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förord.

2)e sagor, som här framträda, äro hämtade uv Nyländska
studentafdelningens publikationer Nyland II och VI. Sädana
de där förefunnits pd bygdemdl, i det skick de kömmit direkt
frdn folkets läppar och ofta, meddelade i flere varianter, hafva
de värit mindre lätt tillgängliga, i synnerhet för den ungdom,
som är sagans tacksammaste publik. När jag gjort försöket att
öfverflytta dem tili den bildades munart, har det skett under
bemödanden och med en liflig önskan att kunna bibehålla det
ursprungligt kraftiga och naiva i framställningen samt framför
alli det som är för oss egenartadt. En uppmärksam läsare
skall nti själfva sagostoffet snart dterfinna släktskap med nor-
diska och germaniska folksagor, men hän skall ock se uppfatt-
ningssätt och framställning afspegla flere för vdr svenskatalande
allmoge karaktäristiska drag.

Dessa sagor äro icke syner eller drömmar, tvärtom ega de
en pätaglig värklighetsprägel och utmärka ■ sig genom snarfyn-
dighet och raskhet mera än genom ndgot kontemplativt element.
Framför alli framträder i dem det skämtlynne, som säkert är
ndgot för vdr allmoge betecknande. Dä denna folkhumor själf
får taga tili ordet, hoppas jag att den skall smyga sig in i unga



hjärtan och sinnen och våcka sympati för det som folket uppen-
barar af sitt vasen och sin egendomlighet. Om delta sker, skola
sagorna blifva en länk tili i den kedja; hvilken blott kärleks-
fullt förstående kan binda mellan de bildade och folket, hvilken
aldrig kan göras nog stark, och hvilken endast smides fullödig,
om hvardera parien känner sig både som gifvare och emottagare.

Helsingfors i december 1897.

Jelena Wesfermcrrdf.
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Tomtcns dräng.

vAifefl , * var en en tomte, som städslade sig dräng
Första dagen skulle de ut att pröfva sin styrka oc
försöka, hvem af dem som var i stånd att kasta e

&kg klubba högre upp. När tomten tog klubban, slängd
han henne så högt att hon icke syntes tili. När ho

ändtligen kom ned igen, skulle drängen kasta. Men klubban va
så fördärfvadt stor att han icke orkade lyfta henne från jorde
engång, endast skaftet fick han litet upp. Där stod han oc
höll i skaftet och kikade upp mot himlen en god stund. D
sade tomten: »hvad ser du efter?»

»Jag ser, om inte den där molntappen skall komma närmare.
Dit upp kastar jag klubban, och där skall hon blk»

»För alit i världen kasta inte dit henne, det är farfars
klubba», ropade tomten.

Andra dagen skulle de åter båda ut på arbete. De gingo
tili skogen för att hugga virke tili piphufvuden. När de vai
fått trädet omkull, slog drängen yxan i stammen och sade tili
tomten: »tag du i toppen, du din stackare orkar ändå inte bära
i tjockänden. Men om du ser tillbaka, så flyger yxan i skallen
på dig.»
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Så släpade de trädet hem med toppen förut, kvistigt och
tungt som det var, och tomten fick draga så att han höll på att
draga sig fördärfvad, men drängen satt bakom på stockänden.

När de kommo hem med sitt träd, sade tomten: »åh hå,
hvad det var tungt!»

»Du är då en svag stackare», sade drängen, »jag märkte
inte att det var tungt, inte det ringaste.»

Så blef tomten bjuden tili bröllop.
Under tiden skulle drängen vakta boddörren, ty tomten för-

varade sinä pengar i lårar i boden. Men drängen, som också
ville tili bröllopet, lyfte dörren af gångjärnen och tog den med
sig tili bröllopsgården. När tomten fick se honom, sade han:
»hvarför blef du inte hemma o.ch vaktade boddörren, som jag sade?»

»Jag har dörren med mig», svarade drängen.
Då begynte tomten fundera, huru han skulle siippa af med

drängen. Han sade tili sin gumma: »nu vet jag ingen annan

råd än att gå och hugga nacken af honom med bilan, medan
han sofver».

Men tomten och hans gumma talade så högt sinsemellan att
drängen hörde allt hvad de sade. Hän gick tili bastun och lade
en pärtknippa i sängen och bredde täcket öfver. När det blef
natt, steg tomten upp och skyndade tili bastun med hilan i hand;
där slog hän tili pärtknippan af alla krafter, så att bitarna bara
flögo om honom. När hän kom in tillbaka, sade hän tili gumman :

»nu dog hän säkert, refbenen strittade omkring, när jag högg tili».
På morgonen går tomten åter dit för att se. Där ligger

drängen beskedligt i sängen, som hän brukade ligga. Då sade
tomten: »hur har du sofvit i natt?»

»Jag har sofvit mycket bra. En gång var det, som om

loppan hade bitit, men när jag vände mig på andra sidan, bet
det inte raer, och så somnade jag åter.»
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Andra kvällen sade tomten åter tili sin gumma: »nu vet jag
ingen annan råd att siippa af med honom, än att gå och tända
eld på hela bastun. Det är ingen skada, om den brinner upp.»

Drängen hörde, hvad de sade och skyndade genast att bära
ut sängen ett stycke från bastun; sedän lade hän sig att sofva.
Om natten går tomten och tuttar eld på bastun och ställer tili
en sådan brasa att hela bastun brinner upp. Men drängen tar

åter sängen och bär den tillbaka tili det ställe, där bastun stått.
På morgonen kommer tomten dit, och när han varsnar drän-

gen, säger han: »hur har du sofvit i natt?»
»Bra har jag sofvit, en gång bara kändes det lite varmt,

men då vände jag mig på andra sidan. Men inte kan jag be-
gripa, hur det gått tili att bastun brunnit.»

Nu blef tomten i nöd, när han icke på något vis kunde
siippa af med drängen. Då sade han tili gumman: »om jag
bjuder honom duktigt med pengar, kanske går han bort».

»Försöka duger», menade gumman.
Tomten gick tili drängen och frågade: »viii du inte gå

härifrån?»
»Jo», tykte pojken, »om ni ger mig så mycket pengar, som

jag orkar bära, så går jag.»
De gingo båda tili boden med en säck. När tomten öst några

skoflar pengar i säcken, sade han: »orkar du bära mera?»
»Å ja», sade drängen, och så fick tomten ösa säcken full.
När säcken var full, knöt drängen tili den. Då sade han

tili tomten: »tag du och bär den, du din stackare orkar väl inte

ens få den på ryggen, jag skall lyfta upp den». Och så hade
han tomten att bära pengarna tili hemmet, och så voro de
skilda vänner.



Vattugårdsslottet

tå\wä|Soilet var en gång en torpare, som egde en åker. Den
JijSrl åkern blef alltid nedtrampad mellan klockan tolf och

(&sfSosr midsommarnatten. Torparn hade tre söner, och
%■ ett år bad den älsta af dem att få åkern i sitt namn;

han sknlle nog taga reda på hveni som trampade
ned den och vakta att det icke mera skedde. Midsommarafton
gick hän äfven ut att vakta sin åker, men när det begynte braka
och dåna i skogen, blef hän rädd och sprang hem.

»Du är en stackare, som inte vaktar bättre», sade den andra
brodern, »om far ger mig åkern, så skall jag nog se om den».

Följande år gaf fadern åkern åt den andra sonen, men med

honom gick det på samma sätt, icke häller hän vågade stanna
kvar och vakta sin åker.

Då menade den tredje brodern, som alltid var så storordig
af sig, ehuru hän just ingenting uträttade, att bröderna voro ena

riktiga stackare, och bad fadern gifva honom åkern. Det fick
hän äfven. När aftonen kom, gick hän ut på sin åker och lade
sig där under en dikesbro. Klockan tolf hörde hän det braka
och dåna i skogen, men hän blef icke rädd utan låg bara alldeles
stilla. Då såg hän tre korpar komma flygande och sätta sig på
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bron, under hvilken hän låg. De voro tre prinsessor, som blifvit
förtrollade tili korpar, men klockan tolf midsommarnatten fingo
de åter människoskepnad, och det var de som trampade ned
åkern. Hastigt kastade de af sinä korphamnar och begynte
springa och trampa. Då skyndade gossen fram och grep en af
korphamnarna, men när prinsessorna varsnade det, kommo de
tillbaka med en förskräcklig fart för att åter få korpkläderna
på sig. Två af dem blefvo då korpar igen, men den tredje,
hvars klädning gossen tagit, hon förblef människa.

De trolofvade sig nu, hon och gossen. Hon hade en ring,
som hon bröt i tn, och gaf gossen den ena halfvan, medan hon
själf behöll den andra. Sedän utsatte de dagen, då bröllopet
akulle firas, men hon förbjöd gossen strängt att för någon yppa,
hvem hans trolofvade var. Därefter skyndade hon bort, och
gossen gick hem.

När hän kom hem, frågade fadern, om hän äfven kunnat
skydda åkern. Ja, det hade hän gjort, och nu skulle fadern
skyndsamt reda tili bröllop, ty gossen tänkte gifta sig. Det
rustades tili bröllopet, gästerna bjödos, allt var i ordning, tili
och med prästen hade kömmit, men ingen brud syntes tili. Brud-
gummen begynte blifva orolig och undrade: »få se om hon be-
drager mig». Men när hän gick ut på trappan och lyssnade
om ingen hördes af, då Ijöd där klangen af bjällror och klockor,
i det hon kom åkande. Nu höllo de bröllop, och torpet fick hau,
som var kari att vakta åkern.

Torpet lydde under en kung, som småningom begynte tycka
raycket om den nya torparhustrun. Hän beslöt därför att taga
lifvet af torparn och gifta sig med hans hustru. En dag kallades
torparn upp tili kungen, som sade, att hän ville gifva torparn
en befallning, som denne genast måste åtlyda, eljes skulle hän
dö. Torparn lofvade försöka, »men kanske är det så svårt att
jag inte mäktar därmed», sade hän. Men det hjälpte icke, kun-



6

gen befalde honom, att på en natt hugga ned den stora skogen
invid slottet; kunde hän icke det, så måste hän dö.

Torparn blef mycket bekymrad och gick hem tili sin hustru
och jämrade sig öfver att hän icke kunde utföra, hvad kungen
befalt. Men hon menade, att det var ingen sak i världen att få
det gjordt.

»Lägg du dig hara och sof tili klockan tolf, då kommer jag
och väcker dig», sade hon.

Hon lät drängen sadla den hvita hästen och leda den fram-
för trappan. När det var gjordt och klockan slog tolf, gick hon
in och väkte mannen och sade, att hän skulle sätta sig upp på
hästryggen och rida tili skogen. Så gaf hon honom en yxa och
sade, hvar lian skulle hålla in hästen, där skulle hän hugga tre
tag med yxan i trädet och ropa: »må allt stjälpa omkull på en
gång». När lian gjort som hon sagt, skulle lian rida hem igen.

På morgonen, när kungen vaknade, låg hela skogen omkull.
Hän vardt mycket ond öfver att torparn kunnat utföra detta, lät
åter kalla honom tili sig och sade, att om icke skogen tili i
morgon bittida åter stod som förr, måste torparn mistä lifvet.
Torparn blef mycket bekymrad, ty hur skulle lian nu åter få
skogen att stå. Hän gick hem och berättade för sin hustru,
hvad kungen hade sagt.

»Lägg du dig hara och sof tils jag kommer och väcker dig»,
svarade hon. Det gjorde lian, och när klockan slog tolf, gick
hon och väkte mannen. Hon hade åter låtit sadla den hvita
hästen, lian måste åter sätta sig upp och rida tili skogen, där
skulle hän slå yxan i första trästubbe, som hästen stannade vid,
och säga: »må allt åter stå som förr»!

När kungen vaknade på morgonen, stod skogen där som

förr. Nu visste kungen rakt ingen råd att få lifvet af karien.
Det fans emellertid på ett ställe långt därifrån ett förtrolladt
slott. Dit måste torparn gå för att hämta slottsnycklarna, befalde
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kungen. Torparn blef åter mycket bekymrad, hän skjaidade hem
tili hustrun och berättade, hvad kungen befalt.

»Inte är det någon sak i världen», sade hon, »lägg du dig
bara och sof tils jag väcker dig, så rider du åter ut med den
hvita hästen».

Det förtrollade slottet blef bevakadt af lejon och björnar,
som icke släpte någon lefvande varelse in, endast mellan tolf och
två på natteri, då de sofvo, stodo de icke på vakt, men det visste
ingen annan än torparns hustru. Den tiden måste hennes man

vara där, om hän skulle komma in i slottet. Men vägen var så
lång, att klockan redan började lida mot två, innan lian hunnit
fram, så att mycken tid fick hän icke på sig för det hän skulle
uträtta. Hustrun hade lärt honom att de rostigaste nycklar hän
fann, dem skulle lian taga, ty de voro slottsnycklarna. Men när
lian väl hade nycklarna i handen, ville lian ännu se sig litet om

i slottet och dröjde kvar så länge, att lejonen och björnarna
redan begynte vakna och ställa sig på vakt, så hän nätt och
jämt slapp förbi dem. Och så hade hustrun också sagt: »på
hemvägen får du inte skåda tillbaka en endaste gång».

När mannen väl satt på hästryggen, var det bara att piska
på hästen och låta gå allt hvad tygen höllo. Men hän tykte
sig höra lejonen komma allt närmare, och då vände lian på hufvudet
och såg bakom sig. I detsamma folio nycklarna ur hans hand,
och själf föll lian af hästryggen. Men hästen fick flinkt nycklarna
i munnen och satte af med dem, medan mannen låg kvar på
vägen, där hän somnade.

När hästen koni hem med nycklarna i munnen, vardt hustrun
mycket bedröfvad; hon trodde att lejonen och björnarna ätit upp
mannen och att hon aldrig skulle se honom mera. Hon tog
nycklarna och bar dem upp tili kungen och sade: »nu vet jag inte

huru det är fatt, nu tror jag att min man inte mera är vid lif».
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»Nå, det är just hvad jag väntat på», sade kungen, »kan
inte vi två nu gifta oss med hvarandra?»

»Jo, låt oss göra det», svarade hon, och så utsatte lion dagen,
då de akulle fara tili kyrkan för att vigas.

»Vi åka väl i samma vagn tili kyrkan?» sade kungen. »Nej,
det tror jag vi inte gör», svarade hon, »det är bäst att hvardera
åker i sin vagn».

När de foro tili kyrkan, åkte sålunda hvar i sin vagn.
Under färden omtalade hon för drängen, som körde, hvad hon
hade i sinnet och sade: »om min man ännu lefver och en gång
i världen återvänder, så säg honom, att jag har farit tili Vattu-
gårdsslottet, men dit kommer inte lian utan att mistä både armar
och hufvud».

