på samma sätt med honom. Gossen nöp honom 

ännu hårdare, så att även han blev förskräckt. Nu måste de återvända hem ännu 

mer missnöjda än förra gången. 

Om morgonen gick gossen upp till bonden och visade prov på, att det varit tjuvar i 

gås-huset. Han hade tagit tjuvarnas hattar, som han visade upp för bonden. Han 

fick då en gås och då han kom hem och visade sin gås, sade bröderna: 

”Hur fick du den?” Gässen nöps så hemskt, att de höll på att ta näsan med sig.” 

”Men nu vet jag”, sade den äldste. ”Vi går till bonden i natt och stjäler kött. Jag 

vet, att han har fläskpaket på vinden. Där behöver vi inte frukta för vare sig hugg 

eller slag eller strypning.” 

”Får jag följa med”, sporde den lille? 

”Ja, du skall få följa med denna gången. Så får vi se hur det går.” 

Då de kom upp på bondens köttvind, fann de inte så mycket mer än, att bröderna 

tog varsin börda, medan den lille började lyfta på dörren. 

”Vad skall du med dörren till?”, sade de båda bröderna. Men gossen fortfor att 

lyfta dörren och för att inte röja sig, hjälptes de alla åt att få ner dörren. Nu listade 

de sig ut i natten; bröderna med sina fläskpaket och gossen med sin dörr. Men 

såsom dörren var tämligen tung, gick det långsamt att komma fram och snart rann 

solen upp. Då var det inte nådigt att komma släpande på tjuvgods och därför 

stannade bröderna invid en stor ek och den äldste sade.  

”Vi får klättra upp i eken och gömma oss, så länge solen är uppe, annars kan vi bli 

upptäckta. Således klättrade de upp i trädet med sina bördor. Gossens dörr lyftes 

också upp. Där satt de nu och gömde sig. 

Vid middagstid stannade ett fint grevligt sällskap under eken, vid det grevinnan 

sade: 

”Här är så vackert på landet och skugga under denna sköna ek. Låt oss sitta här 

och spisa middag. Spänn ifrån hästarna.” 

Greven biföll genast detta. Hästarna spändes ifrån under det kammarjungfrurna 

sysselsatte sig med dukningen. Bordsservisen var dyrbar. Tallrikar, knivar, 

gafflar, skedar; allt var av silver. Det lyste så härligt i ögonen på dem som satt 

uppe i trädet. Snart var bordet serverat och herrskapet gjorde sig i ordning för att 

spisa middag i det vackra gröngräset. 

Då herrskapet hade spisat en stund, sade den lille: 
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”Kära bröder, jag är så pisseträngd, att jag nödvändigt får lov att p-a.” 

”Ack, du är väl inte rasande!” sade bröderna till honom. ”Då gör du oss 

olyckliga.” 

”Ack, att vi skulle vara så dumma och ta dig med oss, din byting!”, utropade stilla 

den andre av bröderna. Annars hade vi nu varit hemma från detta äventyr.” 

”Jag kan inte längre hålla mig”, sade gossen. ”Jag måste p-a.” 

Nu bar det iväg, så att det trattade ner av trädet och kom droppvis ner i 

herrskapets mat. Då grevinnan, som satt närmast trädet, fick den ena droppen efter 

den andra på huvudet, armarna och händerna, utropade hon: 

”Ack vad det är ljuvligt här på landet. Det är daggdroppar som kommer från 

trädet.” 

”Vad är det för något, mamma lilla?”, frågade en liten fröken som satt näst 

grevinnan. 

”Jo, mitt lilla barn, det är fuktighet som samlas utav nattens kyla, som fäster sig 

på träden. Nu när dagen kommer och solen börjar uppvärma den kalla luften, så 

lossnar dessa dugg droppar från trädens blad.” 

”Undrar hur de smakar?” sade lilla fröken och tog med fingrarna upp några 

droppar som fallit ner på hennes tallrik. 

”Ack, mamma, vad de smakar beska”, sade hon. ”Hur kan det komma sig?” 

”Det kommer sig av att bladen är så beska till smaken”, sade grevinnan som även 

tog och smakade på dem. Slutligen var hela sällskapet nyfikna på att smaka. 

Bäst som herrskapet var livliga uti detta samtal, säger den lille: 

”Nu kan jag inte hålla dörren längre. Jag måste släppa den, ty mina armar är redan 

helt bort domnade.” 

”Ack, att vi skulle ha dig med oss”, ropade bröderna, som nu blev utom sig av 

förskräckelse. 

Rätt som de sade detta, lät gossen dörren falla och, då den föll ner, slog mitt i 

bordet. 

”Ha, ha” ropade alla och sprang förskräckta upp från bordet. Här är väl troll nära. 

Låt oss skynda härifrån! Gud, bevare oss, vad kunde det vara?” 

Då sade den lille i trädet: 

”Nu går jag ner och sätter mig att äta, jag är så hungrig.” 

”Kära du, gör inte det, de kommer snart tillbaka för att hämta sitt silver.” 
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”Det får gå hur det vill, jag går ner och äter.” 

De andra bröderna satt kvar och tordes knappt ens draga andan. 

Då herrskapet hade rest ett stycke, säger greven till kusken: 

”Du får spänna från den ena hästen och rida tillbaka för att se, hur det står till. Det 

skulle vara en kännbar förlust för oss att mista allt vårt silver. Kan du skaffa det 

åter, skall du få en hederlig vedergällning därför.” 

Kusken spänner då från hästen och rider tillbaka, varvid han får syn på gossen: 

”Vad är du för en?” sade kusken. 

”Jag är Herrens ängel, som har antagit mänsklig skepnad och skall straffa de 

högmodiga på jorden. Det var jag, som lät denna dörr falla ner från himlen, för att 

hämnas på ditt herrskap, som är så högmodigt. 

Kusken föll i djup förundran över gossens tal. Han trodde, att det verkligen var så 

och sade: 

”Varför sitter du och skrapar din tunga?”  

”Därför att jag skall bli klok och vis”, svarade gossen. 

”Eftersom du är en Herrens ängel”, sade kusken, ”så vet jag, att du har förmåga 

att göra mig klok och vis. Gör mig även det!” 

”Det skall jag göra”, sade gossen, ”men jag måste först skrapa din tunga, innan 

det kan ske.” 

Kusken framräckte villigt sin tunga. Gossen skrapar då mycket sakta på den och 

höll i detsamma på tungspetsen med ena handen och, under det han skrapade, 

avskar halva tungan. Förskräckt här över kastade sig kusken på hästen och rider 

det fortaste han kan därifrån. Han trodde verkligen att det var en trollpojke i stället 

för en ängel. Då han kom fram och man frågade honom hur det stod till kunde han 

inte tala ett ord, utan endast framstappla några obehagliga läten. Förskräckelse 

överväldigade hela sällskapet varefter de reste sin kos. 

Då gossen hade ätit sig mätt, sade han till bröderna: 

”Nu tar jag med mig hela bordsservisen och går hem.” 

De ville avråda honom därifrån, men han tog hela sin börda på nacken och 

marscherade hem. De andra satt kvar upp i trädet hela dagen utan att få varken 

vått eller torrt. Då det blev fullkomligt mörkt, steg de ner från sitt gömställe och 

spatserade hem. 
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21.	  De	  lånta	  Brudsmyckena	  
 

Följande händelse har timat i Blekinge, i Jämshög socken. 

Det var en gång en fattig piga, som skulle gifta sig. Hon visste dock inte, hur hon 

skulle få tag i all den grannlåt som var bruklig. Bruden brukade ha silverkedjor, 

s.k. maljor. Dessa var stora runda pjäser med bärnstenar uti. 
 

 
Då det led mot bröllopsdagen, skulle pigan gå bort och låna sig dyrbara 

grannlåter. På vägen mötte hon en gammal gumma, vars öron var ovanligt stora. 

Gumman säger: 

”Jag har hört att du skall gifta dig och, att du vill låna silver och grannlåt. Om så 

är, skall du få låna allt, vad du behöver av mig. Du skall bli den dyrbaraste brud, 

som funnits i Bleking.” 

Pigan blev häpen och sporde efter en stund: 

”Jag tackar för löftet, men hur skall jag få det?” 

”Följ med mig ett stycke!” sade gumman. 

”Men innan jag lämnar dig silvret, så vill jag ha ditt förord, nämligen, att du ger 

mig lite utav varje maträtt, som du kommer att ha på ditt bröllop. Om du 

uraktlåter någon enda, så blir du olycklig.” 

Pigan lovade detta. 

Nu kom de till en stor sten, som var flat och på vilken de kunde sitta. Snart kom 

gumman med en ask i handen. Hon satte sig bredvid pigan och tog fram alla 

sorters grannlåter vars like pigan aldrig hade sett. 

”På denna stenen skall du möta mig kl. 12 dagen efter bröllopet.” 

Pigan tog hela asken med grannlåt och gumman försvann. 
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Huru förvånade blev inte alla, då de såg pigan i den dyrbara bruddräkten. Ingen 

hade sett en så dyrbart klädd brud någonsin. 

På bröllopsdagen infann sig gumman, just som brudfolket och bröllopsgästerna 

spisade middag. Bruden steg då upp och lade för gumman av varje rätt som fanns 

på bordet. Alla gästerna förvånade sig över den ovanliga gumman, som hade så 

stora öron, ty de hängde ner på axlarna. 

Dagen efter gick pigan till sagda sten för att lämna tillbaka brudsakerna. 

Gumman infann sig, men sade: 

”Hade jag vetat, att det skulle bli en så mulen dag, så hade jag satt ut en annan tid 

eller väntat till en annan dag.” 

”Skynda dig och lägg ut silvret i rappet”, sade gumman. 

Under det gumman var sysselsatt med att räkna silvret, hade åskmolnen samlat sig 

och en stark åska började knalla över dem. 

”Aj!” skrek gumman. ”Behåll silvret tills vidare.” 

I samma ögonblick, som käringen skulle fly, slog åskan ner på henne, och hon 

syntes aldrig mera till. 

Emellertid behöll pigan silvret, varigenom hon blev rik. 
 

22.	  Prins	  Hatt	  under	  Jorden	  
 

Det var en gång en konung, som hade 3ne döttrar, vilka voro utmärkta för sin 

skönhet. Den yngsta av dem, Lina, var icke blott skönare än de andra utan hade 

jämväl andra företräden. Då de andra reste ut på nöjen och lustbarheter, satt Lina 

hemma hos sin mamma. Då konungen köpte dyrbarheter på marknaden åt de 

andra döttrarna, så ville Lina inte ha det minsta av sådana fåfängligheter. 

En gång skulle konungen fara till en stor marknad och sporde noga sina döttrar, 

vad de önskade sig. De båda äldsta började på stund upprepa varje handa 

dyrbarheter och grannlåter, men den yngsta prinsessan begärde inte någonting. 

Kungen fortsatte att spörja och till slut sade Lina: 

Väl vet jag en ting som jag gärna skulle vilja ha, om jag blott dristade mig att 

bedja därom.” 
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”Vad kan det vara?” frågade kungen. ”Nämn vad det är och du skall få det, om det 

står i min makt.” 

”Jo”, sade prinsessan. ”Jag har hört talas om de tre sjungande löven, och dem vill 

jag äga framför något annat i världen.” 

Konungen for nu bort och då han kom till köpstaden, där mycket folk från alla 

landsändar bjöd ut kram på gator och torg, tänkte han på sin yngsta dotter. Han 

gick från bod till bod och sporde krämare från både österland och västerland, om 

någon visste besked om de tre sjungande löven. Men ingen hade hört talas om 

dessa och däröver blev kungen illa till freds.  

Då han nu var i hemväg, fick han plötsligt höra en klang liksom av harpor och 

strängaspel och det var övermåttan vackert. Han hade aldrig hört dess like. Trots 

att det var mörkt, red han av vägen och följde ljudet av harporna, tills han kom till 

en stor grön äng. När han ridit ytterligare ett stycke, kom han till en hasselbuske. 

Överst på busken voro tre gyllene löv, som rörde sig av och an och därav blev det 

en klang, som ingen kan omtala, så skön. Nu blev kungen inte litet glad, ty han 

förstod, att det var de tre sjungande löven, varom hans dotter hade talat. 

Han ville genast bryta dem, men då ljöd en stark röst under busken: ”Låt bli mina 

löv!” Kungen blev häpen men frågade till slut, om han fick köpa löven. Rösten 

svarade: 

”Jag är Prins Hatt under jorden och du får inte mina löv på mer än ett villkor.” 

”Vad är det för villkor?” sporde konungen med stor iver. 

”Jo”, sade rösten”, du måste lova mig det första liv, du möter, då du kommer 

hem”. 

Konungen gav sitt löfte härtill och nu vek kvistarna inte längre undan, utan han 

kunde bryta dem och därefter vände han gladeligen om till sitt folk igen. 

Hemma i kungsgården satt prinsessorna och väntade på att kungen skulle komma 

hem. Den yngsta sade då : 

”Jag vill gå och möta min fader.” Därefter axlade hon sin kappa och började 

vandra vägen framåt. Som hon hade gått ett stycke, fick hon höra gny av folk och 

vapen och tramp av hästar. Då hon också hörde den ljuvligaste sång, som kan 

tänkas, blev hon mycket glad, ty hon visste att detta var hennes fader och, att han 

hade fått de tre sjungande löven. När kungen fick se henne, blev han alldeles 

förfärad, ty han mindes strax, vad löfte han hade gett prins Hatt. Nu blev det en 
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jämmer och sorg, men mest av alla sörjde konungen själv. Slutet blev, att han 

vände tillbaka till ängen och lämnade sin dotter vid hasselbusken och det tycktes 

honom nu, att han lidit en skada, som var obotlig. 

Då prinsessan suttit en stund vid hasselbusken, öppnade sig marken och hon kom 

ner i en stor sal under jorden. Denna sal var mycket, mycket präktigare än alla 

andra salar och prydd med silver och guld och smyckad på alla vis. Då hon 

slutligen blev trött, lade hon sig att vila på en säng. Men hon hade inte vilat länge, 

förrän dörren öppnades och det kom in en man, som gick fram till bädden och 

hälsade henne välkommen med många kärliga ord och sade, att det var han som 

rådde över salen, ty han var prins Hatt. Prinsen berättade också, att han blivit 

pålagd av en elak trollkvinna, att han aldrig fick visa sig för någon människa. 

Därför kunde han bara komma om nätterna, sedan det blivit mörkt. Men om hon 

ville vara honom trogen, skulle allt på sistone bli annorlunda. Därmed lade han sig 

ner på bädden och sov om natten hos prinsessan. Men i ottan, förr än dager sken, 

steg han upp, gick bort ifrån sin unga brud och syntes inte till förrän om kvällen. 

Prinsessan satt nu om dagarna i den fagra salen och om aftonen kom prinsen. Var 

hon sorgmodig, behövde hon blott lyssna på de tre sjungande löven, så blev hon 

åter glad. Efter nio månader nedkom hon med ett sven-barn. Nu tycktes henne allt 

vara bättre än förr och dagarna i ända gjorde hon inget annat än smekte sitt lilla 

barn och längtade efter att kärestan, prins Hatt, skulle komma. 

Men en natt kom prinsen senare än vanligt och sade: 

”Jag kommer just från din faders gård. Konungen har fäst sig en ny drottning och 

om det lyster dig, skall du fara till bröllopet och taga vår lille son med dig.” 

Detta tycktes prinsessan ett gott förslag och redan nästa morgon körde en förgylld 

karm fram och prinsessan och henne lille son satt upp och det bar iväg över berg 

och dal och, innan hon visste ordet av, var de framme på hennes faders gård. 

Vilken glädje det blev vid hennes ankomst, kan man väl tänka sig och konungen 

själv steg upp från sitt högsäte och omfamnade henne med stor hjärtans fröjd. 

Drottningen var nyfiken och frågade hela tiden prinsessan om hennes nya liv. 

Prinsessan hade lovat prins Hatt att vara trogen och svarade blott undvikande. Till 

slut måste kungen be drottningen stilla sin nyfikenhet. När bröllopet hade stått i 

flera dagar, började prinsessan längta hem till sitt. Genast körde vagnen fram och 
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prinsessan tog farväl av sina fränder och for över berg och dal, tills hon kom till 

den gröna busken. 

Det stod så en rund tid om, och konungadottern blev åter havande. Nu tycktes hon 

vara ännu lyckligare och aldrig gjorde hon annat än lekte med sina små barn, 

lyssnade på de tre sjungande löven och längtade efter sin man när han var borta. 

En dag kom prinsen senare hem än vanligt och sade: 

”Idag har jag varit på din faders gård, och din äldsta syster skall gifta sig med en 

främmande konungason och, om du vill, skall du fara hem och närvara vid 

bröllopet. Därvid skall du ta våra barn med dig. Prinsessan blev glad, och, fortfor 

prinsen: 

”Du måste lova, att du aldrig låter locka dig att svika din tro emot mig.” 

Prinsessan for nästa dag till bröllopet. Gästerna var samlade och där dracks 

fästningsskål med både lust och gamman. Då prinsessan inträdde blev det 

uppståndelse och kungen själv stod upp ur sitt högsäte för att hälsa välkommen. 

Snart började drottningen fråga hur prins Hatt såg ut och hur han tedde sig emot 

henne. Hennes nyfikenhet var så stark, att konungen måste säga till henne. Då 

bröllopet led till ända, började konungadottern längta hem. Strax körde karmen 

åter fram. Hon bjöd sina fränder farväl och satt upp på karmen. Strax var hon 

tillbaka i jordstugan, där de tre löven spelade så ljuvligt. 

Så led ännu en tid framåt, och konungadottern blev åter havande och födde en 

blomkind, den allra fagraste. Nu tycktes hennes lycka vara större än någonsin. 

Hon lekte med barnen, lyssnade på de tre löven och längtade efter sin make, som 

kom om aftonen. 

En kväll kom prinsen senare hem än vanligt och berättade att: 

”Din andra syster har fått en friare och skall gifta sig. Om dig lyster, kan du fara 

till bröllopet med våra barn.” Detta tycktes prinsessan vara ett gott förslag och 

hon kunde inte nog tacka sin man. Prinsen återtog: 

”Ett måste du likväl lova, att du inte sviker din tro emot mig; ty därav månde 

komma en stor olycka för oss bägge.” 

Då prinsessan ankom till bröllopet, blev det stor uppståndelse och kungen själv 

steg upp från sin tron och omfamnade henne. Alla gladdes. Sedan nu de första 

hälsningarna var förbi, begynte strax drottningen spörja om prins Hatt. Men 

prinsessan undvek att svara på hennes frågor. Hon började då fråga om barnen; 
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vem liknade de? Prins hatt månde vara en fager ungersven. Såsom moders-hjärtat 

alltid är ömt, lät prinsessan locka sig av hennes falska tal och hur det ena ordet 

gav det andra, bekände hon omsider, att hon inte visste om prinsen vore vacker 

eller led, ty hon hade aldrig sett honom. Då sade drottningen: 

”Du måste skaffa dig besked härom”. Efter ett tag kom hon med en ring, ett 

eldstål med flinta och ett ljus. Prinsessan tackade för gåvan och lovade göra allt 

som styvmodern lärt henne. Därefter skildes hon från sina fränder, satt upp på 

vagnen och for hem till den underjordiska salen. 

Om aftonen, då prinsen kom hem, och de hade gått till sängs, märkte prinsessan 

snart, att prinsen fallit i djup sömn. Hon steg då upp, slog eld genom ringen och 

nalkades bädden med ljuset i hand. Hon såg en fager ungersven och blev så 

betagen, att hon glömde allt annat i världen för att se på honom. Bäst som hon 

lutade sig över honom, rann en droppe stearin ner och föll på hans bröst. 

Prinsessan ville genast blåsa ut ljuset, men det var försent. I samma stund tystnade 

de tre sjungande löven och den fagra salen byttes ut mot en kula med ormar och 

paddor och de stod mitt i natten med sina små barn. Men prins hatt var – blind. 

Konungadottern ångrade sin gärning och prins Hatt sade: 

”Illa har du lönat mig och nu måste du antingen fara tillbaka till din faders gård 

eller leda mig.” prinsessan lovade att aldrig svika sin man och tillsammans med 

sina barn, började de sin vandring genom skogen. 

När de så vandrat långan led genom ödemarken, frågade prins Hatt: 

”Ser du något?” Efter en stund sade prinsessan: 

”Nu ser jag ett stort hus, vars tak glänser som koppar.” Prinsen sade: 

”Då är vi framme vid min äldsta systers gård. Gå in och hälsa från mig. Ge henne 

vår äldste son i sin vård, men gå inte in under hennes tak och låt inte henne 

komma hit, för då blir vi olyckliga.” Det sved i prinsessans hjärta, då hon skulle 

lämna sin lille son, och därefter började de åter sin färd genom skog och obygd. 

Prinsen sporde en dag: 

”Ser du något?” ”Nej”, sade prinsessan, men efter ett tag tyckte hon sig se ett 

slott, vars tak glänste som silver. Prinsen sade: 

”Då är vi framme vid min andra systers gård. Gå nu in och hälsa från mig och säg 

att hon skall taga vård om vår andre son och fostra honom tills han blir vuxen. 
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Men själv får jag inte komma under hennes tak och hon får inte komma hit och 

träffa mig, ty då sker en stor olycka.” 

Det sved i hjärtat då hon måste lämna bort sitt andra barn, varefter hon skildes 

från sin svärsyster med mycken vänskap å ömse sidor. 

Prinsen och prinsessan begynte nu åter sin färd, tills de kom fram till en liten grön 

stig som gick genom skogen. Då frågade prinsen som förut: 

”Ser du något?” Efter en stund sade prinsessan: ”nu ser jag något. Jag ser ett stort 

hus, vars tak glimmar som guld.” 

”Då är vi framme vid min yngsta systers gård”, sade prinsen. ”Nu skall du gå in 

och hälsa från mig och be, att hon vill motta vår lilla dotter och fostra henne. Men 

du får själv inte komma under hennes tak och hon får inte gå hit till mig, ty då 

måste vi för alltid åtskiljas.” 

Nu gjorde prinsessan som hon var tillsagd, men då hon skulle lämna ifrån sig sitt 

sista barn, kändes det, som om hjärtat skulle brista. Hennes svärsyster gick med 

henne ut, utan att hon kom ihåg att hindra det. Prinsen sade, då han märkte detta: 

”Hjärtans käraste! Detta skulle du inte ha gjort!” I samma stund sänktes en sky 

ner av himlen och prins Hatt försvann i luften, såsom en fågel flyger. 

Nu blev det stor bestörtning. Till slut sade prinsens syster: 

”Jag kan inte ge dig något annat råd än, att du måste gå bort till det stora berget, 

som du ser över skogen. Där bor en gammal trollkäring som heter Berta. Hon är 

vis och kan kanske hjälpa dig.  

Prinsessan vandrade nu mot berget och då det blev mörkt, så att hon inte kunde gå 

längre, blev hon varse ett litet ljus som tindrade på fjället. Då glömde hon sin 

trötthet och stapplade fram tills hon kom till en håla och hålans dörr stod öppen. 

Där inne såg hon en hel hop med småtroll och allra längst fram satt en gammal 

gumma och pysslade med något smått. Prinsessan steg i och hälsade: 

”God kväll, kära mor!” 

Bergkvinnan fick då ett fryntligt utseende och svarade: 

”God kväll igen! Vem är du som kommer och hälsa så vackert?” 

”Jo”, sade prinsessan. ”Jag undrar om kära mor har hört talas om prins Hatt under 

jorden?” 

”Nej det namnet har jag inte hört”, sade gumman. ”Men du skall veta att jag har 

en syster som är dubbelt så gammal som jag och som kanske vet bättre besked.” 
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Prinsessan bodde nu över i berget om natten och nästa morgon då hon skulle ta 

avsked, sa gumman: 

”Har får du en gåva för att du hälsade så vacker och kallade mig kär mor. Det är 

en spinnrock av guld som spinner tio gånger fortare än någon annan spinnrock.” 

En av gummans pysslingar gick nu före prinsessan och visade vägen till gummans 

syster. Om aftonen kom de fram till en håla, vars dörr stod öppen och då 

prinsessan inträdde,  

 
fick hon se ett stort antal pysslingar och längst fram en gumma, som tycktes vara 

mycket ålderstigen. Prinsessan inträdde och hälsade: 

”God kväll, kära mor!”, varvid alla pysslingarna tittade upp. ”God kväll igen”, 

sade gumman. ”Vem är du, som kommer och hälsa så vackert efter alla dessa år.” 

Jo, prinsessan sade vem hon var och berättade hela sin historia och sporde till slut 

om gumman händelsevis visste, vem prins Hatt var. 

”Nej”, sade gumman. ”Det vet jag inte. Men eftersom du gjorde mig den hedern 

och kallade mig kära mor, skall jag hjälpa dig. Jag har en syster, som är dubbelt så 

gammal som jag. Hon kan veta besked, men nu får du bo här i natt.” 

På morgonen var hon genast redo att bege sig åstad och en av bergspysslingarna 

skulle följa henne. Då hon skulle ta avsked av den gamla, sade käringen: 
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”Jag önskar dig lycka till på resan. Och för att du kallade mig kära mor, vill jag ge 

dig en vängåva. Här får du en härvel av guld. Så länge du har den, behöver du inte 

lida någon brist, ty den härvlar själv allt det garn, som din spinnrock spinner.” 