När de kommo tili kyrkbacken, steg kungen ur sin vagn
och hon ur sin. Men hon hade sin gamla korphamn med, och
i samma stund hon steg ur vagnen, kastade hon den öfver sig
och flög bort tili Yattugårdsslottet. Och där stod kungen allena.

Under tiden hade torparn, som somnade på vägen, vaknat.
Hän steg upp och begynte vandra och koni ändtligen hem. Men
där fans ingen hustru. När drängen berättade, hvart hustrun
tagit vägen, gick mannen ut för att söka henne. Hän vandrade
länge och väl, tils hau kom tili en kyrka. Vid kyrkdörren såg
hän två döda slåss om ett par stöflar.

»Hvarför slåss ni om de där gamla stöflarna? Är det inte
sak samma, hvem som har dem eller inte har dem»? sade hän.

»Jo, du ska’ veta att det är min fars gamla stöflar», svarade
den ena döda, »och när man har dem på fötterna, kan man ta
hundra mil i hvart steg».

Då bad torparn att få profva stöflarna, »låt mig försöka
dem», sade lian. Men när hän fått stöflarna på, gick lian ett par
steg och kom så långt bort att hän icke mera såg tili de döda.
Och så fingo de ro i grafven och hän hade ett par goda stöflar.
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Han gick en stund med stöflarna och kom åter tili en kyrko-
gård, där två döda stredo om en sabel.

»Hvarför slåss ni om sabeln», sade han, »är det inte sak
samma, hvem af er som har den eller inte har den?»

»Jo, du ska' veta att det är min fars gamla sabel, och när
man håller den i handen, kan man oskadd gå i hvilket krig
som hälst.»

»Låt se den», sade hän tili den döda. Men när lian fick
sabeln i hand, tog hän några steg med sinä stöflar och var i
detsamma så långt från de döda att de icke mera syntes tili.
Så miste de sabeln och fingo sedän ro i grafven.

Nu vandrade lian vidare med stöflarna på fötterna och
sabeln i handen och kom tili en röfvarkula i skogen. Hän visste
icke att det var ett röfvarnäste, förrän lian steg in. Då frågade
husbonden, hvad hän ville.

»Jag är en röfvare», svarade lian, »vill ni inte städsla mig
tili dräng?»

Det gjorde de genast, och hela förstä natten låg lian bara
och skröt med att lian både röfvat och slagit ihjäl folk. De
andra menade, att hän måste vara en riktig öfverdängare, efter-
som hän gjort ännu mera ondt än de själfva. När de följande
morgon gingo ut i skogen, sade de: »i dag kan du stanna hemma,
det blir nog tid för dig en annan gång att följa med oss.»

Så blef hän hemma med husets egare. Husbonden förde
honom orakring i bodar och visthus och visade alla rikedomar,
som röfvarne samlat ihop. De hade fullt upp att göra med
att betrakta allt hvad röfvarne roffat åt sig. När de kommo
in i boden, där guldsakerna förvarades, hängde där också en

gammal filthatt, som såg mycket obetydlig ut.
»Hvad gör ni med den där hatten? Kasta bort den», sade

den nya drängen.

2
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»Nej, den hatten kastar man inte bort, ty har man den på
hufvudet, kan ingen se en», svarade husbonden.

»Jaså», menade drängen, »låt mig profva, om hatten passar
på mitt hufvud.»

»Nå, det kan du väl få lof tili», sade husbonden.
När drängen fick hatten på hufvudet, sade han: »nå ser

ni mig nu?»
»Å nej, hur kan jag se dig, som har hatten på?»
»Jaså, adjö med er då, efter ni inte ser mig.»
Så vandrade han därifrån med sinä sjumilastöflar, sin hatt

och sin sabel. När röfvarne kommo hem, satt husbonden där och
jämrade sig: »vet ni hvad, den nye drängen var just en rackare,
han for af med vår bästa hatt.»

De blefvo rysligt vreda. »Här låg han i natt och skräflade
om hur han röfvat och stulit», sade de, »en riktig skojare var
han, som kunde fara af med vår hatt.»

Men torparen vandrade åter i skogen. När han vandrat en
tid, kom han tili en liten stuga. Han gick in och såg där en

gammal käring, som satt och spann och hade tre alnar lång
näsa. Durr-urr-urr, sade spinnrocken. Han frågade, om guni-

naan visste, hvar Vattugårdssiottet fans.
Nej», svarade lion, »men jag råder öfver alla djur, som

finnas på jorden, och om inte minä djur veta det, så vet
ingen.»

Så gick hon ut och blåste i en liten pipa, och i ett nu voro
alla djuren där. Hon frågade, om de visste, hvar Vattugårds-
slottet fans, men det visste de icke.

Nu måste mannen fara öfver en liten sjö. Hän bad gumman
ro honom, och det lofvade hon göra, men först ville hon hugga
högra handen af honom, innan hon släpte honom ifrån sig.

»Nå, vänta nu med den saken, tils vi komma tili andra
stranden, så kan jag hjälpa er att ro», sade hän.
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Yxan och huggkubben togo de med i båten för att kunna
hugga af handen, så snart de voro öfver. När de kommo tili
andra stranden, sade han: »jag, som har långa stöfvelskaft, ska'
stiga ur först och dra' båten i land.»

Han satte först ena foten i land, men med detsamma han
flyttade den andra, vände han sig om och högg hufvudet af
käringen, och så tågade han bort med sinä sjumilastöflar.
När han vandrat en tid, kom han åter tili en stuga. Och där
satt en käring och spann, som hade sex alnars näsa, och rocken
sade: durr-urr-urr.

»Hur har du kömmit hit tili stek åt mig, du som ännu har
högra handen i behåll?» sade hon.

»Åhå, så eläk är ni väl aldrig, att ni inte låter en säga sitt
ärende först», sade han. Och så frågade han henne, hvar
Vattugårdsslottet fans.

»Ja, det vet jag inte, raen jag råder öfver alla fåglar,
kanske någon af dem vet det.» Så gick hon ut och blåste i en

liten pipa, och där kommo alla fåglar flygande. Hon frågade,
om de visste, hvar Vattugårdsslottet fans, men det visste de icke.

Nu var där åter en sjö, som mannen måste öfver, och han
bad käringen ro honom tili andra stranden.

»Ja», svarade hon, »men först viii jag hugga båda armarna
af dig.»

»Nå, ni må väl låta mig behålla dem, tils vi kömmit öfver
sjön, så kan jag hjälpa er att ro», sade hän.

Yxan och huggkubben lyfte de ned i båten och rodde öfver
tili andra stranden. När de voro frarame, sade hän: »jag, som

har långa stöfvelskaft, ska’ först stiga ur och upp båten,
så får ni sitta i, ni som är gammal.»

Då steg hau först med ena foten i land, men i detsamma
hau flyttade den andra, högg lian hufvudet af käringen, och så
begaf lian sig därifrån med sinä goda stöflar. Nu kom lian för



12

tredje gången tili en gumma, som satt och spann. Hon hade
en nio alnar lång näsa, och då hon spann, sade rocken: durr-
urr-urr.

»Hur har du kömmit hit tili stek åt mig, du som ännu har
båda armarna i behåll?» sade gumman.

»Seså, man må väl först få säga ärendet sitt», svarade han
och frågade, hvar Vattugårdsslottet fans.

Det visste hon icke. »Men jag råder öfver alla fiskar, kanske
någon af dem vet det->, menade hon. Så gick hon ut och blåste

i en pipa, och strax kommo alla fiskar simmande tili stranden,
endast hvalfisken var icke med. Hon frågade dem, hvar Vattu-
gårdsslottet fans, men det visste de ej.

»Låt oss vänta en stund, tils hvalfisken kommer, kanske han
vet det», sade hon. Om en stund kom han simmande med en för-
skräcklig fart. När gumman frågade, om han visste, hvar Vattu-
gårdsslottet låg, svarade han: »jo, jag var just. där och lade
tili rätta en af slottsväggens hörnstenar, som hade lossnat.»

»Nå, om du värit där, ska' du få föra den här karien dit»,
sade gumman, »men först viii jag hugga hufvudet och båda
armarna af honom.»

»Låt mig ändå först sätta mig upp på hvalf isken, så be-
höfver ni inte lyfta mig», sade han, »hur får ni mig eljes upp,
ni gamla människa?»

Men i detsamma han steg upp på hvalfisken, vände han
sig om och högg hufvudet af henne. Och så for han tili Vattu-
gårdsslottet.

När lian kom fram, steg lian ned från hvalfiskens rygg.
Det begynte redan skymma och led emot natten. Hän tog hatten

på, som lian skaffat sig i röfvarkulan, och gick att söka sin
hustru. När lian koni i farstun, stälde lian sig bakom dörren.
Då kom pigan ut, som hustrun hade skickat att tappa svag-
dricka, och när hon gick förbi med kruset, släpte mamien däri
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den halfva vigselringen, som hans hustru gifvit honom den natten
de trolofvade sig på åkern. Pigan kunde icke se honom, men

när hustrun drack, varsnade hon något glänsande i kruset, ooh
då hon såg efter hvad det var, kände hon igen ringen och tänkte;

»få se, om hän inte är här!»
Hon gick ut i farstun och frågade, om där fans någon

människa eller ej. Fans någon där, så måste han svara, eljes
skulle hela slottet sjunka ned i hafvets djup.

Då steg mannen fram och gaf sig tili kanna.
»Nå, hur har du kunnat komma hit» ? Och hon kunde icke

nog förundra sig öfver, att han oskadd undsluppit så många faror.
Så stälde de tili kalas och bröllop på ny räkning, och den som

berättar sagan, sknlle gifvit bra mycket, om hän fått vara med
om roligheten.



Bonden, som fiek fem önskningar för fyra
kalffötter oeh en fjärdedels kaka bröd.

vj(l w)IL var en bonde, som hade sålt sinä kreatur oc

°^||i£^^J; sin skog, så att han ingenting annat egde än stugai
och många barn och hustrun, men ingen mat. Barnei

jf(\S> skreko efter mat, men han visste icke, hvad hai
skulle gifva dem.

En morgon steg lian upp för att gå tili skogen och hngga
ett lass ved, sälja det och få sig litet bröd. Vid första hugget
gick yxan sönder, och då satte han sig på trädet och grät.

Då stod däi' en gubbe framför honom och frågade, hvarför
han grät.

»Om du kunde hjälpa mig, skulle jag väl säga det», svarade
bonden.

»Säg du bara», menade gubben. Då berättade bonden, hur
illa det stod tili för honom, hur hän sålt bort allting för att få mat
och huru tili slut också yxan hade gått sönder för honom. Grann-
gårdsmor hade gifvit honom fyra kalffötter och en fjärdedels
kaka bröd med tili skogen.

»Vili du ge mig den maten», sade gubben, »så skall du få
önska dig någonting för hvar kalffot och något för brödbiten.»
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»Visst är jag alldeles utan och behöfver maten själf, men
jag skall ändå ge dig den», svarade bonden.

När han sedän skulle gå hem, fick han säga sinä fem önsk-
ningar; för brödbiten borde han önska sig det nödvändigaste,
sade gubben.

Då önskade han sig först för brödbiten Guds nåd, som vi
alla behöfva. För första kalffoten önskade han, att hans visthus
alltid måtte vara fullt; för den andra, att hans källare alltid
skulle vara fyld; för den tredje, att det skulle finnas fullt upp
af kreatur i hans fähus och hö i ladan, och för den fjärde ön-

skade han, att hans pung alltid skulle vara full med pengar.
Han går nu hem och sätter sig tili bords. Då säger han:

»du har väl ingenting lagat tili middag, gumma?»
»Nå, hvad har jag att laga af», svarade hon.
»Gå då tili visthuset och se, om där inte fins någonting,

som duger äta», sade bonden.
När hon kom i visthuset, fans där fullt upp af råg, ärter,

fläsk och allt möjligt godt. Så var det bara att taga in däraf
och äta. När de ätit, bad bonden gumman gå i källaren och
söka någonting att dricka. Gumman gick, fast hon icke trodde
att där fans något. Men när hon kom i källaren, stod fradgan
ur öltunnan, och så var det bara att taga in och dricka.

När de druckit, sade bonden: »har du värit och gett krea-
turen mat?»

»Jag tror du blifvit full af olet», menade gumman, ?eller
hvad pratar du i vädret, inte ha vi några kräk.»

»Men jag hörde någon böla i fähuset, när jag kom hem,
gå du bara», sade gubben åter.

Gumman gick.
När hon kom dit, stodo kreatur i alla bås och kättar. Hvad

var här annat att göra än gifva dem mat, eftersom ladan var full
med hö. När gumman kom in från fähuset, begynte hon fundera,
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huru allt detta kunnat gå tili. Då berättade gubben det för
henne.

Men då kvinnfolk aldrig kan tiga med något, sprang hon
tili granngårdsmor och talade om det. Dennas man var icke
hemma, men när han kom hem, menade hans gumma, att

också han skulle gå tili skogen för att hugga ved; hon skulle
lägga in åt honom fyra kalffötter och ett bröd. Han lofvade
gå. Men han var rik.

När han högg det första trädet, gick yxan sönder, och han
satte sig ned att gråta, förstås.

Då kom samma gubbe och frågade, hvarför han grät.
Då begynte bonden ljuga och sade, att han var så fattig,

att han icke kunde få nytt bett på yxan, och att han ingen annan

mat hade än fyra kalffötter och ett bröd.
»Vili du ge mig det du har i påsen, så får du önska dig

något för hvar kalffot, raen ingenting för brödet?» sade gubben.
»Visst är jag utan själf men skall ändå ge det», svarade bonden.
På hemvägen skulle han säga sinä önskningar. När han kom

hem, frågade hustrun, hur det gått och om han fått önska sig något.
»Ja», svarade bonden, »men jag ville låta dig bestämma».
Då blef gumman så glad att hon för första kalffoten önskade,

att hela stugan skulle dansa. När stugan begynte dansa, ram-

lade alit öfver ända och gick sönder.
Då måste bonden för andra kalffoten önska, att stugan åter

skulle stå stilla. När stugan stod, och lian såg allt som hade
gått i kras, blef lian ond och önskade, att den tredje foten
skulle fastna i den odugliga gummans mun. Men icke kunde
hon gå där i alla sinä dar med kalffoten i munnen, utan då
måste hon för det fjärde önska foten därifrån, och så fans det
inga flere önskningar.

-mim&~



Den förtrollade
prinsessan.

n bonde hade tre söner, som

begåfvo sig ut att söka sig bru-
dar. När de komrao tili en
kolarkoja, sprungo de äldre från

den yngste, som då stod där en-
sam och grät. Då kom en råtta
fram ur kojan och frågade,
hvarför han var så bedröfvad.