Konungadottern tackade så mycket för den ädla gåvan och begav sig iväg. Sent 

om aftonen, kom hon och pysslingen fram till ett berg. Uppe på toppen lyste ett 

litet ljus som en klar stjärna. Pysslingen pekade på ljuset, tog farväl och vände 

om, medan prinsessan började klättra uppför berget. Långt om länge kom hon upp 

på bergets topp och här var en liten stuga, vars dörr stod öppen. 

 

 
 Vid det hon inträdde i stugan, fick hon se var en hel hop med troll satt samlade 

kring elden och längst fram en gumma, som pysslade med något smått. Hon var så 

ålderstigen, att huvudet for fram och tillbaka. Härav förstod prinsessan att det var 

Bertas äldsta syster och inträdde under det hon hälsade: 

”God kväll, kära mor!” Alla småtrollen tittade upp, men käringen såg vänlig ut 

och hälsade: 

”God kväll igen! Vad är du för en som kommer och hälsar så vackert och kallar 

mig kära mor.” 

Prinsessan berättade, vem hon var och sade sitt ärende och sporde den gamla 

gumman, om hon visste vem prins Hatt var?” 
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Gumman blev mycket allvarsam, besinnade sig och sade: 

”Nog har jag hört talas om honom och kan säga dig var han vistas. Likväl är det 

föga vån och hopp, att du någonsin får återse honom, ty han är förhäxad, så att 

han har glömt både dig och allt annat. Men eftersom du gjorde mig den äran att 

kalla mig kära mor, skall jag ändå hjälpa dig så gott jag kan. Bliv här i natt, så 

skall vi i morgon språkas vid.” 

Nästa morgon, då prinsessan skulle ge sig iväg, sade gumman: 

”När du går härifrån, rätt med solen, kommer du omsider till en kungsgård. Där 

skall du gå in och göra som jag säger dig, ty där bor prins Hatt.” Gumman gav 

henne många råd, hur hon skulle skicka sig och till slut räckte hon henne en 

silkespung, stickad med rödaste guld. Den hade den egenskapen, att den alltid var 

full med vita pengar, hur mycket man än måtte ta där ur. Prinsessan tackade för 

den kostliga gåvan och så skildes de åt under stor vänskap å ömse sidor. 

Det avlopp allting såsom käringen sagt. Ty när hon vandrat genom oändliga 

skogar, kom hon slutligen till en stor kungsgård, som var så övermåttan präktig, 

att hon aldrig sett dess like. Nu blev hon glad och öppnade borggrinden. Då fick 

hon se en stor kvinna komma gåendes emot henne. Hon var så väl klädd, att 

prinsessan trodde sig kunna veta, att det var hon, som rådde över gården. Trollet 

frågade genast: 

”Vem är du och var kommer du ifrån?” 

”Jo”, svarade prinsessan. ”Jag är en fattig främling, som har kommit hit för att 

söka tjänst.” 

”Packa dig strax iväg härifrån”, sade käringen och såg så bister ut, att prinsessan 

blev förskräckt. 

Men hon repade strax mod och sade: 

”Om det är så, får jag väl laga mig därefter, men låt mig blott få vila ut någon dag, 

då jag har färdats så långt.” 

”Ja”, sade trollet, ”det kan du få. Du kan få ligga i gås-huset.” 

Därvid blev det, och prinsessan drog in i gås-huset. Hon tog fram sin spinnrock 

och vävde gyllen-duk och fagert pell och klädde hela stugan runt omkring. Snart 

var gås-huset det präktigaste härbärget i hela kungsgården. När det var gjort, drog 

hon fram sin silkespung och gick och köpte mat, mjöd och vin. Hon kokte, stekte 

och bullade upp och gick till slut upp i kungsgården och bjöd in trollet och hennes 
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styvdotter till gästabud. Detta behagade trolldrottningen ganska väl, för hon hade 

redan hört talas om hur det bullades upp i gås-huset. 

När det led mot aftonen kom trolldrottningen och styvdottern och var där tillrett 

ett gästabud, som både syntes och hördes. Vid de nu satt över bord och åt och 

drack, drog prinsessan fram sin spinnrock och begynte spinna. Då vart 

trolldrottningen alldeles förundrad och frågade, om hon kunde få köpa 

spinnrocken. ”Nej”, sade prinsessan, ”men du skall få den på ett villkor.” 

”Säg strax vad det månde vara”, sade trolldrottningen. 

”Jo”, sade prinsessan. ”Det är mitt villkor, att jag får sova hos din allra-käresta i 

natt.” 

Drottningens begärelse till spinnrocken var så stark, att hon till slut gick in på 

förslaget. 

Hon drog sig tillbaka och funderade. Sedan sade hon till sin styvdotter, att hon 

skulle gömma sig i prinsens sovrum för att höra, vad som sades om natten. 

Därefter redde hon till en sömndryck av mjöd och starka örter och bjöd prinsen. 

Då han tömt bägaren, sjönk han ner i djup sömn. Därefter log trollpackan i sitt 

falska hjärta och förde in prinsessan in i kammaren, såsom lovat var. 

När prinsessan blivit ensam med prinsen, sprang hon fram och föll honom om 

halsen och berättade allt som varit. Hur hon hade sökt i hela världen. Hon ropade 

så många kärleksfulla ord, men prinsen svarade intet därpå, ty det var sådan kraft i 

sömndrycken och han inte vaknade ur sin dvala. Men drottningens styvdotter 

hörde vartenda ord och tyckte så synd om prinsessan, att hon beslöt sig för att tiga 

om allt detta inför trollet. 

Så förgick hela natten och då trollet om morgonen kom in i kammaren och såg, att 

hennes list hade lyckats, blev hon över måttan glad. 

Som det nu led mot afton, stod prinsessan upp, avtorkade sina tårar och började 

tillreda ett nytt gästabud. Hon bjöd i trolldrottningen och hennes dotter. De blev 

mycket smickrade och lovade att infinna sig. Då gästerna nu satt och åt och drack, 

drog prinsessan fram sin gull-härvel och började härvla garn. Då blev 

trolldrottningen så förundrad, att hon tyckte sig aldrig ha sett något liknande 

tillförne. Hon frågade för den skull, om hon inte kunde få köpa härveln. ”Nej”, 

sade prinsessan, ”den är inte till salu. Likväl skall jag avstå den på ett villkor”. 

”Vad är det, då?” 
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”Jo”, sade prinsessan, ”detta är mitt villkor, att jag får sova ännu en natt hos din 

käraste.” 

Trollkvinnan tyckte det vara en underlig begäran, men besinnade sig snart. 

Hennes åtrå till guldhärveln var så stark, att denna känsla tog överhanden och det 

blev så, att trollet tog guldhärveln och prinsessan skulle få sova om natten hos sin 

egen allra-käresta; prins Hatt. 

Trollet tillredde nu en dvaldryck, som var gjord på mjöd och örter. Prinsen intog 

denna och föll strax i djup sömn. 

När konungadottern blivit ensam med prinsen, sprang hon fram, slog sina armar 

om prinsens hals och begynte tala om deras barn och, hur hon hade fått vandra i 

hela världen. Men ingenting hjälpte. Prinsen sov som i dvala och vaknade inte upp 

ur sömnen. Då började hon gråta och be om förlåtelse för allt, vad hon brutit 

emot. 

Så förled hela natten och om morgonen bittida gick trollkäringen ner i kammaren 

för att höra hur det stod till. Kungadottern måste återvända till gås-huset, där hon 

satt och grät hela dagen. Men trollets styvdotter hade hört allt och fått sådan 

ömkan med de två, att hon beslutade sig för att hjälpa dem. 

Som det nu led mot kvällen, steg prinsessan åter upp, avtorkade sina tårar och 

begynte tillreda ett tredje gästabud, som var ännu mycket kostligare än de förra. 

Hon inbjöd trollet och hennes dotter och de sade sig skola komma på utsatt tid. Då 

gästerna nu satt över bord och gjorde sig glada, åt och drack, framdrog prinsessan 

sin silkespung och visade att den städse var full med pengar. Häröver blev 

trolldrottningen förundrad och sade, att det övergick allt, vad hon hade sett förut. 

Hon frågade fördenskull, om hon ej kunde få köpa pungen. 

”Nej”, sade prinsessan, ”den är inte fal för något pris. Likväl skall jag avstå den 

på ett enda villkor”. 

”Vad är det för ett villkor?” sporde trollet med stor häftighet. 

”Det är mitt villkor, att jag får sova ännu en natt hos din käraste.” Såsom trollet nu 

tyckte, att hon helst av allt i världen ville äga pungen, besinnade hon sig inte 

längre utan gick genast in på handeln. Och så blev det, att trollet tog pungen och 

prinsessan skulle få tillträde till det rum, där prinsen var. 

Trollet sade till sin dotter att gömma sig som vanligt och tillredde sedan en dval-

dryck av mjöd och bad sin käraste att dricka. Men styvdottern vinkade åt honom, 
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då han skulle tömma bägaren och lät honom förstå, att han ej skulle smaka. 

Prinsen passade på vid ett obevakat tillfälle, att hälla ut drycken i en blomkruka, 

medan trollkäringen tittade bort. Snart låtsades han falla i sömn och trollet, som 

trodde att allt var beställt, släppte in prinsessan i sovrummet. 

När hon nu hade blivit ensam med prins Hatt, föll hon honom om halsen med stor 

kärlek och sade hur glad hon var, över att än en gång få se honom. Men prinsen 

förstod ingenting och låtsades, som om han sov. Hon berättade då allt, som hon 

gått igenom och hur hon hade sökt i hela världen. Det kändes för prinsen, som om 

han vaknat upp ur en ond dröm. Äntligen sprang han upp med stor häftighet, tog 

prinsessan i famn, kysste henne och förklarade, att hon ensam var den enda vän 

han hade kär i hela världen. Det blev en glädje, som man knappt kan tänka sig och 

i detsamma trädde trollkäringens styvdotter fram ur sitt gömställe. De blev först 

förskräckta, men hon lugnade dem och berättade, att hon själv var en kungadotter 

som kommit i trollets våld och nu ville hjälpa dem. Alla tre satte sig nu och lade 

råd, hur man skulle bli av med trollpackan. De kom fram till att man inte kunde 

bli kvitt troll på annat sätt än att skålla ihjäl dem. 

Så led några dagar fram. Prinsessan satt i gås-huset. Men i kungsgården var buller 

och bång, ty drottningen skulle hålla sitt bröllop med prins Hatt och en stor hoper 

troll från när och fjärran var bjudna till gästabudet. Det rustades för fullt och 

käringen lät bära fram sin stora kittel med plats för aderton oxar. När så eld var 

uppgjord, oxarna slaktade, och allt väl beställt, sände hon bud ner till gås-huset 

för att spörja vandringskvinnan, hur man skulle få köttet riktigt mört. Prinsessan 

svarade: 

”Det är sed i vårt land, att elden görs mycket stark och lagen kokas ända tills 

kitteln är blå i botten.” Detta tycktes trollet ett gott råd och man lät därför göra 

elden tre gånger starkare än förut, så att vattnet bubblade och lekte högt i 

himmelens sky. När det hade lidit en stund, skickade hon prinsessan för att se, om 

det hade blivit blått i botten. Prinsessan lutade sig över kanten och tittade ner i 

vattnet, men sade sig inte se någon blånad. Då skickade hon upp prins Hatt; men 

inte heller han kunde se någon blånad. Då vart käringen vred och steg själv upp på 

stegen och tittade ner i kitteln. Men knappt hade hon lutat sig över bredden, förrän 

prins Hatt var tillreds, grep henne i fötterna och kastade henne huvudstupa i det 

sjudande vattnet. Och därmed var det slut med trollet. 
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Nu tyckte prinsen och hans käresta, att det inte var värt att vänta tills gästerna 

anlände, utan de tog, spinnrocken, härveln och pengapungen jämte andra kostliga 

ting och drog hastigt sina färde. Efter en lång vandring, kom de till ett slott, där de 

återfann de tre sjungande löven. Men ännu större blev deras glädje, då deras barn 

och prinsens systrar och mycket annat folk kom emot dem och så fick de sin lön 

för sin trogna kärlek. De tre sjungande löven var alltid hos dem och upphörde 

aldrig att spela utan klingade dag och natt. 
 

Den	  Trolösa	  Systern	  	  	  
Aarne 315, F.S.F. 1.A. Sagor referat 

  

En konung i Sverige, som har fyra söner och fyra döttrar, befaller att de skola 

gifta sig med varandra. Den yngste sonen vägrar att lyda och flyr tillsammans 

med den syster, som fadern som utsett till hans maka. 

På kvällen komma de till en rövarkula, där sju rövare ha sitt tillhåll. Prinsen slår 

ihjäl dem alla och vistas med sin syster i deras bostad, så länge han har mat att 

tillgå. Sedan vandra syskonen vidare och falla i händerna på en trollkarl, som 

håller dem fångna. En dag erbjuder sig en varg att befria dem, de fly på hans rygg, 

men trollkarlen upphinner och dödar vargen och för sina fångar tillbaka.  Efter 

någon tid försöker en korp bortföra syskonen. Trollkarlen tänder ett väldigt bål, 

elden flammar upp och bränner korpens vingar. Korpen faller till marken, och 

syskonen råka åter i trollkarlens våld. 

Åter om någon tid erbjuder sig en oxe att rädda barnen. De sätta sig på oxens rygg 

och fly undan. Trollkarlen springer efter. Då han kommer närmare, tar prinsen på 

oxens uppmaning en granspån ur dess vänstra öra och kastar den bakom sig. Där 

uppstår en tät granskog, och trollkarlen måste springa hem efter sin yxa för att 

hugga väg genom skogen. Han vill sedan lämna yxan på vägen, men korpen hotar 

att taga den och trollkarlen måste då igen begiva sig hem, för att få yxan i 

säkerhet. När han åter nalkas flyktingarna, tar prinsen en vit kiselsten ur oxens öra 

och kastar den bakom sig. Det uppstår ett högt och brant berg. Trollkarlen måste 

hämta krut och borrar hemifrån för att spränga och borra väg genom berget. Sedan 

är han till följd av korpens hot tvungen bära borrarna hem igen. När han åter 
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närmar sig, tillsäges prinsen att taga en flaska med vatten ur oxens vänstra öra och 

kasta den bakåt. Där uppstår en stor sjö. Trollkarlen kan icke komma över den, 

utan nödgas vända om. – Oxen är en förtrollad prins som återfår sin mänskliga 

gestalt, när gossen hugger nacken av honom. Den frälsade prinsen bjuder 

syskonen hem till sig och skänker åt dem ett hus på sjöstranden, samt åt gossen 

tvenne jakthundar 

En dag, då brodern är ute å jakt, sköljer systern byke vid stranden. Hon hör 

trollkarlen spela fiol på andra sidan sjön, blir betagen i hans spel och uppmanar 

honom att komma över. På hans tillsägelse slår hon med en sidennäsduk tre 

gånger över axeln, varpå sjön försvinner och trollkarlen kommer till henne. Hon 

blir hans älskarinna och de besluta att taga livet av hennes broder. 

På trollkarlens tillrådan låtsar flickan vara sjuk och ber brodern hämta först 

vargmjölk, sedan björnmjölk och slutligen lejonmjölk som läkemedel. Av en 

varghona, en björnhona och en lejonhona får gossen den begärda mjölken samt 

dessutom en unga av varje djur. 

Trollkarlen uppmanar nu flickan, att begära mjöl från en viss kvarn, i vilken 

dörren slår i lås efter den inträdande, så att denne icke mera slipper därifrån. 

Gossen beger sig till kvarnen, samlar mjöl i en påse och hinner lyckligt ut, innan 

dörren slår i lås. Däremot blir de honom följaktiga djuren instängda i kvarnen.  Då 

gossen återvänder, ämna trollkarlen och systern taga livet av honom. På hans 

böner tillåta de honom att först taga sig ett bad. Medan han eldar badstugan, sätter 

sig en fågel på hans axel och tillråder honom att inte skynda på, emedan hans djur 

redan ha lyckats få upp kvarndörren till hälften och snart skola vara fria. När han 

badat och skall dödas, ha djuren hunnit fram och riva trollkarlen i bitar. En tand 

faller ur hans mun och blir upptagen och förvarad av prinsessan. 

Prinsen fastbinder sin syster vid ett träd och ställer en med aska fylld så på hennes 

vänstra sida och en tom så på högra sidan. Om hon sörjer trollkarlen skall hon äta 

aska ur den ena sån, om hon sörjt brodern, skall hon fälla tårar i den andra sån. 

När han kommer tillbaka, har systern ätit aska, men icke fällt en enda tår. 

Han kommer till ett konungaslott och förlovar sig med konungens dotter. Sin 

syster tar han trots hennes otrohet med sig till slottet. Bröllopet firas, men då 

brudgummen efter middagen vilar sig en stund på sängen och somnat, sticker 

systern trollkarlens tand i hans hals, så att han dör. Systern förklarar sedan för 
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konungen, att liken i hennes hemland bruka läggas i tunnor, föras ut i djupa 

skogen och där läggas upp i ett träd. Konungen befaller, att så skall ske med hans 

mågs lik. Dessutom nedgrävs prinsens djur på systerns inrådan levande i jorden. 

De arbeta sig dock upp alla fem, och efterforska sin husbondes lik. Efter att länge 

ha sökt förgäves, varsna de tunnan i trädet. De gräva upp trädet från roten, tunnan 

faller ned och går sönder, och trollkarlens tand faller ur prinsens hals, så att 

prinsen åter uppväckes till livet. 

Han beger sig jämte sina djur till slottet. Hans otrogna syster blir lagd i en tunna, 

som upphänges i ett träd, och finner där sin ömkliga död.  

 

24.	  Otack	  är	  Världens	  Lön	  
Lindormen och bonden 

 

En lindorm hade kommit i kläm mellan några bergs revor och kunde inte komma 

där ifrån. I flera dagar måste ormen sitta uti denna obekväma ställning. 

Slutligen kom där en bonde som händelsevis gick där förbi. Vid åsynen av ormen, 

fattade han en stor påk i tanke att ge honom dödsslaget. I detsamma ropade ormen 

med svag röst: 

”Kära man, skona mitt liv och hjälp mig härifrån! Jag skall göra dig en annan 

tjänst, om jag kan.” 

Bonden stillade sitt vapen och blev förvånad över att ormen kunde tala. 

”Nej”, sade bonden, ”man skall aldrig skona livet på en orm, ty den var orsaken 

till våra föräldrars fall. Du måste dö på fläcken.” 

Ormen fortfor att be om förskoning och att få bli befriad från sitt fängelse. 

Slutligen lät mannen beveka sig, men sade: 

”Om jag nu hjälper dig härifrån, så kanhända du skadar mig eller till och med 

dödar mig.” 

”Ack min vän”, sade ormen, ”hur kan du falla på den tanken? Hur skulle jag 

kunna göra dig något ont, sedan du bevisat mig en så god tjänst och välgärning. 

Förbarma dig över mig. Jag har suttit här i flera dagar, utan att få det ringaste till 

föda.” 
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Länge stod bonden och tvekade, hur han skulle göra. 

”Men”, tänkte han, ”jag skall väl hjälpa dig ur denna klämma.” 

Han tar då en stor, bredvid liggande stång och sätter så den emellan stenklyftan 

och lyckades vrida den ena utav dem så mycket, att ormen kom lös. I samma 

ögonblick, som han blev fri från sin fångenskap, kastade han sig på mannen och 

slingrade sig flera slag omkring honom. Mannen blev helt förskräckt och bad 

gråtande, att han skulle släppa honom. 

”Nå, min vän”, sade ormen, ”vet du inte att goda gärningar lönas med ont.” 

”Ack”, sade mannen bedrövad, ”om jag hade vetat detta, hade du skolat dö i 

samma ögonblick, som jag höjde stången över ditt huvud. Hur kan du vara så hård 

mot mig, som gjorde dig en så stor välgärning.” 

”Lika gott”, sade ormen, ”jag skall släppa dig, om vi träffar någon som säger, att 

goda gärningar belönas med goda. Men du kommer snart att höra, att alla 

instämmer med mig i detta fall.” 

Nu måste mannen vara ormen följaktig och gå dit, han ville ha honom. Då de 

vandrat ett bra stycke väg, mötte de en jakthund som var alldeles utmärglad. 

”Hur belönas goda gärningar?” sade ormen till hunden. ”Svara uppriktigt!” 

”Goda gärningar belönas alltid med ont och man får till sist skam för alla de 

tjänster, som man gjort. Då jag var ung och jagade hararna, gav man mig alltid 

mat och jag hade fritt tillträde till alla hus. Man berömde mig. Men nu sedan jag 

har blivit gammal, har min husbonde drivit mig ut ur sitt hus och jag måste 

försörja mig så gott jag kan. Detta är belöningen för alla de tjänster, jag gjort.” 

”Hör du nu”, sade ormen till bonden, ”vad denna hunden säger, hur han har blivit 

illa belönad. Du måste nu följa mig ytterligare en bit för att höra ännu flera 

.”En liten stund där efter får de se en stor men mager häst, som gick på en 

bergknalle och betade. Ormen som blev honom först varse, kallade fram honom. 

”Hur belönas goda gärningar?” 

”Med ont”, svarade hästen. ”Så länge jag var ung och drog lass, så erhöll jag 

tillräckligt med foder. Man skrapade och borstade mig varje dag. Alla berömde 

mig. Sedan har jag haft flera husbönder. Flera av dem behandlade mig inte alltid 

väl, utan jag har ofta varit både hungrig och törstig. Ja, inget djur är olyckligare än 

hästen, ty han är skapad blott för att lida. Nu sedan jag har blivit gammal och inte 
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kan dra lass, frågar ingen efter mig. Jag får gå på sämsta bete och man 

misshandlar mig på det grymmaste och slutligen måste min lön bli att dö på 

rackarbacken och min kropp blir inte en gång nergrävd, utan de fattiga 

kvarlevorna blir ett rov för skogens inbyggare. Så belönas alla de goda gärningar 

som vi stackars kreatur bevisar människorna.” 

”Hör du nu”, sade ormen, ”bered dig på att dö.” 

Mannen var nära att svimma vid tanken på sin förestående död, men fattade åter 

mod, då han på avstånd blev varse en gammal man, som kom dem till mötes. 
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”Skonar du mitt liv, om denne man dömer på annat sätt?” sade bonden till ormen. 

”Ja, väl”, sade ormen, ”han skall vara domare mellan oss.” 

Då mannen kom närmare, häpnade han, då han blev varse en så stor orm komma 

honom till mötes. 

”Huru skall man belöna goda gärningar?” sade ormen till mannen. 

”Det kommer an på vad det är för goda gärningar”, svarade mannen. 

Nu berättade den andre mannen hela förhållandet och gav honom en blick så, att 

denne förstod, att det var en stor fara för den stackaren. 

”Jag kan inte avdöma saken, förr än jag fått se stället, där det hände och hur det 

gick till.” 

”Nå, så följ med”, sade ormen, ”så skall jag visa dig hur det gick till.” 

Då de hade kommit till stället, visade ormen bonden, hur han låg mellan 

bergsklyftorna och hur denne mannen kom och befriade honom o.s.v. 

”Ännu en gång kan jag inte döma denna saken, förrän jag får se, hur du låg”, sade 

mannen. 

Nu kröp ormen villigt ner emellan stenarna, såsom han förr hade legat och lade 

sig alldeles på samma sätt som förut. Ögonblickligen satte mannen in stången och 

välte tillbaka stenen på ormen, som nu hamnade i samma belägenhet som tidigare. 

Nu började ormen åter att ropa och be om förskoning. 

”Nej, min herre”, sade de båda bönderna. ”Nu kan du sitta kvar och roa dig! Så 

skall goda gärningar belönas.” 

25.	  Skåningarna	  som	  trodde	  att	  Skäran	  var	  ett	  Farligt	  Djur	  
Smålänningen och hans Krombis 
 

En smålänning reste för flera hundra år sedan ner till Skåne för att köpa säd. Då 

han kom nära en by, betade han sin häst på en vång och eftersom han hade ont om 

foder, klev han in på gärdet och skar med en skära sig en säck full med gräs, men 

glömde i brådskan att ta skäran med sig. 

En stund senare kom händelsevis den skåning som ägde vången och fick se det 

underliga djur, som låg där så krokig.  Vid åsynen av skäran, blev skåningen 

förskräckt för det farliga djur, som låg där och uppsatte huvudet, vilket han gav 
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namn av en krombis. En lång stund stod skåningen där och betraktade det 

underliga djuret. 

”Packa dig ur min vång, annars skall jag sammankalla by-männen. Du skall inte 

länge få vara här och förstöra mitt gräs. Hör du vad jag säger, att du skall skynda 

dig härifrån.” 

Då djuret inte ville avlägsna sig, skyndar bonden hem och går till åldermannen. 

”Hör du, bror, du får lov att tuta i hornet och samla ihop by-mannarna, som måste 

vara väl beväpnade, ty det ligger uti min vång ett underligt djur, vilken kallas 

krombis. Den har redan ätit upp mycket gräs, och får det hålla på en stund till, så 

äter den upp allt gräset i hela min vång.” 