De andra pojkarne ha rest
ut att söka sig brudar, men de ville inte ta mig med, som är
mindre, utan sprungo ifrån mig», svarade pojken.

»Tag mig; älskar du mig, så älskar jag dig», sade råttan.
»Hur kan jag ta dig och älska dig, som är en råtta ?> sva-

rade pojken.
»Åjo, visst kan du taga mig ändå», bad råttan för andra

gången.
Men pojken vände om hem, och hans bröder, som fått sig

brudar, hade också återvändt. Då de värit hexnma en tid, reste
de för andra gången tili sinä brudar, som skulle steka pann-
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kakor åt dem. Så snart de kommo tili kolarkojan, sprungo de
äldre åter från den yngre, som fick stå där och gråta.

Eåttan kom ut och frågade, hvarför han grät.
»De andra ha farit tili brudarna sinä för att be dem steka

pannkakor, men tili hvem skall jag gå?»
»Jag skall väl steka åt dig, jag», svarade råttan.
»Hvad kan du steka för pannkakor»? sade gossen.
»Det skall jag visa dig», svarade råttan, och så stekte hon

pannkakor åt honom. När alla bröderna kommo hem, synade
fadern deras pannkakor, och den yngstes voro bäst. Då sade
fadern tili honom: »dina pannkakor duga att äta, men inte de
andras». Och så slängde hän deras i svinmaten.

Sedän reste bröderna tili sinä brndar för att låta dem sy

brudgumsskjortorna. När de kommo tili kolarkojan, sprungo
åter de äldre från den yngste, som stod där ensam och grät.
Då kom åter råttan ut och frågade, hvarför hän grät. Hän svarade:

»Bröderna sprungo ifrån mig, när vi kommo tili kolarkojan.
De foro tili sinä brudar, som skulle sy deras brudgumsskjortor,
men jag har ingen, som sömmar åt mig.-»

>Kom in bara, jag skall sy åt dig, jag», sade råttan.
Pojken gick in, och råttan sömmade hans brudgumsskjorta.
När bröderna kommo hem, och fadern fiek se skjortorna,

sade han, att de äldres nätt och jämt kunde dnga att ha i rian

men den yngstes var en riktig brudgumsskjorta.
Nu skulle bröderna fara efter sinä brudar för att visa dem

för fadern. När de kommo tili kolarkojan, sprungo de äldre
åter ifrån den yngre. Hän stod där och grät. Medan hän stod
där, kom råttan ut och frågade, hvarför hän återigen var så

bedröfvad.

Pojken svarade då: »minä bröder ha rest efter sinä brudar,
och när de kommo tili kolarkojan, sprungo de ifrån mig, och
jag har ej någon brud.»
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»Tag mig», sade råttan.
»Huru kan jag ta dig, som är en råtta?» svarade pojken.
»Tag mig ändå, visst är jag liten, men du kan sticka mig

i fickan», sade råttan.
Pojken tog råttan och stack henne i fickan. Då han gick

långs en Sjöstrand, drog han näsduken ur fickan för att snyta
sig, och i detsamma kom han att tappa råttan i sjön. Pojken
började gråta och sprang därifrån. Medan han vandrade vidare,
mötte han en flicka, som var en kejsardotter.

»Hvarför gråter du?» frågade hon.
»Jag har tappat min brud i sjön», svarade han.
»Älskar du mig, så älskar jag dig?» sade flickan.
»Huru kan jag älska dig, du som är så hög och jag så

ringa?» svarade pojken.
»Är du liten och fattig, så är jag rik», sade flickan.
»Hon var emellertid samma råtta, som fallit i sjön, och var en

förtrollad prinsessa, men sedän hon befriades från kolarkojan,
blef hon åter människa. När pojken kom hem, hade han den
vackraste bruden af alla. Han gifte sig med henne och blef med
tiden en stor man. Hans brud vann faderns bifall, men de två
andras voro fulingar.



Starka JVlatte

,l et var en rik gårdsegare, som var så snål, att han

så, att han icke mer kunde få några tjänare i hela
socknen. Han måste nu resa tili en annan socken

'"-\o=9 för att söka sig tjänare. På första stället han kom
tili, sutto fem karlar och åto, husbonden öfverst vid bordet.
Han frågade dem, om där icke fans någon, som ville blifva dräng
hos honom.

»Nej», svarade husbonden, »inte tror jag det, om inte möjligen
den där resande. som sitter där nere på bänken.»

Herren vände sig tili denne med frågan, om han hade lust
att blifva hans dräng.

»Lust har jag väl inte», svarade den resande, som hette
Matte och var en mycket stark kari, »men kanske kunde det
ändå gå för sig», tillade han.

»Hvad begär ni i lön?» frågade herren.

»Inte mycket: mat och kläder som åt de andra drängarne
och sedän att jag, när året är slut, får knäppa nådig herrn en
gång i pannan.»



21

Herren blef ond öfver sådana anspråk och reste tili en

annan by, men Matte, som sknlle tili samma by, for en genväg,
så att hän kom förr fram, och så kröp lian genast upp på ugnen.
När herren steg in i stugan, frågade hän, oxn där fans någon,
som ville blifva hans dräng.

»Nej, inte tror jag det», svarade bonden, »om inte den där
resande där uppe vill bli det. Upp med dig Matte och svara

själf!» ropade bonden.
Matte kom ned från ugnen sotig, våt och eländig, och herren

frågade, om han inte ville blifva dräng hos honom.
»Jo», svarade Matte.
»Nå, hvad viii du ha i lön?»
»Mat och kläder som de andra drängarne och sedän vid

årets slut få knäppa nådig herrn i pannan.»
Herren, som var snål, begynte tycka att detta egentligen

kunde anses för ett godt pris, och när Matte därtill lofvade göra
allt hvad man bad honom om, så ytog den rike honom tili
dräng. Sedän Matte klädt sig snygg, såg hän ut som den ståtli-
gaste, raskaste kari, då hän gick tili tjänsten. Här sattes hän
genast tili att köra stockar, emedan husbonden skulle bygga, men

när Matte såg, huru hästen var gammal och dålig och icke orkade
draga lasset, förde lian honom i stallet och begynte draga själf.
Herren var mycket glad häröfver och tykte, att hän fått en

riktig bussig dräng, men tillika tänkte lian, att den drängen måste
hän taga lifvet af innan årets slut.

En dag bad han Matte gå och hämta hem fåren från skogen;
men där funnos naturligtvis inga får, endast en skock vargar. Då
körde Matte hem vargarne i stället, stängde in dem i fähuset
och gick tili husbonden sägande, att nu voro alla fåren inne.

»Se, hvad du ändå är för en duktig kari», sade denne,
»men nu skall du göra något annat, som är svårare.»

»Åhå!» sade Matte.
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»Jo, nu skall du gå tili bärget där borta i vår skog; där
bor ett bärgsrå och tili honom säger du, att hau måste betala,
det hau är mig skyldig.»

Matte tog en säck på ryggen och begaf sig tili bärgsrået.
»Husbonden ber bärgsrået betala pengarna, soin hän är skyl-

dig» sade Matte.
Bärgsrået röt tili och sade, att han ingenting var skyldig och

att Matte borde packa sig i väg det fortaste han kunde, eljes
skulle han mistä lifvet. Men Matte blef icke rädd utan sade
endast: »betala först, så går jag».

Då kom bärgsrået ut ur bärget och slog Matte tili marken.
»Åhå, vänta litet», sade Matte. Hastigt kom han åter på

benen, tog säcken, pinade trollet in i den, kastade den så på
ryggen och gick hem med den. Men när Matte kom hem med
trollet på ryggen, blef herren så rädd, att han for bort

och lämnade hela sin egendom i sticket. Nu kom alit arbets-
folk, som icke på länge fått ut sin lön, upp tili gården och Matte
betalte dem alla. Så blef Matte herre på stället.

En gång begaf sig Matte ut att fiska. På den färden träffade
hän en fiskare, som hade mycket ovanliga fiskdon: metspön soin

mastträd och refvar som varplinor. Nu tykte Matte, att lian
funnit en riktigt duktig kamrat. En stund metade de tillsammans
och fingo sådana stora fiskar. När de sedän rodde i land för att

koka dem, mötte de en kopparslagare, som smidde åt dem en

så stor kittel, att när vattnet kokade vid den ena brädden, frös
det vid den andra så starkt, att man kunde fara däröfver med
hästar.

Matte och fiskaren gingo ut i skogen för att jaga, medan
kopparslagaren blef hemma och kokade fiskarna. Hän gjorde upp
eld närä en käila och hängde den stora kitteln öfver elden. På
aftonen, när maten var färdig, steg en liten gråklädd dvärg upp
ur källan och bad att få smaka på soppan.
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Ja, det kunde hän väl få, svarade kopparslagaren, »men

tag icke för mycket».
När dvärgen satte munnen tili kittelbrädden, drack hän ur

ali soppa och skyndade strax därpå tillbaka ned i kallan.
När Matte och fiskaren kommo hem, berättade kopparslaga-

ren huru det hade gått med soppan, och de blefvo mycket onda,
då nu ingenting fans att äta. De beslöto, att nasta dag skulle
Matte och kopparslagaren gå ut på jagt, medan fiskaren fick
stanna hemma och koka maten. När soppan var färdig, kom
dvärgen upp igen och bad att få smaka.

»Ja», svarade fiskaren, »men inte för mycket.»
Men knapt hade dvärgen fått munnen tili brädden, förrän

han tömde hela lattein, och så sprang han åter tillbaka ned i
kallan. När Matte och kopparslagaren kommo hem, hade de

äterigen ingenting att äta. De blefvo mycket förargade förstås,
men hvad kunde de göra. Då sade Matte: »gå nu ni båda tili
skogen, så ska' jag stanna här och koka maten.» De gjorde
så, och när Matte hade soppan färdigkokad, var dvärgen åter

där och bad att få smaka.
»Ja», svarade Matte, »men tar du mera än ett skedblad, så

tar jag lifvet af dig.»
Xär dvärgen fick kitteln för munnen, drack han strax upp

alltsammans igen och for af ned i kallan, men Matte följde efter.

När han kom dit ned, såg han en järndörr, som dvärgen lämnat
öppen, emedan han icke hunnit stänga den i brådskan. Matte
gick genom dörren och kom in i en stor sai, där han blef
varse en koppardörr, som var stängd. Han skyndade då upp
tillbaka efter kopparslagarens slägga, sprang åter ned i kallan
och slog af alla krafter på dörren, tils den sprang upp. Då
trädde han in i en annan stor sai. Här kom dvärgen emot

honom och bad helt ödmjukt, att Matte skulle taga silfver och
guld tili förlikning men icke göra honom något ondt.
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»Nej», svarade Matte, »jag lofvade taga lifvet af dig, och
en kari står vid sinä ord.»

Dvärgen grep tili eldtången för att slå Matte, men då
blef Matte ond, fattade med ett kraftigt tag i dvärgen och slog
ihjäl honom på fläcken. Sedän begynte Matte gå omkring i

dvärgens slott, där han fann stora rikedomar, både silfver och
guld. I innersta rummet sutto tre fångna prinsessor, dem dvär-
gen fört dit och hallit instängda. De befriades nu af Matte, som

ledsagade dem hem tili deras fader igen, och den yngsta af
dem fick han tili gemål.

Men när Matte sprang efter dvärgen i källan, hade hän sett

fiskaren och kopparslagaren komina gående från skogen och hade
ropat tili dem, att de skulle följa honom. Ingendera af dem gjorde
dock hvad hän bad, och det hade förargat Matte. När hän
nu firade bröllop med prinsessan, kommo fiskaren, kopparslagaren
och äfven Mattes forna husbonde för att se bruden. Fiskaren
och kopparslagaren gingo in i bröllopssalen, ty de menade att
Matte, som nu blifvit en så rik kari, skulle gifva dem några
gåfvor; de hade ju värit kamrater.

»Ja, det ska’ ni få», svarade Matte. Så tog hän först sin

forna husbonde och kastade honom upp tili månen, i det hän
ropade efter honom: »snålheten bedrar visheten!» Därefter tog
hän kopparslagaren och kastade honom högt upp i luften, och
fiskaren slängde hän långt ut i sjön. När det nu blåser på
hafvet, så att vågorna gå hcga, då är det fiskaren, som försöker
komma upp därifrån; om somraaren när svarta moln stiga upp

på himmein och åskan går, då är det kopparslagaren, som smi-
der med sin slägga på kitteln, och alla känna vi gubben i mån.



Kvarnfärden

et var en gång en gumma, som hade en gosse, oc

han fick ofta gå ärenden åt henne. Men pojken va

icke af de slugaste hufvndena, så att modern endas
qfta> med stor svårighet kunde lära honom hvad han bord

göra. En dag skickade hon honom tili kvarnen mec

en säck råg, men emedan hon misstänkte, att mjölnaren skulle lura
henne på maiden, lärde hon gossen att säga tili mjölnaren, att de
han kom med var »en skäppa, hvarken mer eller mindre». Mei

pojken kunde omöjligt minnas, huru det var, och därför fic

han lära sig orden utantill och hela tiden gå och upprepa fö
sig själf: hvarken mer eller mindre, hvarken mer eller mindre»

Så begaf hän sig af, medan hän sade som modern lärt.
På vägen kom hän tili en åker, där en bonde gick med sädes-
vannan och sådde. »Hvarken mer eller mindre», upprepade
gossen. Men bonden, som hörde honom gå och mumla något
för sig själf, trodde att hän ville fördärfva sådden, så att där
skulle blifva hvarken mer eller mindre att skörda än det som

blifvit utsådt. Ty pojkens mor var illa känd för att kuuna en

hei hop konster, och dem hade hon lärt pojken, sade männi-
skorna; ty också en dumbom kan lära elakheter, om hän ingen-

4
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ting annat lär sig. Bonden stälde bort sädesvannan, sprang
efter pojken och slog honom. Pojken grät och skrek af alla

krafter och frågade, hvad han gjort för ondt, eftersora han fick
så mycket stryk.

»Du får inte säga som du nyss sade», svarade bonden.
»Ja, men mor har lärt mig», sade gossen.
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»Kunde jag inte tro det», ropade bonden ooh började på
nytt daska om pojken.