Åldermannen går genast efter sitt horn och tutar där uti. Snart infann sig alla och 

förundrade sig, emedan de skulle samlas så oförmodat.  

”Kära mannar”, sade bonden som hade sett krombissen, ”jag får berätta för er, att 

ett underligt djur kommit in i min vång. Jag har hört talas om djuret förr. Dess 

namn är Krombis. Det kan äta gräs fortare än två oxar. Det har inte varit länge i 

vången och har redan ätit av det mesta gräset. Jag ber er därför följa med och döda 

djuret. Tag med yxor och klubbor och andra vapen. Vi måste skynda oss.” 

Nu bar det av för bönderna ner till vången. Väl framkomna, var det ingen som 

vågade gå till strid med honom. Ingen ville vara den förste. 

”Du får gå fram”, sade de till åldermannen. ”Du måste nödvändigt vara förste 

man.” 

Ingen vågade sig fram för att slå första slaget. 

Man skickade nu bud efter en rota karl, som hade varit med i kriget. Han kom och 

bönderna lovade honom två tunnor råg, om han kunde befria dem från odjuret. 

Knekten blev nöjd med detta löfte och tog upp en gärdes-ås och slog till 

krombisen så häftigt, att den flög upp i luften och satte sig på halsen på en utav 

bönderna. Den bonden som stod honom närmast, ville då befria kamraten från 

odjuret och grep om skaftet på skäran och skulle i sin välmenta enfaldighet befria 

honom från djuret, men skar i stället halsen av kamraten, som föll död ner. 

Nu blev de andra bönderna förskräckta och skyndade hem. Nu vågade ingen 

nalkas den plats, där krombissen låg, utan man kom överens om, att låta om 

söndagen utlysa i flera kyrkor, att om någon ville ta på sig att skaffa bort odjuret, 

så skulle vederbörande erhålla en årlig inkomst av fyra tunnor spannmål. Detta 
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verkställdes. Kungörelserna blev upplästa i flera kyrkor och alla förundrade sig 

över det underliga djur som man nämnde om. 

Genom en särskild händelse var smålänningen i den ena kyrkan och hörde 

kungörelsen. Han förundrade sig, men tyckte sig likväl begripa sammanhanget. 

”A ha”, tänkte han, ”det är förmodligen min skära. Jag skall skynda mig dit och 

anmäla mig som den, som skall förgöra odjuret.” 

Snart infann sig smålänningen hos åldermannen och lovade, att han skulle skaffa 

bort det farliga djuret, om de ville ge honom den utlovade säden. Åldermannen 

blev glad och tutade åter i hornet. Bystämman samlades och alla biföll 

smålänningens begäran angående den utlovade säden, om han kunde förgöra 

djuret. 

Morgonen därpå går smålänningen åter till åldermannen och nu försäkrade han, 

att djuret var borta och, att det aldrig skulle komma åter.  

 
Återigen skallade hornets toner över byn och strax därefter infann sig by-männen 

mangrant hos åldermannen. Nu skulle alla gå ut och se efter, om krombissen var 

säkert borta. Då man inte fann honom, tackade alla smålänningarna för det han 

hade befriat dem alla från ett glupskt odjur. Smålänningen erhöll varje år den 

utlovade säden och var icke litet glad över den roll, han hade spelat. 



 84 

26.	  Knallen,	  Bondhustrun	  och	  den	  Bedragne	  bonden,	  som	  
fick	  ett	  Pastorat	  
Den Förvandlade Bonden 

 

Det var en gång en rik bonde som ägde ett enstaka hemman långt avsides från 

andra gårdar, ty hemmanet var omgivet av skog på alla sidor. En gång beslutade 

bonden att göra en lång resa för att besöka sina släktingar. Han kunde inte göra 

denna resa på mindre tid än ett år. Han sade till sin hustru: 

”Jag ämnar i morgon företa en lång resa och kommer inte tillbaka förrän om ett 

år. Jag vill därför ge dig några föreskrifter. Du får inte under denna tid låna någon 

tak över huvudet. I synnerhet förbjuder jag dig att låna någon karlsperson hus. För 

det andra, får du aldrig ge dig i samtal med någon karl, under det jag är borta. 

Då bonden hade lämnat henne dessa instruktioner, begav han sig åstad. Och som 

det var mitt i sommaren och tillika varmt, begav han sig åstad mot aftonen, ty han 

ämnade köra hela natten. 

Då han var kommen c:a en halv mil, mötte han en västgöte. Denne hälsade hövligt 

på bonden. 

”God afton, kära far!” 

”Tack!” sade bonden. 

Vi har redan yttrat, att bondens hem låg mycket avsides. Knallaren hade redan 

gått ett långt stycke och längtade efter att komma till något hus för att få sig 

natthärbärge. Han frågade bonden, hur långt det var till nästa gård. Bonden 

svarade: 

”Det är ungefär en mil, innan ni kommer till någon gård, undantagandes min, som 

ligger en halv mil härifrån och är det närmsta hus, ni kommer till. Men där får ni 

inte bli, eftersom jag är borta och tänker vara borta ett helt år, ty jag skall företa en 

långresa. Det är inte ens lönt att gå in där, eftersom jag förbjudit min hustru att 

låna någon människa hus under tiden. Hon är ensam hemma. Men om ni går en 

halv mil längre, så kommer ni till redbart folk, där ni kan ta in.” 

”Således är det omöjligt att få bli över natten i kära fars hus?” 

”Ja, det har jag ju sagt.” 

”Har ni några barn?” sporde knallaren. 

”Nej, inga”, svarade bonden. 
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”Hur gammal är er hustru?” 

”30 år.” 

Nu skildes de år. Då knallen kom fram till bondens hus, inträdde han modigt. Han 

hälsade och sade: 

”Jag träffade kära far på vägen. Han lovade, att jag skulle få bli här hos kära mor 

över natten.” 

Hustrun blev förvånad och sade: 

”Det tvivlar jag på, ty han förbjöd mig att låna någon hus, under det han är borta.” 

Knallen försäkrade henne, att det var sant och omtalade även mera för att styrka 

henne i tron, att bonden sagt detta. Han visste ju t.ex. hur gammal hon var.  

Slutligen, då hustrun hörde att knallen verkligen talat med mannen, gav hon sitt 

bifall och sade: 

”Ja, har far så sagt, så får det bli så.” Efter en stund säger knallen: 

”Kära far sa, att kära mor skulle ge mig kvällsvard.” 

”Ja, har far sagt det, så får det bli så”, svarade hon. 

Då det led mot tiden, att man skulle lägga sig, sade knallen: 

”Kära far lovade, att jag skulle få ligga jämte kära mor i sängen i natt.” 

”Å det är väl inte möjligt”, yttrade hustrun med förundran. 

Knallen försäkrade henne att det verkligen var sant. 

”Ja, har far sagt det, så får det bli så”, gav hon till svar. 

Om natten blev de de bästa vänner, så att hustrun önskade, att mannen aldrig 

måtte komma tillbaka. En lång stund samspråkade de, hur de skulle bete sig för att 

hindra honom från att komma hem. Slutligen uppfann knallen ett gott råd. 

”Jag skall säga mor, hur vi skall göra. Vi ändrar huset och planen här framför så 

mycket, att han inte känner igen sig, när han kommer hem. Vi skall övertyga 

honom om, att detta inte är hans hemvist, utan att han har blivit förvillad o.s.v.” 

När året var till ända lupet, kom bonden hem från sin resa. Men hur förvånad blev 

han inte, då han såg att allt där hemma hade blivit förändrat.  Skogen, vägen, 

backar och berg var detsamma, men planen framför huset och själva huset var helt 

förändrat. Han stod länge och betraktade detta och inträdde så småningom i huset. 

Knallen satt helt lugnt vid bordet. Hustrun syntes inte till. Knallen frågade på 

ortens dialekt, (inte på knallespråket), var bonden var hemma? 
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Bonden svarade: ” Ack, jag vet inte, vad jag skall svara, ty antingen har jag blivit 

förvillad, eller så har min gård blivit förtrollad. Men såvitt jag inte fantiserar, så är 

jag hemma här.” 

”Vad i all världen”, sade knallen, ”hemma här? icke vill ni väl tillägna er andras 

hem?” 

”Jag känner igen svingränden, kalvhagen, kohagen, kåltäppan och mina åkrar; 

men huset och allt häromkring har blivit förändrat.” 

”Kära far”, sade knallen, ”jag försäkrar er uppriktigt, att ni har blivit förtrollad. 

Men ni skall få förbli kvar här över natten, så går era fantasier ur huvudet.” 

Bonden, som var mycket trött efter resan, somnade snart. Knallen beslutade att 

spela bonden ännu ett spratt. Han hade händelsevis kommit över en gammaldags 

prästklädsel. Han går in där bonden ligger och sover och klär av honom sina 

kläder och sätter på honom denna prästklädsel och sätter fram ett bord med en 

bibel och en sjöskumspipa. 

Hur förvånad blev inte bonden, då han vaknade och såg, att han istället för sina 

vanliga kläder hade fina byxor och frack, vita krås omkring armarna och uti 

bröstet, och prästkrage som hängde ner på bröstet. En lång stund stod han och 

betraktade sig själv, under det han föll i den djupaste förundran. Då inträdde 

knallen och sade: 

”God morgon, herr pastor! Hur mår pastorn idag?” 

”Ack min vän; hur har jag kunnat genomgå denna förvandling. Igår kom jag hit 

från min långresa. Jag trodde säkert att detta var mitt hem. Var uppriktig och säg 

mig rätta förhållandet. Var är min häst och vagn och var är mina kläder? Låt mig 

få mina saker, så att jag kan komma härifrån!” 

Då bonden hade varit där några timmar, måste han ge sig iväg, havande den 

gamla bibeln under armen samt sjöskumspipan i handen. Han måste nu föregiva 

sig vara präst, ehuru han knappt kunde läsa Fadervår. 

Knallen och bondens hustru var icke litet glada över detta. De levde sedermera i 

lugn och ro som äkta makar. Men lyckan vek inte heller från bonden, som vi nu 

skall få höra. 

Då bonden som präst hade vandrat flera dagar, kom han sent omsider till en stor 

herrgård. Han förstod, att han inte skulle kunna lura herrskapsfolket att tro att han 
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var präst lika lätt som han hade lurat bönderna under dessa dagar. Slutligen repade 

han mod och gick fram. 

 

Vi lämnar nu prästen ett ögonblick och vänder oss till herrgården. En olycklig 

händelse hade inträffat, då någon hade stulit allt silver i herrgården. Man hade 

ingen spaning på tjuvarna, fastän man gjort efterforskningar med kloka gummors 

hjälp, haft spioner m.m.  – allt var förgäves. 

Då nu bonden kom fram och herrskapet fick se honom, blev de mycket glada. 

”Se där”, utropade herren i huset, ”en gammal präst. De brukar ofta ha något gott 

råd att ge.” 

Men innan vi låter bonden komma fram, får vi nämna något om tjuvarna, vilka ej 

var långt borta, ty det var husets folk, som hade stulit det, nämligen hushållerskan 

och kammarjungfrun samt kökspigan. Dessa tre hade överenskommet sig emellan, 

att de skulle knipa silvret, vilket skedde. 

Då bonden kom fram, blev han mottagen på bästa sätt och snart föll samtalet på 

silvret. 

”Käraste pastor”, utbrast herren, ”ni må tro, att här har tilldragit sig en bedrövlig 

händelse. För några dagar sedan miste vi allt vårt silver. Jag vill därför fråga er 

som är en lärd man, om ni kan giva den minsta vägledning, om vilka tjuvarna är. 

Om så är, skall jag ge er ett pastorat”, ty herremannen var ägare till nästan hela 

socknen, ”och jag skall ge er en summa pengar och även, om så är, och hon själv 

vill bifalla därtill, min enda dotter till äkta maka.” 

”Men”, tänkte bonden. ”Jag skall försöka spela en roll i denna saken.” 

”Jag kan inte lova er, att jag kan ge någon upplysning om tjuvarna, men silvret 

skall jag försöka återskaffa.” 

”Ack, käre pastor”, sade herremannen, ”säg blott vad ni önskar, så skall det bli 

uppfyllt” 

”Nå väl”, sade bonden: ”jag vill ha en kammare för egen räkning. Också vill jag 

ha städning, uppassning, ljus och röktobak; så mycket som jag befaller. Vidare tre 

rätter mat om dagen, samt en öl-kanna på bordet så ofta jag önskar.” 

Detta var ganska billiga pretentioner och snart var pastorn ensam i ett snyggt rum, 

där han spatserade fram och tillbaka i sina tankar. Tjuvarna däremot blev oroliga, 

då de såg prästen. Då kvällsmaten skulle bäras in, sade hushållerskan: 
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”Jag skall gå in med den första rätten, så får jag höra vad han har att förkunna.” 

Då hushållerskan inträdde och satte rätten på bordet, sade prästen: 

”Ack se där! Nu gudskelov ser jag den ena!” 

Förskräckt skyndade hon sig till de andra två kamraterna och berättade för dem, 

vad den främmande prästen sagt, troendes att han hade menat sig se den ena 

tjuven. 

”Kära vänner!” utropade hon förskräckt, ”troligen är den främmande prästen 

slugare än någon annan människa! Det är naturligt att han vet, att vi tagit silvret.” 

”Tyst”, sade kammarjungfrun”, jag skall gå upp med den andra rätten, så får jag 

höra vad han säger.” Genast ilar hon upp och sätter maten på bordet och då hon 

avlägsnade sig säger prästen sakta: 

”Ack, nu ser jag den andra!” 

Då kökspigan kom med mat sade prästen: 

”Ack nu ser jag den tredje!” 

Nu omtalade kökspigan detta för sina bägge kamrater, som blev mycket förfärade. 

De kom överens om att lämna tillbaka silvret till prästen och dessutom erbjuda 

honom sina årslöner, blott han ville hålla tyst om saken. De inträdde genast till 

honom havande silvret med sig. 

”Ärevördige pastor”, yttrade hushållerskan, ”värdes förlåta tre brottslingar och 

beder att pastorn täckes förtiga våra namn, så att vi ej blir upptäckta.” 

Bonden blev väldigt glad, då han hörde att tjuvarna avslöjade sig själv. Han 

låtsade, att han redan innan visste, vem som tagit silvret och sade till tjuvarna: 

”Om jag skall kunna hjälpa er, så måste ni anskaffa så många katter, som kan fås, 

utan att någon människa får den minsta aning om det. Dem måste ni ge mig i natt 

mellan 11 och 12. Sedan skall jag sörja för resten. 

Om aftonen inträdde pastorn till herremannen, under det han sade: 

”Nu måste jag berätta för herrn, att jag fått en aning om var silvret är, vilket jag 

skall återskaffa i natt. Men jag vill tillkänna ge, att ingen människa får vara uppe 

eller närma sig gården, ty herrn skall veta, att jag måste ha fram självaste 

djävulen. 

Herremannen lovade, att detta skulle efterkommas. 

De stackars fruntimren sammanrafsade så många katter som kunde fås 

däromkring, så att innan midnatt hade bonden redan ett dussin. Han tar dem alla 
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och binder vid staketet på gården, tar sedan ett spö och börjar piska katterna. Man 

kan lätt föreställa sig, vilken konsert det blev, då alla katterna instämde med olika 

toner. Då bonden hade hållit på med konserten några timmar, upphörde han 

därmed och släppte katterna, vilka snart avlägsnade sig. Medan denna sång 

pågick, kunde inte herrskapet eller någon annan få en blund i ögonen. Knappt 

hade solen stigit upp, förrän herremannen inträdde till pastorn. Han hade förväntat 

sig, att finna pastorn död i sängen. I stället låg han och rökte sin sjöskumspipa och 

mådde väl. På ett bord vid sidan av sig låg allt silvret: flera dussin matskedar, 

kannor, snipor och askar. 

”Min herre”, sade bonden, ”tjuvarna kan jag inte för närvarande få reda på, men 

här är silvret!” 

Genast blev bonden väl anhållen i den rika herrgården. Men den vackra dottern 

tycktes inte gärna vilja bifalla till sin älsklings vilja - - -  

Pastorn fick också ett pastorat och, då han först inträdde i sin nya tjänst, uppsteg 

han modigt i predikstolen och sade: 

”Ottesång, högmässa, aftonsång. Amen.” 

Så fortfor han flera söndagar och efterhand blev församlingen missbelåten med 

sin nya präst. Men biskopen kunde inte förstå klagomålen, då han menade att 

pastorn sade ”Ottesång, högmässa och aftonsång” och, att det var fullt tillräckligt. 

Han skulle inte säga mer. 

Men till slut blev klagomålen så starka, att biskopen beslöt sig för att åka på 

visitation. 

Det var ovanligt väl mellan biskopen och den vackra pastorskan, vilken försökte 

att vara ständigt i hans sällskap. Pastorn förstod genast detta och blev tämligen 

svartsjuk. Om aftonen föregav pastorskan, att hon var ovanligt illamående, varför 

hon om natten måste bli innesluten i en särskild kammare. Pastorn drog genast 

väder och anade varuti sjukdomen bestod. Han androg denna hemlighet för 

kammarjungfrun och bad henne utforska sjukdomen och underrätta honom, om 

vad som passerade i kammaren under natten. Om morgonen om talade hon för 

pastorn verkliga förhållandet. 

Dagen efter var det söndag, då biskopen skulle avhöra pastorns predikan. Först 

skulle han låta höra sin röst vid altaret. Han måste mässa. Hans första vers lydde 

som följer: 
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”Vi den tiden skulle biskopen resa bort på visitation. Då frågade biskopen 

pastorskan, om Johannes hemma bliva skulle, eller ej. Då svarade pastorskan och 

sade: ”Om några dagar skall han resa bort, då biskopen kan åter infinna sig.” 

Sedan tog biskopen på pastorskans bröst och frågade: ”Vad månde detta vara?” 

Då svarade hon och sade: 

”Det är de två duvor, som Israels barn förde ut ur Egypten.” Då tog han henne på 

hennes mage och frågade vad det månde vara: 

”Det är Sinai berg.” Sedan tog han henne på hennes …. och frågade vad det 

månde vara? Då svarade hon och sade: 

”Det är Arons källa.” 

Då sade biskopen: 

”Då måste Arons stav få rensa Arons källa.” 

Detta samtal mellan biskopen och pastorskan avhörde kammarjungfrun om natten 

och berättade för pastorn. 

Biskopen avhörde detta med stor förundran. Han steg upp och ropade högt: 

”Käre pastor, stopp, stopp! Ni är alldeles för lärd. Folk förstår inte den höga 

betydelse, som denna vers innebär.” 

Pastorn avlägsnade sig strax från altaret och biskopen talade till församlingen: 

”Kära vänner, ni har en lärdare präst i er församling, än ni kan begripa, ty han 

talar endast djupa hemligheter. Han måste skaffa sig en adjunkt, som talar till er, 

så att ni begriper vad han säger.” 

Detta skedde. 

Och pastorn predikade inte mer sedan, men hade pastoratet, så länge han levde. 

Biskopen gjorde allt som oftast sin uppvaktning för pastorn och pastorskan. 

27.	  God	  dag	  Yxaskaft!	  
Den döve bonden 

  

En döv gubbe stod en gång bredvid sin stuga och skulle göra ett yx-skaft och 

eftersom han var döv, överlade han med sig själv, vad han skulle svara dem som 

talade med honom, ty han ville inte låta förstå, att han hade detta fel. 

Under det han höll på med sitt yx-skaft, blev han på långt håll varse några herrar, 

som närmade sig stugan. 
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”Ack”, tänkte han för sig själv, ”om jag bara kunde veta på förhand, vad de tänker 

säga, så kunde jag tänka ut några bra svar.” 

”Jag tror mig redan veta, vad de tänker säga. Det är naturligt, att de först frågar, 

vad jag arbetar med. Då skall jag svara, att det skall bli ett yx-skaft. Då säger de 

förmodligen, att det är för långt och då skall jag svara, att det skall skäras av vid 

knaggen. Sedan vill de väl låna min båt och ro över ån med. Men då skall jag 

svara, att den är för gammal och inte håller tätt, ty den är sprucken. Sedan frågar 

de efter min märr. Men då skall jag svara, att ryttarna fördärvade henne då mötet 

var.” 

Knappt hade han hunnit tänka ut detta, förrän herrarna var framme. 

”God dag, bonde!” sade en av dem. 

”Yxa-skaft, käre herre.” 

”Är du rasande, bonde?” 

”Ja, efter knaggen, min herre.” 

”Har du din hustru hemma?” 

”Å, nej, mina herrar, hon duger inte, emedan hon är för gammal och dessutom är 

hon sprucken och håller ej tätt.” 

”Har du din dotter hemma, då?” 

”Ack nej, mina herrar, hon är även obrukbar, emedan ryttarna red ryggen av 

henne, då mötet var.” 

”Är du rasande, bonde?” sade en utav herrarna åter. 

”Å ja”, svarade mannen, ”Ganska ofta händer det, då väderleken är vacker.” 

Herrarna avlägsnade sig under gapskratt. 

 

28.	  Den	  Starke	  Drängen	  
Om Lille Knös. 

 

En bonde var en gång ute i skogen och högg ved. Därvid gick han vilse och 

kunde inte hitta hem. Efter en stund mötte han ett ovanligt vackert fruntimmer, 

som hälsade hövligt och gav honom de mest smilande och behagliga blickar. 

Snart gav mannen lika vänskapliga tillbaka och snart överväldigade honom 

kärlekens gudamakt. 
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Några år senare kom en dag en liten gosse till bonden och hälsade: 

”God dag, min far!” 

”Din far! Icke är jag din far?” 

”Jo, är ni så. Minns ni inte, att ni för 7 år sedan träffade ett vackert fruntimmer i 

skogen, då ni högg ned det stora trädet. Detta fruntimmer är min mor och ni är 

således min far. Nu har mor haft mig i 7 år, och nu måste ni ha mig i lika lång 

tid.” 

”Må så vara”, sade mannen, ”blott du vill vara arbetsam.”  

”Å jo, min far skall slippa att ha några drängar hädanefter. Men jag vill ha bra att 

äta.” 

Om middagen kokades en stor gryta ärtor. Men det förslog inte, utan han 

skyndade ut i ladugården och slog ihjäl en ko, vilken han slukade även den. 

Nu blev mannen och kvinnan helt förskräckta och fruktade, att han till nästa mål 

skulle äta upp även de andra kreaturen. 

Denna deras klagan rörde lille Knös. Han beslutade att fly. 

”Kära min far”, sade han”, var icke bekymrad för kon. Jag skall ersätta er i sinom 

tid, bara ni vill förlåta mig. Jag skall inte mer ligga er till last.” 

Nu begav sig lille Knös till kungsgården, där han bad att få tala med kungen. 

”Vad vill du, min gosse?” sporde kungen, under det han uppmärksamt betraktade 

den lille besynnerlige dvärgen. 

”Jag vill ha tjänst hos ers Majestät”, sade Knös. ”Jag vill helst ha grovarbete. Jag 

gör lika mycket som 50 drängar och äter också lika mycket som 50.” 

”Vad vill du ha i lön”, sporde kungen. 

”Jag vill göra det avtalet, att om ers Majestät befaller mig något, som jag inte kan 

uträtta, så skall jag sluta och genast vara resfärdig.” Konungen var belåten med 

dessa tjänste-villkor. 

I flera dagar gick Knös overksam. Han spatserade och rökte sin pipa. Alla 

förvånade sig över hans omåttliga ätande. 

En vinterdag, då det var ovanligt vackert, gavs befallning, att alla drängarna skulle 

köra ved från skogen. Knös befallde, att man skulle skaffa fram de största och 

starkaste arbetsvagnarna jämte 50 par oxar. När vagnen kom sade Knös: 

”Sådant duger inte för mig.” 
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Han anskaffade verktyg och gjorde en egen vagn. Hjulen var stora som kvarnhjul 

och han erhöll 50 av de största och starkaste oxarna. Hela dagen spatserade Knös 

utan att bry sig det minsta om att arbeta. Han gick fram och tillbaka och rökte sin 

pipa. Några minuter innan alla var resfärdiga, skyndade sig Knös att gripa om det 

ena trädet efter det andra och avbröt dem nere vid roten och inom 10 minuter hade 

han redan fullt lass. Alla förundrade sig över hans ovanliga styrka. 

I flera år hade vargarna gjort en gruvlig förödelse bland alla ortens kreatur och i 

synnerhet bland kungens boskap. Kungen hade i alla år vidtagit alla åtgärder för 

utrota dessa snyltgäster. Vargarna visade sig nu nära oxarna och de vågade till och 

med närma sig Knös´ oxar. 

”Kom hit om ni vågar”, sade han, ”så skall ni få en annan ände att tuta i!” 

Slutligen var det en av dem, som rev en utav hans oxar på bringan. Nu blev Knös 

vred och befallde vargarna att samlas kring honom. Liksom om han hade haft en 

förtrollande kraft, kom över 200 av dessa skogens inbyggare och samlade sig 

omkring honom.  

Han tar först och frånspänner den rivna oxen och sätter dit vargen i hans ställe. 