»Hur ska' jag då säga?» skrek gossen.
»Jo, du ska' säga: 'tusenfaldt igen'», sade bonden.
Nå, det lofvade gossen göra, och så fick han gå.
När han gått ett stycke, kom han tili en annan åker. Där

hade brodden längesedan skjutit upp, men en flock kråkor hade

slagit ned på åkern och begynt äta upp utsädet. Xu var folket
där för att köra bort kråkorna, och när pojken gick förbi, hörde
de honom säga: »tusenfaldt igen». De trodde, att han önskade
dem tusenfaldt flere kråkor och gåfvo honom därför en risbastu,
må ni tro. Ju mera de slogo, dess värre skrek gossen. Ändt-
ligen måste han lofva att hädanefter säga: »åt Helsingland med
hela skocken-!', och då fick han gå.

Medan han gick vägen framåt med påsen på ryggen, mötte

han ett liktåg. »Åt Helsingland med hela skocken!» skrek
pojken. Människorna, som följde liket tili grafven, trodde att

han menade dem och blefvo rysligt förargade. det kan man

ju icke undra på. Hela tåget stannade; de togo fast pojken
och pryglade upp honom och det riktigt med besked.

»Men hur ska' jag då säga?» skrek pojken.
»Gud fröjde själen», svarade de och släpte honom lös.
När han åter gått en liten stund, mötte han en gnmma med

en kärra. I den låg en slaktad sugga, som hon skulle föra tili
staden för att sälja.

»Gud fröjde själen!» sade pojken.
»Oj, oj, oj, en sadan pojke!» ropade gumman, »man kan

ju rakt spricka af förargelse att höra honom. Ser du inte, att

det är ett oskäligt kräk!»
Pojken frågade, huru hän skulle säga, men gumman var så

ond, att hon icke brydde sig om att svara. Men gossen var envis
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och Aille veta det, och slutligen sade gumman: »du kan ju säga,
'så dra' de af med dig, din tjocka sugga'.»

Pojken fortsatte sin väg med påsen på ryggen och var icke
så litet belåten, att han den gången undgått stryk. När hau

vandrat en stund, mötte han ett brudfölje; spelmännen blåste på
klarinett, och folket sjöng och hade roligt.

»Så dra' de af med dig, din tjocka sugga!» ropade pojken.
Folket trodde, att han menade bruden som nog var litet

tjock; hela tåget stannade och pojkstackarn fick återigen stryk.
Därefter ville de köra bort honom, men pojken ville nödvän-
digt veta, buru han borde säga.
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Du skall säga: »en likadan glädje i hvar by», sade de för
att ändtligen blifva kvitt honom. Så gnodde gossen åter i
väg och kom slutligen tili kvarnen. När hau koni dit, stod

kvarnen i ljusan låga. Det brydde sig pojken icke om, lian
skulle nödvändigt in för att tala med mjölnaren. Folket, som höll

på att släcka elden, ville köra bort honom, men pojken var

icke lätt att bli af med, hän, och huru hän bråkade och
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sökte, fick han ändtligen tag i mjölnaren och sade tili honom:

»jag har så många hälsningar från mor, hon skickar och säger
och hälsar och ber så innerligen vackert att få ställa den här
påsen med råg i kvarnen, och se'n skulle jag hälsa och önska en

likadan glädje i hvar by!»
När mjölnaren hörde, hvad han sade, trodde han att pojken

gjorde narr af honom och tog och smorde upp honom riktigt
grundligt med björkris. Visst fick pojken stryk på den färden,
men icke fick han rågen malen.



Hur frälste prinsessan
från trollet.

tlli et var en ski*äddare, som hade en pojke. Fadern viii
iSrsi honom skräddaryrket, men pojken lärde sig
ingenting. Då skickade fadern honom i lära tili ei

skräddare i staden. När denne såg, att det var ei

klipsk pojke, sade han: >vi ska' väl försöka mec
dig.» Och så fick gossen stanna där i lära.

När hän värit där ett par veckor, märkte skräddaren att

det ingenting blef af pojken och lät honom gå men gaf honom
först en stor knif och ett bälte och sade: »nn får du börja vandra.»

Då ti’odde pojken, att hän redan var gesäll. Två dagar
vandrade hän längs släta landsvägen. Men hän hade hört sägas,
att jumera ondt gesällen får siitä, dess bättre mästare blir det af
honom. Därför, när hän gått landsvägen framåt och tykte att

det var ingen konst, tänkte hän: »kanske är det bättre, att jag
ger mig tili skogs, där får jag siitä mera ondt.»

När hän gått i skogen en tid, koni hän tili en äng. I däl-
den såg hän en ko ligga, och hon hade legat där i sju år. Ett lejon,
en svan, en hund och en myra lågo bredvid och väntade på att
få äta upp henne, men ingen tordes börja före den andra. Nu
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sade lejonet tili hunden, som hette Hurti, att hän skulle springa
tili gossen ooh bedja honom komma och skifta kon mellan dem.
Hurti sprang, men pojken ville icke komma, ty hän var rädd

att lejonet skulle äta upp honom. Men det hjälpte icke, poj-
ken var tvungen att gå och skifta kon. Så bestämde hän de-
larna i förhållande tili djurens stoxdek. När det väl var gjordt,
tog pojken tili fötter det fortaste hän kunde, ty hän frnktade att
när djuren hade ätit hvar sin del, skulle de äta honom på köpet.
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När djuren hade ätit, sade lejonet tili Hurti; spring fatt

gossen och bed honom vända tillbaka, så vi få betala honom
för att hän skiftat kon åt oss.»

När gossen såg hunden komma sättande efter honom, tänkte
hän: »nu äta de väl upp mig ändå.»

Men hunden fick gossen att vända om, hän måste gå med,
fastän hän var rädd. När de kommo tili stället, där djuren lågo,
bad lejonet gossen träda närmare, så skulle hän få sin betalning.
Då sade lejonet: »om du säger: ’har värit pojke och blifvit
lejon men nio gånger starkare’ så blir du det.»

Sedän sade Hurti: »koin hit, jag skall också ge något. Om
du säger: ’har värit pojke och blifvit Hurti men nio gånger
snabbare att springa’ så blir du det.» .

Sedän sade svanen: »koin hit, jag skall också ge dig något:
Om du säger: ’har värit pojke och blifvit svan, är i stånd
att flyga nio gånger snabbare’ så är du det.»

Och myran sade: »kom hit, jag skall också ge något.»
Gossen tänkte: »hvad skräp månne du ha att ge, du soin är
så liten.»

Men hon sade: »om du säger: ’har värit pojke och

blifvit myra, nio gånger mindre’ så blir du det.»
Nu fick gossen gå. När hän vandrat en stund tänkte hän:

»jag måste försöka, om det förhåller sig såsora djuren lofvade».
Och så sade hän: »har värit pojke och blifvit svan, men flyger
nio gånger snabbare», och med detsamma blef hän en svan.

När hän flugit ett par, tre dagar, kom hän tili ett kunga-
slott. Där bodde en prinsessa, åt hvilken det blifvit spådt, att
ett troll skulle fara af med henne, så snart hon stack hufvudet
ut under bar himmel. Därför hade kungen lofvat, att den som

förmådde frälsa prinsessan från trollet, skulle blifva hans måg.
När pojken nu kom flygande som svan, slog hän sig ned i kuin

gens trädgård och begynte söka sig mat. Där närmade hän sig
5
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tili människorna, som om hän värit en tam fågel, och lät dem
fånga honom. Och då prinsessan, som aldrig fick komina ut ur
slottet, så gärna ville hafva fågeln tili sällskap, lät kungen göra
en bur, i den sattes fågeln, och så fördes hän tili prinsessan.

När kvällen kom, sade svanen: »har värit svan och blifvit
pojke», och med detsamma vardt hän det. Hän lugnade prin-
sessan, hon skulle icke blifva rädd, sade hän, »det är jag som

skall frälsa dig från trollet.»- Sedän berättade hän för prinsessan
allt hvad hän förmådde göra. Och det prinsessan fått veta,
det talade hon följande morgon om för kungen.

Kungen blef mycket glad; hän gick tili pojken och frågade,
om det var sant, att hän kunde förvandla sig tili lejon och blifva
nio gånger starkare, än detta. Då sade pojken: »har värit
pojke och blifvit lejon, raen nio gånger starkare. » Och strax

blef hän ett lejon.
Kungen egde en förskräckligt stor och arg oxe, som man

aldrig förr vågat släppa lös. Nu fördes den ut. Strax rände
oxen på lejonet. Men när de brottades, slet lejonet oxen i stycken.
Då tänkte kungen: »han måtte väl vara kari att få lifvet af
trollet.»

En riktigt vaeker solskensdag, när himlen var alldeles klar,
så att bara en enda liten molntapp kunde skönjas, sade kungen:
»i dag ska' vi försöka låta prinsessan gå ut, då vädret är så
vackert.»

Men knapt var prinsessan ute under bar himmel, förrän

trollet var där och for af med henne. Då ropade pojken: »har
värit pojke men blifvit svan, är i stånd att flyga nio gånger
snabbare!»

Så flög hän i två dagar efter trollet, som hän hela tiden
kunde se framför sig. Men tredje dagen förlorade lian det ur

sikte; dock flög lian fortfarande i samma väderstreck och kom

slutligen tili ett högt bärg. Där slog lian sig ned och begynte
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hacka med näbben för att söka sig mat. Då fann han ett rundt
hål i bärget. Strax sade han: »har värit svan och blifvit myra,
raen nio gånger mindre», och i samma stund vardt han det.
Så släpte han sig genom hålet ned i bärget. Där nere satt en

stor, gammal häxa och prinsessan satt bredvid och kammade
hennes hår. Då kröp myran upp i prinsessans knäveck och nöp
henne litet, så att non skulle veta, hvem det var.

»Huh, här luktar kristet blod», sade trollet.

»Jag skar mig litet i fingret», sade prinsessan, och med
detsamma bad hon: »viii moster vara så god och låta mig gå ut?»

»Gå nu, men stanna inte länge», sade trollet. •

När prinsessan kom upp på bärget, sade gossen: »fråga
du af henne, hvar hon har sin död gömd, och när hon säger
det, kläder du den grann.»

Prinsessan gick ned tillbaka och pojken följde efter som

myra för att höra, hvad trollet svarade.
Då sade prinsessan: »hvar har moster sin död gömd?»
»Huh», sade trollet, »hvad viii du med den?»
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»Jag viii kläda mosters död grann», svarade prinsessan.
Då sade trollet: »min död är där i sopkvasten.» Och då

började prinsessan pyssla om k vasten och kläda den grann.
»Huh, så barnslig du är», sade trollet, »min död finnes långt

borta, flere hundrade mii härifrån ; dit kan ingen komma.»
Så började hon berätta: »min död fins långt härifrån i en

stor kvarndamm. Där ligger en stor drake, som ska' ha tre
gödda svin hvar dag, och honom får ingen lifvet af. Men tar

någon lifvet af honom, så springer där en hare fram, och får
någon lifvet af haren, så flyger därur en dufva, och får någon

Jifvet af dufvan, så är i henne en silfverpärla och där är min
död gömd.

Då sade prinsessan: »jag skall be moster om lof att gå ut.»
»Huh, åter ut?» sade trollet, »gå då, men dröj inte länge.»
När hon kom upp på bärget, sade pojken tili henne: »när

trollkäringen blir sjuk, ska' du inte gå henne närä, för då vet

du att jag är i strid med hennes död.» Sedän sade pojken:
»har värit mjrra och blifvit svan, men flyger nio gånger snabbare:»
Och så började lian flyga och flög i tre dagar, tils hän kom tili
en stor kvarndamm. Där sade hän åter: »har värit svan och
blifvit pojke», och i detsamma blef lian det.

Han gick tili mjölnaren och frågade, om han kunde få bli
dränggosse där.

Men mjölnaren sade: »jag tror du är för liten, vi ha här

en stor farbror, som skall få tre stora svin dagligen, inte orkar
du bära mat tili honom.»

Men pojken ville försöka. Första morgonen skickade mjöl-
naren pojken dit med ett svin. Han förde det tili bron, men

där släpte han lös det, och svinet sprang hem.

»Hvarför tog farbror inte emot svinet?» frågade mjölnaren.
»Han var sjuk», svarade pojken.
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»Tili middag skall han få två->, sade mjölnarn. Middagstiden
förde pojken två svin med sig, men når han kom tili bron, lät
hau dem åter springa hem. Draken morrade, visade tänderna
och ropade att han skulle slå pojken sönder och samman, om

han ingen mat fick.
När pojken kom hem, frågade mjölnaren åter: »hvad felas

farbror ? »

»Han var ännn sjukare än i morse», svarade pojken.
»Nå, i kväll skall han få tre», sade mjölnaren.
På kvällen förde pojken dit tre svin. När han kom tili bron

iät han dem åter löpa. Då riktigt skakade draken af ilska
och var närä att ränna på pojken och taga lifvet af honom.
Men ännn en gång häjdade den sig.

När pojken kom hem, frågade mjölnareri åter: hvarför tog

inte farbror emot svinen?»

»Han var ännu sjukare än i middags», svarade pojken.
Andra morgonen ville mjölnaren, att ])ojken skulle föra fyra

svin tili draken, men pojken svarade: »jag för ingenting dit
mera, utan ämnar just gå oeh slå ihjäl honom.»

»För alt i världen reta honom inte», sade mjölnaren, »om

han blir ond, spyr han etter öfver hela trakten, så att ingen
kan vistas och bo här mera.»

Men då berättade pojken, att lian kunde förvandla sig tili
ett lejon och därtill blifva nio gånger starkare än ett sådant,

samt bad mjölnaren komma ned tili bron för att se på huru det
gick tili.

»Har värit pojke och blifvit lejon, nio gånger starkare», sade
hän; så blef hän det. Strax störtade hän sig midt i forsen och ned
på draken. Men när de spände ihop, yrde vattnet omkring dem,
så att forsen blef torr och stenarna slungades rundt om i backarna.

Så höllo de upp en stund. Då röt draken: »om jag hade
en kanna sötmjölk att dricka, skulle jag siitä dig i bitar!»



38

Och lejonet röt: »om jag hade en kanna 51, skulle jag rifva
dig i stycken!» När mjölnaren fick höra det, var hän icke sen

att springa åstad efter en kanna öl, soin hän hälde i gapet

på lejonet, där det lag i forsen. Och då striden började på nytt,

fläkte lejonet upp drakens mage. Då sprang där en hare ut.
»Har värit lejon och blifvit Hurti, nio gånger snabbare att

springa», ropade gossen. Han sprang därpå f att haren och slet
sönder honom. Men då flög där upp en dufva.
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»Har värit Hurti och blifvit svan, i stånd att flyga nio

gånger snabbare», sade han. Och svanen hann upp dufvan och

kramade ihjäl henne. Då föll en silfverpärla ur dufvan. Den

tog svanen i näbben och flög tili bärget, där trollet bodde. När
han kom dit, var trollet sjukt. Men pojken gick raka vägen in.