Sedan vred han halsen av alla de omkring stående vargarna och lade dem överst 

på sitt lass. Då de nu kom hem, förskräcktes alla över Knös´ last och alla gladde 

sig över den lyckliga fångst han hade hem. 

När de skulle tröska, tog Knös en bjälke från ladugården och en litet mindre. Han 

band samman dem till en slaga. Han utkastade all halmen på jorden utanför logen 

och började slå på den med den oformliga slagan, så att halmen flög upp i luften. 

Inom några ögonblick var allt i sin ordning. 

Kungen försökte på alla sätt bli av med Knös. Han kastade en tunna salt i havet 

och befallde honom att plocka upp den, vilket han gjorde helt riktigt. En gång 

kastade kungen en tunna korn uti en djup brunn. Men även det lyckades han ta 

upp. Kungen var mycket bekymrad över denne tjänaren. 

En dag kom det order att kungens granne hade förklarat krig och att han ville 

överväldiga hela landet. Kungen frågade, om Knös ville vara honom behjälplig. 

Knös lovade honom detta och snart bar det av med en ansenlig krigshär. Flera 

transportvagnar var fullpackade med mat-förråd endast för Knös räkning. 
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Då krigshärarna var samlade, uppställdes de genast i slagordning, men Knös ville 

först äta sig mätt. Han satte framför sig en stor smörtunna, men fienden lät sig inte 

vänta utan sköt några varnings-skott. Då kulorna ven förbi Knös öron, sade han: 

”Den skall anfäkta er, om ni kastar blåbär på mig och ej unnar mig äta.” 

Bäst som han satt och tuggade på en jättestor smörgås, kom en kanonkula och 

slog ner mitt uti smörtunnan så, att smöret stänkte högt upp i luften och tunnan 

flög i hundra bitar. Knös sade: 

”Det här skall ni få igen, att ni ej vill låta mig äta mig mätt.” 

Han grep ett stort träd och man förstår vilken förödelse han gjorde bland fienden. 

Snart var hela den fientliga hären nergjord av den tappre Goliat och fred blev 

sluten mellan de båda konungarna. Glad återvände kungen med sin armé och allt 

blev stilla och lugnt. 

Flera gånger försökte kungen bli av med Knös, men allt förgäves, emedan han 

alltid uträttade vad kungen befallde. En gång spatserade kungen i trädgården, 

varvid Knös hade nåden att få spatsera med. Under det de gick, släppte kungen en 

f-s. I ögonblicket sade kungen: 

”Tag rätt på den!” 

Som en blixt satte Knös iväg och återvände havande ett eklöv i handen och sade: 

”Se här, ers majestät, har jag halva som blev sittande kvar på detta bladet! Men 

andra hälften är borta. Således måste jag nu sluta denna tjänsten.” 

Kungen, glad över att bli av med honom, sporde: 

”Vad begär du i lön för att du har varit hos mig?” 

”Jag begär och vill ha en skäppa vita pengar.” 

Det skall du få min gosse”, sade kungen. 

Då Knös hade fått pengarna, begav han sig hem till sin fader. Vid det han inträdde 

i stugan, sade han: 

”Se här, min käre fader, skall jag betala kon, som jag åt upp för er, då jag kom till 

er.” 

Glad emot tog bonden penningpåsen, som gjorde honom till en rik man. 

Vad lille Knös sedermera blev av, förmäler inte historien. 
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Tvillingbröderna	  
 

En gubbe fångar en gädda, som uppmanar honom, att skära henne sönder och 

giva två bitar åt sin hustru, två åt stoet, två åt hyndan och fyra åt bod-taket. 

Hustrun föder två gossar, som äro fullkomligt lika varandra, stoet två föl och 

hyndan två valpar. Av bitarna i bod-taket uppstå två soldatmunderingar och två 

gevär. 

När gossarna blivit stora, rida de ut på varsin häst med var sin hund och var sitt 

gevär. Vid en vägskillnad skiljas de, efter att ha nedlagt gevären där; om den enas 

gevär skulle rosta, så vore det ett varsel för den andre, att hans broder dött. 

Den ene brodern kommer till en kungsgård och friar till prinsessan. Då han skall 

ligga med henne, ser han en eld ute på åkern. Han beger sig dit och ser en kvinna, 

som sitter vid en källa och fryser. När han uppmuntrar henne att gå till elden och 

värma sig, ber hon om tre hårstrån ur hans hunds vänstra öra samt tre hårstrån, 

som han skall rycka ut bakom sitt eget vänstra öra. Han gör henne till viljes, och 

genast kastar kvinnan gossen, hästen och hunden i källan. 

Gossens gevär börjar rosta. Hans broder beger sig ut för att söka efter honom. Han 

kommer till samma kungsgård och friar till en annan prinsessa. Även han ser 

elden på åkern, skyndar dit och ser kvinnan, som sitter vid källan och fryser. På 

hennes begäran ger han henne tre hårstrån från sin hunds vänstra öra, men då hon 

jämväl anhåller om tre hårstrån av honom själv, blir han ond och hotar henne med 

döden, om hon icke skaffar fram alla, som hon kastat i källan. Hon måste skaffa 

brodern, hans häst och hans hund levande tillbaka, därjämte även mycket folk, 

som hon tidigare förgjort. Därpå kastar gossen henne ned i källan och elden på 

åkern slocknar. 
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30.	  Den	  Stjälande	  Pottan	  
Den förtrollade piss-pottan 

  

Det var en man, som en gång var ute i skogen för att hugga ved. Efter en stund 

får han höra jämmer och skrik, liksom om en människa befann sig i största nöd. 

”Aj, aj, käre man, kom och hjälp mig. Jag svävar uti yttersta fara, emedan mitt liv 

snart är till spillo givet. Kan du frälsa mig, skall jag rikligen belöna dig.” 

Mannen såg sig omkring och slutligen blir han varse en liten man i en dvärgs 

skepnad och en stor orm, vilken hade slingrat sig flera slag omkring den lilla 

varelsen.  

Då mannen hade besinnat sig, framrusade han på ögonblicket och högg sin 

väldiga yxa i ormens huvud. 

Den lille dvärgen tackade honom under den största glädje och bad honom följa 

med. Efter en stund, kom de till dvärgens hemvist, som var en liten vacker stuga, 

där de steg in. Dvärgen satte fram mat och vin och bad honom för all del sitta ner 

och smaka. Men han smakade ej det ringaste av fruktan för, att det kunde ha 

vådliga följder. 

Slutligen framtog dvärgen, en som bonden tyckte, vanlig pisspotta, som han 

tyckte var av ler. 

”Se här”, sade den lille mannen, ”skall jag ge dig en potta, som kan förvandla sig 

uti varjehanda. Den kan göra dig rik, ty den kan som sagt omskapa sig till varje 

slags kärl, såsom bägare av guld och silver, präktiga sockerskrin, dyrbara 

blomster-urnor osv.” 

Mannen mottog pottan med tacksamhet och vände sig emot hemmet. 

Nu lämnar vi denne man och vänder oss till ett annat ändamål. 
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Några mil därifrån bodde en fattig torpare, som i flera år hade dragit denna svåra 

börda. Slutligen gick det så långt med fattigdomen, att han nödgades sälja sin 

enda ko, för att han och hans familj skulle slippa svälta ihjäl. Mannen var ganska 

dum och enfaldig, vilket vi snart skall bevisa. 

När behoven var som störst, sade torparens hustru: 

”Nu finns det ingen annan utväg, än att vi måste sälja vår ko. Du får leda kon till 

byn och sälja den till någon av de förmögnaste bönderna. Ta vad du får för den.” 

”Vad skall jag begära för kon?” sade mannen. 

”Tag vad du får, säd eller penningar.” 

Torparen tog kon och gav sig iväg. Då möter han den förut omtalade bonden, som 

hade sin ler-piss-potta i handen. 

Som dessa båda hedersgubbarna var mycket bekanta, var det naturligt, att de 

hälsade på varandra och torparen berättade, att han måste sälja kon för behovets 

skull. Bonden visste mycket väl, vilken dum stackare han hade framför sig och 

beslöt sig för att narra till sig kon för pottan.” 

”Vad vill du ha för kon?” sade bonden. 

”Å”, svarade torparen, ”mor sa, att jag kunde ta vad jag får.” 
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”Nå, vill du ha denna pottan och en tunna säd?” 

Torparen besinnade sig ett ögonblick, han tyckte det var något lite, men slutligen 

blev det handel av. Glad tog bonden kon och torparen vände sig mot hemmet med 

pottan. 

”Har du sålt kon?” sade hustrun. 

”Ja, jag har så”, svarade mannen. 

”Vad fick du för henne?” 

”Jag fick denna pottan och en tunna säd, som jag kan hämta när som helst.” 

Den stackars hustrun blev ängslig, tog pottan och kastade den bort i sopvrån. 

Då pottan hade legat där en stund, sade den: 

”Nu går jag min väg, mor.” 

”Ja, gack åt h-te, din byting!” sade hustrun. 

Under tiden begav sig pottan till kungsgården, där den ställde sig i köket och 

förvandlade sig till den dyrbaraste soppskål. Snart blev kockarna varse den vackra 

soppskålen och hällde fruktsoppa i och lade kungens guld-sked bredvid och ett 

silverlock över. Den sattes in i ett litet kontor för att svalna. Men genast försvann 

soppskålen som flög till torparens stuga och satte sig vid sidan om torparens 

hustru, som hela tiden förebrådde sin man för hans dumhet. 

Pottan sade: 

”Se, här är jag åter! Tag emot vad jag har att erbjuda er!” 

Förundrad tog hustrun av silverlocket och den ovanligt vackra skeden. Då de hade 

ätit upp den för dem ovanliga rätten, tvättade hon pottan mycket väl och satte den 

upp på en hylla. 

Då den hade stått där en stund, sade den: 

”Nu går jag min väg igen.” 

”Ja, gack i Guds namn, din lille stackare!” sade hustrun och gav pottan en mildare 

blick. 

Nu begav sig pottan åter till kungsgården, där den antog en annan skepnad. Den 

förvandlade sig till ett magnifikt guldskrin och ställde sig mitt framför drottningen 

som satt och översåg alla sina guldnippor, ringar och andra dyrbara smycken. Då 

hon såg skrinet utropade hon sakta för sig själv: 

”Uti det här skrinet skall jag förvara alla mina dyrbarheter och visa för de 

främmande som kommer” …osv 
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Glad fullpackade hon detta skrin och insatte det i ett förmak på ett visst ställe. Då 

hon var väl utgången, försvann skrinet som en blixt och ställde sig åter bredvid 

torparhustrun. Åter hade pottan iklätt sig samma skepnad så, att hustrun skulle 

känna henne för att vara densamma. 

Hustrun blev inte litet förvånad, då hon åter varseblev pottan, där det låg så 

många dyrbara saker. Glad tog hon detta fynd och förvarade det väl, tvättade 

pottan väl och satte den åter på hyllan. 

Efter en stund säger pottan: 

”Nu går jag.” 

”Ja, gack i Guds namn, din lille stackare!” svarade gumman. 

Åter igen vände pottan till kungsgården, där den förvandlade sig till en präktig 

guld-bägare och ställde sig mitt för kungen, som satt i sitt förmak och räknade 

guldmynt och även andra penningar. Kungen blev förvånad vid anblicken av den 

stora och präktiga guldbägaren och genast föll det honom in, att han skulle lägga 

alla sina penningar i den och även visa sina vänner, vilken dyrbar penningpung 

han hade. Han satte den i ett skåp och gick för att berätta för hovherrarna och 

damerna, vilken underlig pengapung han hade och samman kalla alla för att 

beskåda den. Men skålen försvann och begav sig till torparens stuga, där den 

antog sin vanliga skepnad såsom ler-potta och ställde sig bredvid hustrun, vilken 

som vanligt emot-tog pottan väl och putsade henne på bästa sätt. 

Hur förskräckta blev inte kungen och drottningen, då de blev varse förlusten av 

sina skatter. 

Då gumman som vanligt hade putsat upp pottan och satt henne på sitt vanliga 

ställe sade den: 

”Nu går jag!” 

 

En dag var det fråga om att hämta en stor summa pengar på banken, som skulle 

utdelas på olika sätt. En del skulle kungen ha, en del skulle utdelas till andra 

ändamål, så att det var en ansenlig summa på flera miljoner Riksdaler. Under det 

herrarna höll på med detta, blev de varse en ovanligt stor penningpung. Den var 

mycket vacker och snart beslutade herrarna att lägga alla penningar uti pungen, 

som var som en låda. Då de gjort detta och skulle vidta några andra förehavande, 
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var den dyrbara pungen, vips, försvunnen. Och hur förskräckta blev inte herrarna, 

då de såg, att de hade förlorat alla dessa penningar. 