Trollet tiggde och bad, att pojken skulle gifva henne silfverpärlan;
i stället skulle han få så mycket pengar, guld och silfver han
någonsin önskade. Men pojken endast höll upp pärlan framför
henne och begynte klämma på den. Ju mera han klämde,
dess värre pinades och skrek trollet. Slutligen lade han pärlan
på stengolfvet, tog en slägga, som hängde på väggen och slog
med den så att pärlan sprack.

Då dog trollet.
Nu gingo de upp på bärget, pojken och prinsessan. »Har

värit pojke och blifvit svan, är i stånd att flyga nio gånger

snabbare», sade gossen, och strax blef han en svan. Han tog
nu prinsessan på ryggen och flög tili kungens gård. Och där
blef stor glädje, när de fingo se prinsessan, som de trott vara

förlorad för alltid. Och så blef där hållet ett stort bröllop; pojken

fick prinsessan och blef kungens måg.



Skomakarens
underliga hjälpare.

var en skomakare, som på kvä
len skar tili det arbete lian fö
jande dag skulle göra färdig
Men vid midnattstid konimo tr
små karlar och började sy oe

sticka och bulta helt hurtigt vi(

skomakardisken, och när alit va

färdigt skyndade de bort. Eme
lertid var arbetet så väl gjordt

att där kommo köpare genast andra dagen och beställninga
mer än vanligt. Så gick det en tid bortåt, de små männei

sydde det som skomakaren skar tili, och denne kom slutligen
välstånd.

»Vili du som jag, så sitta vi uppe i natt för att se, hvem
som räcker oss en sådan hjälpsam hand?» sade en gång hans
gumma.

»Ja, låt oss göra det», sade gubben, och när natten kom,
gingo de ej tili sängs.

Där kommo de tre små nakna karlarna.
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»Vili du som jag, så sy vi kläder åt dem», hviskade gumman,
»det gör mig riktigt ondt att se dem nakna.»

»Ja, sy bara», svarade gubben.
Nasta dag gjorde hon i ordning kläder och lade på disken.

Om natten kommo de små männen igen och började arbeta;
och när de funno kläderna, hoppade och dansade de af glädje,
togo dem med sig bort och kommo sedän aldrig åter. Men

för skomakaren gick det bra, så länge han lefde.

6



Den bekymmerslöse mjölnaren.

var en gång en mjölnare, som icke arbetat på länge.

J mJ-^1 re drängar hade han, hvilka skötte kvarnen åt honom.

e£ssr Han blef högmodig och skref på sin grindstolpe:
V/C/ 1 ™

Åj\c, »Här bor mjölnaren, som lefver utan bekymmer.»
V4i Mången såg inskriften, men när kungen en gång

reste förbi, tykte hän icke om den utan sade: »hvad vill det
säga, att en mjölnare lefver utan bekymmer, och jag, som är
kung, skall jämt ha så mycken möda»? Och så skickade hän

betjänten att bedja mjölnaren komma ut.

När betjänten kom in, trodde mjölnaren, att det var någon
bonde, som kom för att mala. Hän ropade därför: »bär in dina
säckar i kvarnen och tig, för jag ska’ hvila!»

Betjänten gick ut och berättade för kungen, hvilket svar

hän fått. Kungen blef vred och sade: »nå, vi ska' väl finna på
bekymmer åt honom», och så reste kungen åstad förbi mjöl-
narens fönster.

När mjölnaren såg en guldkrona på vagnen, gissade hän
genast, att det var kungen, som for förbi, och hans betjänt, som

värit inne, och hän tänkte: »Gud nåde mig nu för svaret, som
jag kom att ge betjänten.»
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Mjölnaren lade sig åter att hvila. Men två timmar därpå
koni länsmannen och befalde honom att strax infinna sig hos
kungen, ty nu skulle det blifva bekymmer utaf. Mjölnaren sörjde
och funderade, så att hän, så tjock hän var, blef en half
aln smalare på två dagar. Tredje dagen började hän riista

sig tili färden. Hän förtnanade drängarna att mala bra och
sköta väl om kvarnen. Hän hade två gamla drängar, som bodde
i kvarnkammaren och en ung, som fick bo i kvarnen, hän
hette Pälle. När lian förmanat de gamla, talade hän med Pälle
och sade tili honom att vara beskedlig, medan husbonden var
borta.

»Hvart ska' ni då fara?» sporde Palle.
»Det kan väl vara sak samma för dig, om jag säger det'

eller inte>, svarade mjölnaren. »Inte kan du hjälpa mig.»
Men Palle bad: »ni kan ju säga det ändå».
»Ja», sade mjölnaren, »det lär ha värit kungen, som for

här förbi, och han skickade in betjänten för att be mig komma
ut, men jag befalde honom tiga; nu går det mig säkert illa, ty
jag skall tili kungen och få bekymmer. Kanske får jag en sadan
sorg, att jag aldrig kommer hem mer.»

Då sade Palle: »kan inte jag fara i ert ställe, kungen kän-
ner oss ju inte, och han kan tro att jag är mjölnaren.»

»Men hur ska' du bete dig där?» svarade mjölnaren.
»Å, låt mig bara försöka», sade Palle åter.
»Nå, far då», sade mjölnaren, »men skyll inte på mig, om

du råkar i knipa.»
Palle tog sin mjöliga jacka på och gick tili kungsgården.

När han kom dit, visade vakten in honom i stora salen. När
han trädde in, var salen full af folk, och alla togo de honom
för mjölnaren. Vid fönstret satt en fin kammarherre, som talade
utländska språk, men Palle förstod ingenting; sådant hade han
aldrig lärt. När kammarherren hörde upp med talet, ropade
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kungen: »stig fram tili mig mjölnare, så skall jag ställa tili dig
tre frågor! Kan du svara på dem, slipper du härifrån med lifvet,
men annars måste du dö.»

Och kungen fi-ågade: »huru många sandkorn tror du det
fins i hafvet?»

Pälle lade sig pä golfvet och började räkna med en kritbit,
såsora lian brukade räkna säckarna i kvarnen.

När talet var färdigt, sade hän: »etthundratusenmiljoner,
femtiotusen och trettiotusenmiljoner därtill, och vill inte herr-
skapet tro mig, så kan den där kammarherren, soin sitter där
vid fönstret, gå och räkna efter själf.»

Nu gjorde kungen den andra frågan: »huru långt är det
mellan himmel och jord?»

En knäslängd», svarade Palle.
»Hur vet du det?» sade kungen.
»Jo», svarade Palle, »det står i bibeln, att himlen är Guds

stol och jorden hans fotapall, och således kan det inte vara mera
än en knäslängd.»

Det blef ljudeligt skratt i salen åt Pälles fiffiga svar.

»Nu skall jag göra dig den tredje frågan», sade kungen
och drog i detsamma sin värja. »Vet du hvad jag nu tän-

ker på?»
»Joo», sade Palle, »ni tänker, att det är mjölnaren, som ni

talar med, men det är bara hans dräng.»
»Ja, det var rätt svaradt», sade kungen, och så sporde han,

hvad Palle ville hafva tili belöning. Men Palle ville ingen
annan belöning ha, än att kungen skulle låta mjölnaren stanna

hemma och icke tvinga honom att komma tili slottet, ty han
hade inte lärt hofseder, sade Palle.

Det blef stor munterhet i kungsgården, och Pälle fick en
skäppa pengar.
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Sedän reste han hem och berättade för mjölnaren alit hvad
han sett, och hvad kungen frågat, och hur tokigt kammaiiierren
taiat. Mjölnaren blef så glad, att han gaf sin dotter åt Palle,
och så blef Palle mjölnare. Och har ni något att mala, så far
bara tili Pälles kvarn, där får ni höra sagan berättas ännu
bättre.



Poiken oeh
jättämä.

var en skräddarpojke
som slog tre flugor i ei

smäll. Sedän skref han pa

en lapp, att han hade dräp
tre lif med en smäll. Dei
f aste han på jackan oc!
lade sig därefter att sofva
i en vacker solbacke.

Då hände det, att kun
gen gick förbi och fick s

lappen. Han väkte strax

upp pojken och frågade

om han värkligen var en

sadan duktig kari.

»Ja», svarade pojken.
Då sade kungen: »jag har några förfärligt stora odjur i

mitt land. Vili du inte kornina och utrota dem?»

Jo, det ville pojken.
»Det är två jättar och en noshörning», sade kungen åter.

»Det är snart gjordt», sade pojken.



Hän samlade nägra passande stenar i sin väska och gick
tili skogen, där Jättämä vistades. När hän kom dit, fann hän
dem sofvande och snarkande, så att det ekade i hela skogen.
Pojken klättrade upp i ett högt träd och kastade ned en sten,
hvilken träffade ena jätten i hufvudet. Jätten satte sig upp och
ropade tili kamraten:

»Slog du mig?»
»Nej», svarade denne.
Då lade sig jätten ned att sofva igen.
Nu kastade pojken en annan sten, som råkade träffa den

andra jätten i hufvudet. Han satte sig upp och skrek:
»Visst sade du, att jag slog dig, men nu slog du mig!»
»A nej», svarade den första, och därmed lade de sig båda

att sofva igen.
Men pojken kastade åter en sten, och den slungade hän

mot den första jättens hufvud. Denne sprang ilsken upp och
dängde tili den andra, och där blef ett sådant slagsmål af, att
jättämä rykte upp stora träd att begagna som knölpåkar, och
så brottades de, tils de miste lifvet. Den ena, som ännu hade
litet lif i behåll, dräptes sedän af gossen. Därefter försåg sig
gossen med ett starkt rep och gick att söka upp noshörningen.
När hän träffade på den, begynte hän retas med den. Noshör-
ningen började jaga efter pojken, denne sprang undan och nos-
hörningen efter i snabbaste fart. Pojken, som var flink på be-
nen, styrde kosan mot ett stort träd, bakom hvilket lian gömde
sig, men noshörningen rände rakt fram och körde sitt horn in
i trädet. Strax var pojken där med sin lina och surrade fast
noshörningen, och på det viset fick hän lifvet af den.
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De tre bröderna.

xotl^illi 6* var en tre bröder, som skulle ärfva sinä för
äldrar, men intet annat arf fans att taga än en
stnga, en ko och en liten knippa bast. Älsta bro
dern behöll stugan, den andra kon och den yngsta

fick halla tili godo med bastet. Han funderade en

stund på huru han skulle använda det, men sedän begynte hai

göra snaror däraf tili djurfångst. Först fångade han en ekorre
och så en hare. När han en gång vandrade i skogen, kom han
tili stranden af ett träsk, där en björn hade sin lya. Strax böi
jade han göra en ny snara att fånga björnen med. När han nu

satt på stranden och tvinnade sitt bast, fick näcken se honon

och skickade genast sin son upp för att fråga, hvad gossen

tänkte göra med repet.

9

Pojken svarade, att han skulle binda om hela träsket, så

att ingen mera kunde komma upp därifrån. Näckens gosse gick

ned och berättade, att pojken lofvat snöra ihop hela träsket.
»Gå du upp igen och fråga, om han kan klättra i träd,

och när han väl är där, tar du och kastar ned honom, och så

reda vi oss alltid med den pojken», sade fadern.
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Näckens son gick upp och sporde gossen, om hän kunde
klättra i träd. Gossen svarade, att hän icke brydde sig om att
klättra själf, men hän hade en liten en hos sig, med hvilken
näckens gosse kunde kappas, om hän hade lust. Så släpte
hän ekorren lös, men när näckens gosse försökte fånga ekorren,
kunde hän icke få tag i den.

»Ah hå», sade denne tili sin far, »gossen hade med sig en
liten pojke, som for så flinkt upp i träden att jag inte ens kom
honom närä.»

Näcken befalde sin gosse gå upp igen och springa i kapp
med pojken. »När han sedän tröttnar,» sade näcken, »drar du
honom hit ned, så få vi väl bukt på honom.»

Näckens gosse gick upp och sporde, om pojken ville springa
i kapp.

»Nej, det bryr jag mig inte om,» svarade denne, »men jag
har här en större pojke, försök om du kan komma tillrätta med
honom; orkar inte han, så springer jag.»

Då släpte gossen haren lös, men när denne kände sig fri,
tog den tili fötter, så att näckens gosse icke kom den närä, ja,
knappast såg skymten af den engång.

Näckens gosse gick ned tili fadern och sade: »inte kan
jag- täfla med honom; han hade en liten kamrat, som satte i väg,
så jag knapt såg röken af honom.»

»Gå du upp igen och fråga, om han kan brottas,» sade näc-
ken, »vinner du, så drar du honom hit ned i träsket.»

Näckens gosse gick åter och frågade, men pojken svarade:
»det bryr jag mig inte om, men viii du brottas, kan du försöka
med gamla farfar min, som ligger där i lyan; kanske är han
först lite' lat, men ge honom bara en örfil, så kommer han väl.»

Näckens gosse gick tili lyan och frågade, om björnen ville
brottas. Björnen började brumma, men brydde sig icke om att
stiga upp.
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N>Ligg inte där och morra, stig upp du bara», sade gossen
och slog tili en örfil.

Men då gaf björnen ett slag tillbaka med sin ram, så
att gossen damp i backen. Men så fort han kom på benen
igen, skyndade han ned tili fadern och ropade: »åh hå, hvad
den pojken måste vara stark; han hade också en gammal farfar,
som slog mig med handen på axeln, så det nastan var förbi
med mig.»

»Är han en sadan kari, så skynda upp igen och fråga, om
han viii ha pengar. Jag ska' ge så mycket han önskar, bara
hau inte gör oss illa», sade näcken.

Näckens pojke gick upp och sporde, om gossen ville
taga emot pengar och sedän gå sin väg. Och gossen sade, att
han ville hafva hatten full, eljes tänkte han icke lämna dem
i fred.

När näckens pojke kom och sade, att gossen ville hafva
hatten full, svarade fadern, att det skulle han visst få. Under
tiden skar gossen ett hål i sin hattkulle och gräfde en grop
under hatten, så att när näckens pojke kom med pengarna och
slog dem i hatten, runno de alla ned i gropen.

Det förslog inte, där syntes knapt några slantar i hatt-
bottnen en gång», sade näckens gosse, när han kom tillbaka
tili fadern.

Fadern gaf honom en hei fjärding pengar. »Månne inte
det här ska’ förslå? Säg, att jag inga flere pengar har,»
sade hän.

När näckens gosse kom med hela fjärdingen, blef pojken
nöjd och lofvade, att icke mera göra dem något ondt. Nu
gick hän hem tili bröderna med alla sinä pengar. De blefvo
mycket förvånade och frågade, hvar i ali världen lian fått så
mycket pengar ifrån och hur hän blifvit så rik.
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»Genom djurfångst,» sade pojken, »ni gåfvo mig ju bara
lite' bast, med den begynte jag fånga djur, och så blef jag
rik.»

Då lämnade bröderna alit hvad de egde och togo endast
litet bast och gingo också ut på djurfångst. På den vägen äro
de ännu, men icke vet jag, om de vunnit några rikedomar.



Huru svenskarna ha kömmit i landet.

1/=HW°rr * världen, i hedna tiden, beslöts det en gång på
riksdagen i Sverige, att alla människor, som fylt

*y*fJ sextiofyra år, skulle aflifvas. En af riksdagsgubbarna
wffiy kom hem och omtalade för sin dotter, hvilken dom

Ggscj) som blifvit fäld öfver de ålderstigna. Da ntropade
hon: »hvad ska’ vi då göra med vår gamla farmor, som redan
bar åren inne! Fans där då ingen, som kunde ge kungen ett

bättre råd, än att slå ib jäi oskyldiga människor? Om jag värit
där, så nog hade jag värit en bättre rådgifvare.»

Hon bad sin far vandra tili kungsgården och fråga, om hon
kunde få komma tili tals med kungen, ty hon visste en utväg att

bli af med de gamla. Fadern gick och vände tillbaka med den
hälsningen, att dottern skulle infinna sig hos kungen inom ett år,
men hvarken i ny eller nedan, hvarken dag eller natt, hvarken
tvättad eller otvättad, hvarken klädd eller oklädd, hvarken
åkande eller ridande, hvarken gående, krypande eller rullande.
Yar hon icke där inom utsatt tid, så skulle hon sättas i spik-
tunnan.

Flickan lofvade komma. Först räknade hon ut tiden för
månskiftet mellan daggryningen och soluppgången; det var hvar-
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ken ny eller nedan, dag eller natt. Sedän begaf hon sig på
väg med en getabock. När hon nalkades slottet, tvättade hon
den ena handen och haliva ansiktet och svepte sig därpå hei
och hållen i ett flor. Sedän tog hon bocken i hornen, satte
upp ena benet på hans manke och gick med det andra; på det
sättet koin hon fram tili slottet. Där gaf hon tili kanna, att riks-
dagsmannens Stina kömmit på utsatt tid. När kungen fick veta
det, befalde hau henne komma upp tili sig.

Nu sammankallades en ny riksdag för att besluta öfver de
gamla. På riksdagen blef Stina tillfrågad, hvilket råd lion hacle
att gifva, beträffande de gamla.

»Jo», svarade Stina, »jag skall ödmjukast råda de höga her-
rarna att ge de gamla en handfull hafre och en kratta och sedän
skicka dem ut i ödemarken; vilja de inte lefva där, så må de dö.»

Hennes råd gillades. De gamla sändes ut i ödemarken och
bosatte sig längs hafskusten, där finnarna redan något arbetat upp

marken. De odlade jorden och fångade djur, men det varsta

var, att de inga pengar hade. Ali deras handel måste ske genom
byte. Men senare fingo de tillstånd att komma tili Sverige för
att sälja sinä djurhudar, och på så sätt fingo de penningar i landet.

När riksdagen var slut, vandrade Stina lyckligt och väl
hem igen.

Efter en tid fick hennes far befallning att infinna sig hos
kungen. Denne ålade Stina att göra en fiol utaf citronskal.
Fadern kom_ bedröfvad hem med den hälsningen tili sin dotter.

»Stor sak i det», sade denna, »låt ni, far, kungen veta, att

den redan är färdig, bara han sätter stråken tili.»
Fadern gick nu med bud tili kungen, att fiolen redan var

färdig. Då lät kungen genast spänna sinä präktigaste hästar
för vagnen, skickade efter flickan och gifte sig med henne. Och
så blef riksdagsmansdottern Sveriges drottning.
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När hon blifvit drottning, kommo ödemarksborna med sinä
skinnvaror och höllo en marknad, som efter drottningen kalla-
des Justinamarknaden. Den bibehölls länge och väl i Sverige.

När sedän de gamla hvarje år utskeppades tili ödemarkerna
omkring Sverige, utbredde sig den svenska befolkningen mer

och mer och kom också hit öfver tili Finland, där den bosatte sig
vid kusterna.



flär gubben och gamman bytte sysslor.

\afl^lli var en en gubbe, som alltid grälade på sin
gumma, för att hon icke var med i utarbetet. Då
sade gumman en dag tili honom: »i dag går jag på

wLs> arbete, och du får sköta sysslorna inne.»
Förrän hon gick, räknade hon upp, alit hvad

hän hade att göra den dagen: hän skulle kärna och skura, koka
gröt tili middagen, sköta kon och för öfrigt uträtta alla sysslorna
inomhus. Gubben tog genast i tn med arbetet, först skulle hän

kärna. Då märkte hän, att det icke fans vatten inne.
»När i ali världen ska’ jag hinna med allt», sade hän för

sig själf, men så tog hän smörkärnan på ryggen, i det hän
tänkte: »medan jag går efter vatten, skvalpas mjölken om i kär-
nan, och så blir smöret fortare färdigt.»

Men när hän koin tili kallan, glömde hän, att lian hade kär-
nan på ryggen, och då hän böjde sig ned efter vatten, rann ali

mjölk ned i källan. Det var nu ingenting vidare att göra åt
den saken; hän gick hem och sade för sig själf: »åh hå, nu

har jag att stycka köttet och koka gröten tili middagen.» Så
styckade hän köttet och lade ut det på bodtröskeln. Men hän
hade blifvit törstig af arbetet och tänkte: »jag ska’ gå ned

8
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i källaren och tappa svagdricka åt mig.» Medan hän stod i
källaren, såg hän hunden springa bort med köttet. Gubben for
strax åstad efter honom, men tog i brådskan tappen tili tunnan
med sig. Hunden kunde hän icke få fatt i, och när hän koni
tillbaka, hade allt svagdrickat runnit ut.

»Fanken besitta, nu har jag glömt, att kon står i båset
ännu», sade hän och fick åter brådtom, men hvart hän skulle föra
henne, det visste hän icke. Då kom hän ihäg, att huset hade
grönt torftak, och därför tykte hän det vara bäst att föra kon
dit upp. Stugan låg vid en klippa; om hän därifrån lade en
planka upp mot taket, så skulle kon nog komma upp, tänkte
hän. När hän väl fått kon på taket, skulle hän koka gröten, satte

grytan på elden och slog vatten uti. Men när vattnet började
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koka, kom hän att tanka på, att kon kunde ramla ned från taket
och bryta nacke och ben af sig. Strax skyndade hän upp med
ett rep, band ena repänden om kons horn och släpte den andra
ned genom skorstenen. Därpå gick hän åter in, band repänden
om benet på sig och började röra i gröten.

. Men knapt hade

han gjort det, så ramlade kon ned från taket och drog honom

med fötterna förut upp i skorstenspipan. Där blef gubben hän-
gande, och kon, hon hängde utanföre sväfvande mellan himmel
och jord.

Det var för länge sedän middagstid, och gumman hade
länge och väl väntat att få höra gnbben kalla hem henne, men

när hon icke hörde knäpp eller kny från det hållet, kom hon
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springande för att se, hur det var fatt. Hon blef icke litet för-
skräkt, när hon fick se kon hänga ned från taket och skyndade
genast att skära af repet det fortaste hon förmådde. Men i det-
samma hon högg af det, föll också gubben ned ur pipan och

blef stående på hufvudet i grötgrytan. Och där stod hän ännu,
när gumman kom in. Men aldrig mera stannade gubben hemina
och skötte hushållet, och aldrig grälade hän mera på gumman,
för att hon icke arbetade tillräckligt.



Smeden, som ieke slapp in i himmein oeh
ieke i heh/etet häller.

en tiden vår Herre och Petrus vandrade omkring på

i or<^en' kommo de en kväll tili en by, där ingen
ville gifva dem natthärberge. Slutligen fingo de
dock nattkvarter hos en smed. Gumman dukade
upp alit hvad huset förmådde, och när det blef tid

att gå tili sängs, bäddade hon sängen åt dem, och själfva lade
sig hon och gubben uppe på ugnen. På morgonen, när vår
Herre ville betala, tog smeden icke emot några pengar. Då sade
vår Herre: »något skall du ändå ha, därför får du önska dig
tre ting, hvilka du viii.»

»Om det nödvändigt så ska' vara», tykte smeden, »så önskar
jag först, att den som sätter sig i min länstol, måste sitta kvar,
tils jag släpper honom därifrån.»

»Det må ske som du viii», sade vår Herre.
»Tänk på himmelriket», hviskade Petrus honom i orat.

»Det ä' min sak och angår inte dig», svarade smeden.
Petrus blef ond och brummade något för sig själf. Smeden

fortfor: »sedän önskar jag, att den som klättrar upp i mitt päron-

träd, måste sitta där så länge jag viii.»
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»Det må ske som du viii», sade vår Herre.
»Tänk på himmelriket», hviskade Petrus åter tili smeden.

»Tig du», sade smeden, »hvad ä' du för en kari, som inte
kan halla mun och låta folk tala tili slut!»

Petrus blef ännu vredare och menade: »nå, det skall du få
komma ihåg en gång.»

Men smeden sade: »slutligen önskar jag, att alit som kommer
in i min penningpung, blir där så länge jag viii.»

»Det må ske som du viii», sade vår Herre, och så gingo han
och Petrus bort.

Smeden var fattig förut och alit fattigare blef han. Därför
begynte han fundera på att göra upp kontrakt med den onde.
Strax var den lede där och sade: »hvad viii du, efter du ropar

på mig?»
»Jag tänkte göra upp kontrakt med dig; om tio år får du

ta' mig, bara du skaffar mig pengar, så att jag aldrig är utan.»

»Det skall du få, om du först gör kontraktet färdigt», sade
den onde.

De skrefvo kontraktet, och smeden skar sig i fingret och

ritade bomärke där under med blodet, och när fan fick alit
som han ville ha det, fick också smeden så mycket pengar han
bara önskade. När smeden sålunda blef rik, begynte han lefva
lusteliga, så att de tio åren voro tili ända, innan han visste
ordet af. Då kom fan för att taga honom.

»God dag», sade han, »ä' du färdig, så ska' vi ge oss i väg?»
»God dag», svarade smeden, »så brådtom är det väl inte.

Sätt dig här i stolen och pusta ut litet, medan mor ställer i

ordning en smula mat, så att man får en bit i sig, innan man

beger sig ut på långresa.»
»Nå, det går för sig», tykte fan och satte sig i länstolen.
Då kom smeden med en rödglödgad järntång och begynte

af alla krafter banka på den onde.
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»Aj, aj», skrek den lede och ville upp ur stolen, men han
fick alit sitta där han satt, och smeden dammade på än värre.

Då måste fan falla tili bönboken.
»Aj, aj, släpp mig», ropade han.
»Ne-ej, inte släpper jag dig ännu», svarade smeden och slog

så mycket han orkade.
»Aj, aj, släpp mig», ropade fan, »du får tio års förlängning

af kontraktet, bara jag kommer härifrån.»
»Nå, må gå», sade smeden och lät den onde stiga upp från

stolen. När fan kom lös, for han af med en ryslig fart, så att
han icke hade tid att se sig tillbaka engång.

Smeden fortfor att lefva som förut. Då tio år förgått,
skickade fan smådjäflarna efter smeden själf vågade han sig
icke mera dit. De kommo med hälsningar från mästaren och
bådo smeden följa med.

»Jag är färdig genast på fläcken», sade smeden, »gå ni upp
i päronträdet och roa er, medan jag gör mig i ordning.»

»Tack skall du ha», sade smådjäflarna och klättrade upp i
trädet.

När de väl voro där, kom smeden ut med alla sinä gesäller
och började kasta järnskrot och stenar och alit hvad de fingo
tag i, upp i trädet.

»Aj, aj», skreko smådjäflarna, »släpp oss ned!»
»Nej», sade smeden, »håll ni bara tillgodo med päronen»,

och så fortsatte han och gesällerna att kasta af alla krafter.
»Aj, aj», skreko smådjäflarna, »släpp oss ned, så ska' du

få tio års förlängning af kontraktet!»
»Må gå», tykte smeden, och så fingo de komma ned från trädet.
När de väl voro nere, satte de af liksom gamle fan gången

förut; och smeden fortfor att lefva, som om hvar dag hade värit
den sista. Och länge dröjde det ej, tykte han, innan tiden
ånyo var förliden.

trädet.
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Nu kom fan och hade tagit med sig alla dem han hade i
helvetet. »Gör dig i ordning», sade han, »nu måste du följa med.»

»Jag är genast färdig», menade smeden, »men jag tror du
är en riktig stackare, fastän folket håller dig för så mäktig.»

Då vardt fan ond och ville visa sin makt. Smeden gick efter
sin gamla penningpung och sade: »kan du krypa in i den här
pungen tillsammans med hela ditt följe, då tror jag att du är
så mäktig, som man säger, men eljes icke.»

»Det var en fråga det», sade fan, och så ropade han tili
smådjäflarna: »in med er!»

Strax foro de alla in i pungen och fan själf efter.
»Kunde jag inte, hvasa?» sade fan och ville ut tillbaka.
»Jo visst», svarade smeden, i det han knöt tili pungen, bar

in den i smedjan, kastade den på städet och hade alla sinä
gesäller att dänga på med släggorna.

»Aj, aj!» skreko fan och smådjäflarna.
Men smeden höll i pungen och bad gesällerna slå bättre.
»Aj, aj, släpp oss ut, du ska' få hela kontraktet tillbaka!»

skreko fan och smådjäflarna.
»Må gå», menade smeden, lät gesällerna upphöra med arbetet

och öppnade pungen, så att den onde fick komma ut.
När den onde kom ur pungen, kastade han kontraktet åt

smeden och for af med smådjäflarna utan att se sig om.

Men smeden fortfor att lefva som förut, tils han omsider dog.
Då tänkte han: »det ä' väl bäst att gå tili himmelriket och

försöka komma in där.» Så gick han dit och bultade på.
Petrus kom ut, och när han varsnade smeden, sporde han: »hvad
har du här att göra?»

»Jag viii in», sade smeden.
»Dra' du tili Håkansböle», svarade Petrus, i det han slog

porten igen midt för näsan på smeden.
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Visst var det litet förargligt att blifva bortkörd på det viset,
tykte smeden, »men här lär väl inte blifva annan råd än att
försöka komma in på det stället, dit han visade mig.» Så gick
han tili helvetet och bultade på med båda knytnäfvarna.

En af smådjäflarna kom och tittade ut genom en glugg för
att se hvem det var.