Liksom tidigare flög pungen till stugan. Där ställde den sig vid sidan om hustrun, 

som satt och spann. Den återtog sitt förra utseende som potta och hustrun tog 

pengarna med största tacksamhet och förvarade dem uti en säker gömma. 

En vacker dag, då solen glänste klar, promenerade kungen och hans gemål uti 

deras lustpark, då i det samma drottningen blir varse en stor guld-bägare. Hon 

blev förvånad över att se en så vacker bägare stå så ute på fria fältet. 

Bägaren hade antagit samma utseende som, när hon stod för kungen, då han 

räknade penningar, och lade däruti. 

”Aha”, sade kungen, ”den tjuven känner jag igen! Jag tror jag skall sk-a uti den.” 

Genast knäppte han ner byxorna och satte sig över bägaren, då i det samma, 

bägaren for i luften med konungen och slog ner mitt för torparens stuga. 

Konungen kom likväl inte lös, utan måste sitta över bägaren, under det han 

jämrade sig på det högsta och bad att någon ville förbarma sig över honom och 

hjälpa honom därifrån. Kungen bad att torparens hustru för all del skulle hjälpa 

honom lös från denna besynnerliga stolen. Han skulle ge henne så mycket, att 

både hon och hennes barnbarn skulle slippa sörja för brödfödan. Hustrun lovade 

att hjälpa honom, såframt han ville underskriva detta löfte nu, innan han kom loss. 

Detta blev gjort och kungen slapp ifrån den besynnerliga luftfarkosten som, lik en 

luftballong, hade svävat omkring med honom i himlarymden. 

I hovet blev först en stor sorg, då kungen försvann. Men desto större blev glädjen, 

då han återkom. 

Torparen erhöll sedermera en stor lantegendom och blev därefter en ibland de 

rikaste i hela landet.  
 

12.	  Pinkel	  och	  Trollkäringens	  Dyrgripar	  
 

Det var en gång en fattig änka, som hade tre söner. De bägge äldsta gjorde sällan 

sin mor till viljes, men den yngste höll sig alltid i huset och bistod den gamla 

änkan i hennes göromål. Härigenom blev han mycket älskad av sin moder, men 

illa tåld av sina bröder, vilka på spe gav honom öknamnet Pinkel. 
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En dag sade änkan till sönerna: 

”Nu måste ni ge er ut i världen och försöka er lycka. Jag mäktar inte längre föda 

er hemma, sedan ni kommit till ålders.” Gossarna lagade sig i ordning därefter och 

gav sig iväg. 

När de länge hade färdats, kom de en afton till en stor sjö. Långt ute i sjön var en 

ö, varpå syntes ett starkt sken såsom av eld. Pojkarna stannade vid stranden och 

bedömde att därstädes måtte vara människor. Som det nu var mörkt, överlade de 

att taga en båt som stod i vassen och fara över till ön för att låna hus. 

I sådan avsikt, satte de sig i båten och rodde över. Där blev de varse en liten stuga, 

som låg vid sjöstranden. Pojkarna gick dit och märkte, att det fagra skenet kom 

från en gyllene lykta. På gården utanför vandrade en stor bock med gyllene horn, 

vid vilka var fästade små klockor, som gav en fager klang, när djuret rörde sig. 

Bröderna undrade mycket över detta, men allra mest över gumman, som med sin 

dotter bodde i huset. Käringen var både gammal och led, men hon var präktigt 

klädd i en päls, konstigt virkad med gyllene trådar. Pojkarna kunde nu väl förstå, 

att de inte kommit till någon vanlig människa, utan till ett troll eller sjörå. 

Efter någon överläggning gick bröderna in. De framförde sitt ärende och beddes 

få bli där över natten. Men käringen svarade härtill nej samt visade dem hän till en 

kungsgård, som låg på andra sidan om sjön. Käringen frågade Pinkel: 

”Vad heter du min pilt?” 

”Jag heter Pinkel”, svarade han. Trollet sade: 

”Dina bröder kan dra sin kos, men du skall bli här, ty du ser mycket klipsk ut och 

något säger mig, att jag inte kan förvänta gott av dig.” 

Pinkel bad nu ödmjukt att få draga bort med sina syskon och lovade, att aldrig 

tillfoga käringen något men eller olag. Slutligen fick även han lov att gå och så 

skyndade de ner till båten och rodde tillbaka. 

Emot morgonen kom pojkarna till en kungsgård och de gick strax in och begärde 

tjänst. De bägge äldsta fick bli stall-drängar hos kungen, men den yngste blev 

småsven hos den unge prinsen. Men såsom Pinkel var både kvick och hurtig, steg 

han för var dag i gunst hos kungen. Häröver harmades hans bröder och de tyckte 

illa vara och lade råd med varandra, hur de skulle kunna komma sin yngre broder 

på fall. 
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De bägge äldsta bröderna gick en dag inför kungen och började orda vitt och brett 

om lyktan, som sken över vatten och land. De menade, att det höves en kung att 

äga en sådan klenod och sade, att Pinkel var den, som bäst visste, hur man skulle 

kunna skaffa sig lyktan. Kungen sade till Pinkel: 

”Om du kan skaffa mig den fagra guldlyktan, som skiner över vatten och land, 

skall jag göra dig till den yppersta mannen vid hela mitt hov.” 

 
Gossen lovade att göra sitt bästa, medan bröderna gladdes i sitt sinne, då de väl 

visste, att detta var ett stort vågstycke. 

Pinkel skaffade sig nu en liten båt och rodde lönnligt över till ön. När han kom 

fram, var det afton och gumman höll på att koka gröt. Gossen kröp sakta upp på 

taket och kastade allt emellanåt ner salt genom rökfånget, som föll ned i grytan, 

som stod och kokade. När käringen skulle äta, kunde hon inte förstå, varför gröten 

blivit så salt och bitter. Trollet blev misslynt och bannade sin dotter som 

skickades till brunnen för att hämta vatten. Då det var mörkt tog hon guldlyktan 

och lyste sig vägen till brunnen. Då hon lutade sig över källan, var Pinkel där, 

grep henne i fötterna och kastade henne huvudstupa ned i vattnet. Därefter knep 

han lyktan och skyndade ner till sin båt. 

Emellertid började käringen undra, varför det dröjde och kikade ut genom 

vindögat. Hon såg då, hur lyktan sken ute från sjön och rusade ut och skrek: 

”Är det du Pinkel, som har tagit min lykta?” 

”Ja jag har så, mor lilla!” Trollet sade: 

”Är du inte en stor skälm?” 
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”Jo, jag är så, mor lilla!” Käringen jämrade sig och skrek: 

”Kommer du åter hit, så skall du inte slippa undan.” 

Pinkel återvände nu till kungsgården och blev den yppersta mannen vid hela 

hovet, medan brödernas avundsjuka växte och de rådslog med varandra, hur de 

skulle kunna få sin broder på fall. 

En dag gick de till kungen och berättade om den fagra bocken med horn av 

klaraste guld och som därtill hade små klockor fästade vid hornen , så att det 

klingade fagert varje gång djuret rörde sig. Bröderna sade, att det illa hövdes en så 

rik konung att sakna en sådan kostlig grip. Kungen sporde: 

”Vem kan skaffa mig den?” Bröderna svarade: 

”Det kan ingen annan än vår broder Pinkel. Han vet bäst var bocken står att 

finna.” 

Kungen kallade på Pinkel och förelade honom att hämta bocken. Gjorde han det, 

så skulle han bli herre över tredjedelen av riket. Gossen lyssnade på detta och 

lovade uträtta ärendet, om han kunde. Kungen prisade mycket hans beredvillighet, 

men bröderna gladdes i sitt hjärta och menade, att Pinkel inte skulle undslippa 

denna gången såsom förra. 

Pinkel gjorde sig i ordning och for över sjön i sin båt. Då han kom fram, var det 

redan afton och mörkt, så att ingen skulle bli honom varse. Lyktan fanns ju inte. 

Gossen överlade länge. Bocken låg om natten i käringens egen stuga. Slutligen 

fann han råd som vi nu skall se. 
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Om kvällen, då käringen och hennes dotter skulle gå och lägga sig, gick flickan 

att stänga dörren, som hennes sed var. Men Pinkel låg utanför på lur och satte 

oförmärkt in en spjäla bakom dörren så, att den inte ville gå igen. Flickan stod 

länge och försökte slå den i lås, men det ville inte lyckas. När käringen märkte 

detta, trodde hon, att något kommit i olag och sade till dottern, att dörren måtte stå 

olåst över natten, så skulle man se efter nästa dag. Flickan ställde dörren på glänt 

och lade sig att sova. Men när det lidit fram på natten och alla sov, smög Pinkel in 

i stugan, gick fram till bocken. Han lade ull i klockorna så, att de inte skulle 

klinga och grep därefter djuret och sprang ned till båten. Väl utkommen på sjön, 

tog han ut ullen ur klockorna, varvid dessa började klinga så, att käringen 

vaknade. Hon sprang ned till stranden och ropade: 

”Är det du Pinkel, som har stulit min guld-bock?” 

”Ja, jag har så gjort, mor lilla”, svarade Pinkel. 

”Är du inte en stor skälm?” 

”Jo, jag är så, mor lilla”, svarade Pinkel. 

”Kommer du någonsin åter hit, skall du inte slippa undan.” 

Pinkel återvände nu till kungsgården och fick tredjedelen av riket att råda över, 

såsom konungen hade lovat. 

De bägge bröderna gick en dag inför kungen och talade vitt och brett om 

trollkäringens skinnpäls, som sken likt det rödaste guld i varenda fåll. De sade att 

det bättre hövdes en drottning att äga den än en trollpacka. Då fick kungen stor 

lust att äga densamma och då Pinkel kom, sade han: 

”Jag har länge förstått, att din håg står till min unga dotter. Nu har dina bröder 

berättat om en fager skinnpäls, som lyser av rött guld i varenda fåll. Nu vill jag att 

du far bort och skaffar mig den pälsen. Gör du det, så skall du få bli min måg och 

ärva riket efter mig. När Pinkel hörde detta, blev han mycket glad och lovade 

vinna den unga mön eller sätta till livet. Men bröderna gladdes i sina falska 

sinnen. De menade, att den färden väl torde bli broderns bana. 

Pojken satte sig därefter i sin båt och rodde över till ön. Han överlade med sig 

själv, hur han skulle göra och kom till slut fram till en plan, som visserligen var 

vådlig, med ändå skulle försökas. Käringen hade alltid pälsen på sig. 

Han band en påse under sina kläder och vandrade in i käringens stuga. När trollet 

blev honom varse, sade hon: 
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”Är det du, Pinkel?” 

”Ja, det är så mor lilla.” sade gossen. 

”Jaså du kommer självmant i mitt våld”, sade hon och tog fram en stor kniv och 

lagade sig att dräpa gossen. Pinkel ställde sig förskräckt och sade : 

”Eftersom jag ända skall dö, vill jag få välja dödssättet själv. Jag vill hellre äta 

ihjäl mig på vit gröt, än slaktas med kniv.” Käringen lovade efterkomma hans 

begäran. Hon tog fram en stor gryta och tillagade en ansenlig myckenhet gröt. När 

den var färdig, sattes den framför Pinkel för, att han skulle äta, men för varje gång 

han stack en sked gröt i munnen, hällde han två skedar gröt i påsen, som var 

fästad under kläderna. Till slut började käringen undra, hur Pinkel kunde äta så 

mycket och rätt som det var, låtsades gossen vara sjuk, dignade ner från stolen, 

såsom han hade varit död, och stack därvid oförmärkt hål på sin påse, så att gröten 

rann ut över golvet. 

Trollet tänkte nu, att Pinkel hade spruckit av den myckna gröten. Hon blev därför 

mycket glad, slog samman händerna och sprang bort för att uppsöka sin dotter, 

som gått ut till källan. Men såsom det var regn och oväder, avtog trollpackan dess 

för innan sin fagra skinnpäls och lade den ifrån sig i stugan. Käringen hade likväl 

inte hunnit långt, förrän Pinkel återkom till livs, sprang upp som en blixt, 

anammade guldpälsen och skyndade bort. 

Efter någon stund blev käringen varse Pinkel, där han for i sin lilla båt. När hon 

såg honom levande igen och därtill märkte den gyllene pälsen, som lyste över 

sjön, blev hon mycket förtörnad och sprang långt ut på strandbrädden. Hon 

ropade: 

”Är det du Pinkel som har tagit min päls!” 

”Ja, det har jag gjort, mor lilla.” 

”Ska icke du vara en kanalje?” 

”Jo, jag är så, mor lilla.” 

Således kom Pinkel lyckligt och väl från detta äventyret. 

Nu blev han genast vald till prins och blev sedermera konung. 

Men bröderna blev såsom förr; stalledrängar, så länge de levde. 
 