»Öppna porten, det är jag!» ropade smeden.
Men den lille slog luekan igen, så att det ekade i hela

helvetet, och när gammel fan själf kom för att se efter hvad
det var för oljud de stälde tili, ropade den Iille: »det ä' smeden,
det ä' smeden!»

Då sade fan: »bomma väl tili porten, ty kommer han in,
så vänder han upp och ned på hela helvetet.»

Hvart smeden sedän tog vägen, när han icke slapp in i
helvetet, det vet inte jag.

9



Anders oeh kätten.

fordom under svenska tiden bodde uppe i norr, p
gränsen mellan Finland och Sverige, en man och en
hustru, som hade en son, Anders. Han var en fliti te

pojke och växte upp, ehuru fattigdomen, som finne
allestädes, också rådde här. När Anders var adertoi

år gammal, dogo föräldrarna, och eftersom stugan värit deras
fick han den.

När hän nu blef allena i sin lilla stuga, hade hän ingen
att tala med. Då kommo dit råttor i sådan mängd att de rakt
kunde äta upp honom. Anders gick ut och skaffade sig en katt.
Kätten begynte tycka om honom, och de blefvo goda vänner.
Den måste äfven kunnat tala, ty de språkade med hvarandra.

Ett litet stycke från Anders stuga fans en annan byggning.
Där bodde en flicka, som hette Alina. Stugan var dock icke hen-
nes föräldrars, ty när de dogo, stod Alina på bar backe. När hon
nu var husvill, gick hon tili Anders och bad att få bo hos honom.
Det gick hän gärna in på, ty hän hade länge tykt om henne
och velat gifta sig med henne, men hvad skulle hän gifta sig
på, hän som ingenting egde. Alina flyttade nu tili Anders.
Ingenting annat än ett litet skrin hade hon med sig, lika
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fattig var hon som hän, de visste rakt inte hvad de skulle taga
sig tili.

En dag gick Misse
ut, och när han kom
hem, hade han på
bakfötterna ett par
nätta stöflar med gula
kragar. Anders frå-
gade, hvarifrån han
fått de nätta stöflarna.

»Dem har jag fått
af min farfars farfar. En gång, då jag var hos honom, sade hän:
'Eftersom du, Misse, är min sonsons sonson, så får du väljä
af minä egodelar, hvad du vill ha’. Då tog jag de här stöflarna,
och nu skall jag gå ut i världen och söka lyckan; får jag någon
plats för oss båda, kommer jag hem; och inte behöfver du säkna
mig, du har ju Alina här», sade Misse.

När Misse slutat sitt tai, tog hän en påse på ryggen och
gaf sig i väg. Hän kom tili ett ställe, där det fans en mängd
harar, kaniner och fasaner. Dem fångade hän allihopa, stoppade
dem i säcken och gick vidare. Hän ämnade sig tili kung Rafael
och kom slutligen
dit. Ofvanförporten
satt ett lejonhufvud,
därifrån hängde ett . .

snöre ned, och där II
skulle han ringa pa. jn

Misse ringde, och ■*■■«

portvakten kom och =

frågade, hvem det var

»Jag heter Misse och söker kimg Kafael», fick han
tili svar.
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Kung Rafael är inte hemma, han är ute på råttjakt», sade
portvakten.

»Där ville jag vara med», menade Misse. När han kömmit
in, bad han att få gå i kungens rum.

»Det törs jag inte ge dig lof tili, men gå utan lof, om du
vågar», sade portvakten.

Misse gick och satte sig att skrifva
följande bref tili kungen:

»Anders lilla, gråa katt
På en stol vid bordet satt,
Tager papper fram och penna
För att bref tili kungen sända;
Om ni låter här mig blifva,
Skall jag trogen tjänst er gifva;
Blott ni viii mig gunstig vara,
Skall jag hjälpa er ur fara;
TJr min påse jag er gifver
Fåglar, harar och kaniner.»

När Misse fått brefvet färdigt, bar man det tili kung Rafael,
och då kungen läst det, befalde hän sin kammartjänare att hämta

Misse. När Misse kom tili kungen, sat

denne allena, öfvergifven af sinä mini
strar, som alla voro ute på råttjakt
Ty där fans så förskräckligt mycket råttor
att endera dagen kunde de taga hela
slottet ifrån knngen. När Misse steg
in, hälsade han och kungen först pa

hvarandra, och Misse frågade, huru de
stod tili, men kungen menade, att de

Pstod illa tili, ty råttorna höllo på att

göra sig tili herrar öfver slottet.
iiur har det kömmit så mycket råttor hit?» frågade
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»De ha redan värit här i min fars och farfars tid», sade
kungen. »Först hade de bon i jorden, men förökades så att de
icke mera rymdes där,
kröpo fram och plundrade
minä hus och källare, och
nu får jag inte mera ens
äta i fred, om inte tjäna-
rena stå bredvid mig och
slå ihjäl dem. Härom da-
gen var här en gammal
råtta och sade, att jag
genast skulle flytta, ty rätt
som det är, kommer hon
med hela sitt följe och tar in slotlet.»

Just som han sagt detta, kom den gamla råttan in.
»Hvem har skickat dig hit?» sade Misse och nappade henne

i svansen, men han fick icke riktigt tag i henne, utan råttan
slapp undan.

Nu frågade Misse
kungen, om han inte
önskade att bli af
med dem.

»Jo, det viii jag
visst», svaradekun-
gen, »och är du
kari att få dem bort,
så skall du inga-
lunda blifva utan
lön.»

»Det kan jag gärna göra», sade Misse, »men inte ensam, jag
måste skaffa flere kattor hit.»

»Men om du bedrar mig», sade kungen.
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»Nej, jag svär vid minä gula kragstöflar, att jag ingen be-
dragare är; men kanske bedrar ni mig», sade Misse.

»Nej, jag svär vid min krona och spira, att jag håller ord»,
svarade kung Rafael.

Misse gick upp
på ett högt bärg
och begynte skrika
och jama. Då kom-

mo dit kattor från
alla håll och kan-
ter, ty alla kände
de Misses röst. När
devoro församlade,
höllo de ett stort

möte, där det bara
hördes mjau, mjau; och alla gingo ed på att taga lifvet af
hvarenda råtta hos kung Rafael. När mötet var slut, tågade
de bort, Misse i spetsen med miljoner kattor efter sig. Så
kommo de tili kung Rafael, klädda i röda rockar och med strids-
yxor i tassarna.

Där blef ett förskräckligt krig.
Råttorna kröpo frara i blå
rockar och med stridsyxor, och
kungen stod och skrattade da-
gen i ända; hän hade aldrig
sett krig mellan kattor och
råttor förr. Råttorna fingo bita
i gräset, tre gånger förstärktes
deras här, men sedän funnos

där inga flere kvar. När råttorna voro döda och kriget slut,

gaf Misse kattorna lof att återvända hem; själf skulle lian stanna

kvar och tala med kungen. Så sprungo de alla därifrån.



71

Kungen sade, att då Misse gjort honom en så stor tjänst,
skulle hän bli minister.

»Nej, det duger jag inte tili, jag som hara är en katt»,
svarade Misse, »men jag skall springa hem efter min husbonde,
hän kan bli minister, hän.»

I detsamma kröp den gamla råttan fram, Misse högg henne
i svansen och släpade henne in, och så sköt en af skarpskyttarna
ihjäl henne. Sedän sprang Misse hem.

När hän kom tili det stället, där hän fångat kaninerna
och fasanerna, som hän skänkt kung Rafael, stod där en vagn
förspänd med fyra hästar.

»Kan jag få lof att fråga, hvem den här vagnen tillhör?»
frågade Misse.

»Så dumt du frågar», svarade kusken, »vet du inte att min
herre är en mäktig trollkarl, och nu har jag värit och skaffat
honom en vacker flicka, som heter Alina.»

»Men här vill jag ha ett ord med i laget!» ropade kätten.
»Alina får din herre aldrig. Henne ska’ Anders, min hus-

bonde, ha.»
Då kusken icke låtsade höra, gaf Misse honom en duktig

örfil, så att hän föll i diket; sedän satte sig Misse upp och bör-
jade köra, ty hän var en skicklig kusk.

När Anders fick se honom, sade hän: »nu har du säkert
fått en god plats, då du riktigt kommer i guldvagn.»
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»Nu har jag inte tid att tala om allt, stig du upp bara, så
resa vi», sade Misse.

Anders tog litet kläder med sig och kom ut. »Sätt dig upp

vid Alinas sida», sade Misse.
När de kommo tili kungsgården, ropade Misse: »här är

jag nu med min husbonde, får hän bli minister?»
»Ja, det skall hän bli», svarade kungen, »och du blir fält-

marskalk och får ståta med tre råttsvansar på bröstet.»
Sedän hölls där ett stort bröllop för Anders och Alina; och

så var sagan slut.



Den glupska käringen.

\a\|^flL et var en gång en gumma, som hade stält deg a

jäsa. Om en stund började den jäsa så starkt, at

hon måste ställa ett tråg under ooh låta degen rinn
däri. Men så blef också det fullt, och degen ran

s*\ä§) öfver. Då åt guraman upp degen och trågen åt ho
med. Och därpå åt hon en filbunke.

Nu begaf sig gumman ut på vandring. Först mötte hon en

ekorre, som sade: »god morgon raor! Hvart ska’ ni gå så bittida
på morgonen?»

»Är det bittida, då jag re’n ätit upp två degtråg och en
filbunke; och vill du så äter jag dig med, ekorrekott?» svarade
gumman. Så åt hon upp ekorren.

Hon gick sedän vidare och mötte en hare, som sade: »god
morgon, mor! Hvart ska’ ni gå så bittida på morgonen?»

»Är det bittida, då jag re’n ätit upp två degtråg, en filbunke
och en ekorrekott; och vill du så äter jag upp dig med, har-

hoppare?» sade gumman. Så åt hon upp haren.
Hon gick åter vidare och mötte räfven, som sade: »god

morgon mor! Hvart ska’ ni gå så bittida på morgonen?»
10
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»Är det bittida, då jag har ätit upp två degtråg, en fil-
bnnke, en ekorrekott, en harhoppare, och vill du så äter jag
upp dig med, räfrännare?» sade gumman. Så åt hon upp
räfven med.

Hon vandrade vidare och mötte
vargen, som sade : »god morgon
mor! Hvart ska' ni gå så bittida?»

»Är det bittida, då jag har ätit
upp två degtråg, en filbunke och
ekorrekotten och harhopparen och
räfrännaren; viii du så äter jag upp

dig med, ulfspringare?» sade gumman. —Så åt hon upp vargen
Hon vandrade vidare och mötte jungfrur, som dansade.

»God morgon mor! Hvart ska’
ni gå så bittida på morgonen?»
frågade de.

»Är det bittida, då jag har ätit
upp två degtråg, en filbunke, ekorre-
kotten, harhopparen, räfrännaren
och ulfspringaren; vill ni», sade
gumman, »så äter jag upp er med,
jungfrur-i-dans?» Så åt hon
upp dem.

Hon gick sedän vidare och mötte hästar, som stampade.
»God morgon mor! Hvart ska'ni gå så bittida?» frågade de.
•»Är det bittida, då jag har ätit upp två degtråg, en fil-

bunke, ekorrekotten, harhopparen, räfrännaren, ulfspringaren och
jungfrur-i-dans, och viii ni så äter jag upp er med, häststampare?»
sade gumman.

Så åt hon upp dem, gick vidare och mötte björnen, som

bultade. »God morgon mor! Hvart ska’ ni gå så bittida?» sade
björnen.
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»Är det bittida, då jag har ätit upp två degtråg, en fil-
bunke, ekorrekotten, harhopparen, räfrännaren, ulfspringaren
jungfrur-i-dans och häststamparna, och viii du så ska' jag äta
upp dig med, bjönbultare?» menade mor. Och så åt hon upp
björnen.

Hon gick åter vidare och mötte gumsen, som sade: »god
morgon, mor! Hvart ska' ni gå så bittida på morgonen?»

»Är det bittida, då jag har ätit upp två degtråg, en fil-
bunke, ekorrekotten, harhopparen, räfrännaren, ulfspringaren,
jungfrur-i-dans, häststamparna och björnbultaren, och viii du aå
äter jag upp dig med, bässebuff?» sade gumraan.

»Å, nej kära mor, jag är så mager, på mig fins ingenting
att äta, låt mig först springa tili den där bråddsveden och beta,
så blir jag lite’ fetare.»
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»Må gå», menade gumman.
»Nå, sätt er då här på stubben, så länge jag äter», sade

gumsen.
Gumman satte sig ned, men så begynte hufvudet på henne

att nicka och hon föll i sömn. Medan hon satt där, kom gumsen
rusande med god fart och stångade henne, så att hon sprack.
Nu begynte degen att jäsa, mjölken att rinna, ekorren att skiitta,
haren att hoppa, räfven att löpa, vargen att springa, jungfrurna att
dansa, hästarna att stampa och björnen att bulta, ty gumsen han
stångade så att gumman sprack.



Huru björnen sökte sig barnpiga.

wn gång gick björnen ut för att söka sig barnpiga. Nä
han hade gått ett stycke, träffade han oxen. »Ka

4wi> du sjunga vackert, du?» frågade han af oxen.

Oxen började böla. »Usch så otäckt du skriker»
sade björnen, »packa dig genast din väg.»

Björnen gick vidare och träffade svinet. »Kan du sjung
vackert, du?» frågade han.

Svinet började grymta. »Inte må du tro, att minä barn
kunna sofva, när du grymtar på det viset», sade björnen. Så
lämnade hän svinet och fortsatte sin vandring.

Om en stund mötte hän haren och frågade: »kan du sjunga
vackert och roa barnen?»

Då började haren puppla. »Inte förstår jag hvad du säger,
dig vill jag inte ha» sade björnen.

Sedän hän åter gått ett stycke, mötte hän räfven och frå-
gade honom: »kan du sjunga vackert, du?»

»Visst kan jag sjunga vackert», svarade räfven genast
och så började hän. Björnen tykte att det var en vacker sång
och tog honom tili barnpiga samt förde hem honom tili lyan,
där ungarna lågo. Därefter gick hän ut för att söka mat. När



han kom hem igen, frågade han
genast: »sofva minä barn?»

»Ja bevars, alla fem gå
du bara ut efter mera mat.»
När björnen hade gått, åt räfven
upp en af ungarna. Denna gång
dröjde björnen länge borta, och
när han kom tillbaka, frågade
han åter, om ungarna sofvo godt.

»Jo», sade räfven, »de sofva
mycket godt, gå du bara och
skaffa hem mera mat.» Björ-
nen gick, och så åt räfven åter
upp en vinge. Men när björnen
för tredje gången kom hem,trodde
han icke mera hvad räfven sade,
utan ville själf gå in och se på
sinä ungar. Då smog sig räfven
ut genom dörren, och när han
väl var ute, ropade han: »till-lill,
nu har jag ätit upp alla ungarna
dina i dag!»

Björnen skyndade ut och
började springa efter räfven, som
for af alit hvad han orkade,
meri då han kröp under en ai-

rot för att gömma sig, nappade
björnen honom i tassen. Men
räfven var icke rådlös, han, utan

skrek: »den fan ville ta' min tass, men han tog alroten i
stället!» När björnen hörde det, släpte han räfvens tass och
fick fatt i alroten. På så sätt kom räfven undan för den gången.

78



jVlickel, som blef svanslös

vi wWli var en en gammal gubbe, som egde en bock

V| ett svin och en häst. Men för resten hade han ingen
ting, utan fattigdomen var stor, och han visste icke
huru han skulle kunna föda sinä djur öfver vintern

1 När då nöden blef som värst, sade han tili bocken
»nu kan du gå ut och själf söka dig föda öfver vintern.»

Bocken gick, och på sin vandring mötte han Mickel.
»Hvart ska' bocken ta' vägen?» frågade Mickel.
»Hejsan, ut att söka födan min», svarade bocken.
»Jag ska' väl skaffa dig födan din, om jag i vår får äta

upp dig», sade räfven.
»Nå ja», svarade bocken. Då förde räfven honom tili en

ärthässja, och där fick bocken sin föda.
Men nöden blef alit större och större för bonden. Då sade

han tili svinet: »du kan nu gå ut och själf söka dig födan
öfver vintern.»

Svinet gick och gick, och så mötte det Mickel.
»Hvarthän?» sporde Mickel.
»Hejsan, ut att söka födan min», svarade svinet.
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»Jag ska' väl skaffa dig födan din, bara jag i vår får äta

upp dina grisar», sade räfven.
Och så förde han svinet tili en sädeslår. Där fick det

sin föda.
När det slutligen var riktigt tomt hus hos bonden, gick

han tili hästen och sade: »hör du, stoet mitt, nu har jag ingen-
ting mer att ge dig, nu får du gå och söka dig födan.»

Och stoet gick, och så mötte hon Mickel.
»Hvart ska' du gå?» sporde Mickel.
Hejsan, ut att söka födan min», svarade hon.

»Jag ska' väl skaffa dig födan din, bara jag sedän får äta
upp ditt föl», sade Mickel.

Och så förde han henne tili en hölada, och där fick stoet

sin föda.
När våren kom och räfven var svulten, började han gå om-

kring på uppbörd.
Först kom han tili bocken.
»Hur i ali världen ska' du få mig i dig?» frågade bocken.
»Åh», sade Mickel, »gå du upp på backen där, så står jag

nedanföre, och så springer du i mig.»
Bocken gjorde som räfven bad. Bäst det var, kom bocken

farande, slog hornen i Mickels bröst och slängde honom flere
hvarf upp i luften. Mickel blef liggande på ryggen och gapade
och kippade efter andan.

När han legat en stund, kröp han upp igen och linkade af
tili svinet; som han lämnat bredvid sädeslåren. Där stod suggan,
fet och trind, med icke mindre än sju smäckfeta grisar om-

kring sig.
Det vattnades räfven i munnen, när han skådade grisarna.
»Ser du, suggan min, nu borde jag äta upp dina grisar ,

sade han.
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»Nå ja», svarade hon, »men bit mig först lite’ i orat, så få
grisarna dansa.»

»Må gå», svarade Mickel. Men suggan började grymta och
skrika, när hän bet henne i orat; det blef ett fasligt skrål och
oljud, alla grisarna sprungo på honom och refvo och drogo
och knepo i öronen och svansen och nosen, så Mickel bara koin
undan med halfva lifvet.

Nu gick Mickel tili stoet, som stod i solen framför laddörren
med ett vackert föl bredvid sig. Fölet var så fett att det rik-
tigt sken. Och det kan man väl begripa, att Mickel blef mör
i munnen.

»Nu får jag äta upp fölungen din», sade Mickel.
»Na ja», svarade stoet, »men du har så srautsiga tänder,

att det är både synd och skam. Kan du inte gnida dem mot
min svans, så bli de rena.»

Mickel gjorde som stoet bad. Men hon var icke sen att
rycka på svansen, så att Mickel fastnade med tänderna däri;
och så for stoet i väg öfver stockar och stenar.

Efter en stund gjorde hon åter en knyck, så att Mickel
kom lös, men då blef hän liggande halfdöd under ett träd. Där
uppe satt en pojke och kvistade med sin yxa. När hän nu
hörde, huru Mickel jämrade sig, blef hän så skrämd, att lian
tappade yxan. Olyckan ville, att den föll med bettet rakt öfver
Mickels svans. Och Mickel for upp och i väg utan svansen.

När hän nu kom hem, och de andra räfvarna fingo se ho-
nom svanslös, började de drifva gäck med honom. Men Mickel
lyfte stumpen i vädret, skakade på den och sade: »det är på
nyaste modet, det är på nyaste modet!»

n



Huru girsen oeh gäddan slogo vad.

\ofl^)li e * ] var en &vs en gädda, som beslöto att simma
i kapp tili en holme. Gäddan menade visst, att

det icke lönade mödan att täfla med en liten girs-

Ä-jlo stackare, men girsen var stor på sig och sade tili

vr? gäddan: »du tror det inte, men du ska' få se, att

jag hinner förr tili holmen än du.»
»Så barnslig du är», svarade gäddan och skrattade åt

girsens skryt.
»Ska' vi slå vad?» sade girsen.
»Hvad sätter du upp?» frågade gäddan.
»Ett halft kvarter brännvin», svarade girsen.
»Nå, må gå», menade gäddan.
Och så satte de af allt hvad de orkade. Girsen blef genast

efter, men hän var en slug karnalje, och när hän såg att hän
blef efter, bet hän sig fast i gäddans stjärt.

»Hvad är det här för ett spektakel», ropade gäddan, som
blef förargad, och slog ett slag med stjärten så häftigt, att gir-
sen med detsamma flög ända fram tili holmen. Där låg girsen
på holmen och skrattade och ropade tili gäddan: »hej, se här
ä’ jag, men hvar ä’ du?»
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När gäddan ora en stimd kom tili holmen, blef hon helt
flat och kunde icke begripa, huru girsen hunnit fram före henne.

»Ge mig nu ett halft kvarter brännvin, som du lofvade»,
sade girsen.

Det gjorde gäddan, och girsen söp upp det på fläcken. Men
däraf blef han så sjuk, att han spydde ut det igen och fick då
alltsammans öfver sig. Och därför är girsen så slemmig ännu

i dag.



Räfven på vandring.

YMlirfll' e * var en en liten pojke, som gick vall med
en s^or fårahjord och många små lam. En dag
mötte han räfven.

»Kan jag inte få ett af lammen i den där stora
hopen, jag är så hungrig?» sade räfven tili pojken.

»Jo, gå och tala med den stora gumsen, om han ger dig
lof, så får du», svarade pojken.

Räfven sprang genast tili
gumsen. »Om jag har något
tili öfverlopps, ska' du få det»,
svarade denne, i det han gick

bort. När han åter kom tillbaka,
tänkte räfven: »nu har han
säkert värit och sett, hvilket af
lammen jag far.»

»Huru många viii du ha?»
frågade han af räfven.

»Om du ger mig ett litet lam, så är jag nöjd», svaraderäfven.
Gumsen gick några steg tillbaka, rusade sedän mot räfven

och stångade honom, så att skinnet på bröstet sprack. Räfven
sprang bort alit hvad han orkade.
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Han kom på vägen, som ledde at staden tili; där mötte

han en stor svinhjord. I det han gick fram tili ett af de stora

svinen, sade han: »viii. inte mor Maja vara så god och ge
mig lite' att äta?»

»Jo, men jagmåste först gå och räkna minä grisar, så ser jag,
om där är någon att ge bort.»

Genast kallade hon ihop alla svinen, som rusade på räfven
för att äta upp honom. Räfven undan med en förskräcklig fart.

Om en stund mötte han en hop gäss. »Vili mor Brita
vara så god och ge mig något att äta?» sade han tili gåsmor.

»Ungarna äro så smutsiga, inte kan du äta dem, såsom de
nu se ut, först måste jag gå och tvätta dem», svarade hon.
Så kallade hon ihop alla gässen, sora skyndade sig ut i träsket, och
där blefvo de. Eäfven, han satt och väntade och väntade ända
tili kvällen och var så hungrig, att han rakt trodde att han skulle
svältä ihjäl.

Åter började han vandra vägen framåt; då mötte han ett

sto med sitt föl. »Vili mor Lena ge mig något att äta?»
frågade han.

»Ja, om du kan läsa hvad som står skrifvet under min vän-

stra fot, så ska' du få mat.»
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»Hvad månne det kan vara?» tänkte räfven, i det lian gick
fram. Men när hän skulle se på foten, gaf stoet honom en sådan
spark, att räfven närä nog miste lifvet.

Så begynte hän åter vandra långs vägen tili staden, i det
hän tänkte: »måntro jag riktigt måste svälta ihjäl.» Under
dessa tankar lade lian sig ned att hvila en stund i skogsbrynet

och såg då en korp komma flygande med ett stort stycke kött i
näbben. Strax ropade räfven tili honom;

»Ack hvad du är för en grann fågel, sådana glänsande fjä-

drar du har, kanske kunde jag också få höra din röst!»
Genast satte sig korpen på en kvist och begynte kraxa,

men som hän öppnade munnen, föll köttstycket ned. Och i det-
samma for räfven af med det.



DufVans klagan.

ff®WKOr °rr * världen hade dufvan sju ägg i sitt bo, men en

gång stal kråkan bort dem och lade sinä två i stället
Sedän dess har dufvan endast två ungar och kuttrai

E<§\<3 därför alit ännu sin klagan:

„Du, du!
tog minä sju, sju
och jag fick tu, fcu!«



Svalans ursäkt.

i&t-
b»alm ungfru Maria hade en tjufaktig kammartärna, som sta

"■' Å.' ■' I I-
ett rödt silkesnystan och en sax. När stölden upp
täktes, ville hon urskulda sig, men blef tili straf

° för sitt brott förvandlad tili en svala. Därför ha

\J> svalan ännu i denna dag en brun fläck under hakai

och en klufven stjärt såsom märke efter nystanet och saxen, och

ännu kvittrar hon om sin oskuld:

„Jungfru Marias nyckelpiga
säger, att jag stnlit af henne
ett silkesnystan och en silfversax,
men det har Jag ej gjort.“



Historier om bämbölingarna.

Hur Bämböle fiek sitt namn,

!:,| örr hade icke alla ställen namn. Och så var det oc
med Bämböle. När folket funderade, hvad byn skull

~WS) kallas, sade en, att man skulle elda ugnen, kasta e
d© lefvande kalf däri och höra hvad han ropade, så skull

man väl få namn åt sin by. Det gjorde de ock. När kalfve
kom i den heta ugnen, började han böla och skrek: >bäm
bäm-böle!»

När folket hörde det, sade de, att byn skulle heta Bära-
böle, ty så hade kalfven bölat och så fick byn äfven heta.

12
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Hur bämbölingarna sådde sait.

Det var en gång bämbölingarna, som sådde sin åker med sait,
därför att de räknade på en god skörd. När de sått, harfvade
de ned saltet med harfven och begynte från kanterna. Då de
kömmit midt på fältet, ville de icke att hästen skulle trampa ned
sådden, om de ledde bort honom efter slutad harfning. Därför
gjorde de en bår, och åtta man buro bort hästen. På hösten
var åkern full med gula blommor. Bämbölingarna gingo dit och
smakade och sade: »när blommorna ha smak, då är skörden
snart mogen.»

Bämbölingarnas gräsmask.

Det var en bonde, som reste tili staden. Om natten gick
lian och skar gräs åt hästen raen glömde skäran efter sig på
åkern, eller kanske ville han lämna den kvar, det vet jag inte.
På morgonen kom en bämböling dit, och när han fick se skäran,
trodde han det var gräsmasken. Han gick tili grannarna och
bad dem komma och hjälpa honom att få bort den, »eljes äter

den upp både rågen och alit annat, den har redan ätit så mycket
omkring sig», sade han.

De sökte alla åt sig påkar för att kunna köra bort masken,
raen först voro de rädda, och ingen ville riktigt våga sig
på den. Men där fans en dristig ibland dem, han sprang fram

och slog med påken. Då studsade skäran upp och flög en

annan i nacken.
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»Ser du på fan, som Springer på folk!» ropade den tredje
och skyndade att rycka bort den. Men då skar hän haisen af
den andra.

Nu fick gräsmasken vara, ingen vågade gå och röra den.
Då kom samma kari, som lämnat skäran där, åter från staden och
stannade för att se, hvad bämbölingarna gjorde. De frågade,
om han inte visste någon råd att få bort den där gräsmasken
från åkern, de skulle nog betala bra för det.

»Vi ska' försöka på», sade han. Därpå tog han en säck,
höll mynningen öppen, och så makade bämbölingarna med långa
stafvar skäran i säcken. Och karien fick en stor belöning för
att han tog sin egen skära från åkern.

Bämbölingarna, som skulle draga
omkull trädet.

En gång, när bämbölingarna foro tili skogen, tappade en af
dem sin yxa på vägen. När de andra karlarna kommo dit och
sågo yxan, sade de: »när har grannen lämnat sin yxa», och
kastade också ned sinä yxor; så eniga voro de.

Då de kömmit tili skogen och skulle hugga veden, sågo de
en grenig tali. Eftersom de inga yxor hade, lade de en kari
med hufvudet mellan grenarna för att bryta dem och få trädet
omkull. Men när de bräckte grenarna, bröto de också nacken
af karien.

Nu bundo de fast hufvudet på karien igen, satte honom i
släden och körde hem med honom och lämnade honom ute på
backen. Emedan det var vinter och kalit, frös hufvudet åter fast.
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När hnstrun kom nt och såg mannen sitta på gården, sade hon:
»hvarför sitter du här och glor, ska' du inte laga dig in och
äta bönvällingen!»

Men när hon intet svar fick, slog hon tili en örfil, så att
hufvudet föll af mannen igen. Så tokiga voro bämbölingarna
förr i världen.

Hur bämbölingarna dränkte kräftan.

En gång råkade bämbölingarna hitta en kräfta, som någon
resande tappat efter sig på vägen tili staden. Bämbölingarna
kunde icke begripa, hvad i ali världen det var. Då en af dem
tog i kräftan, klipte hon tili med klorna om hans finger.

»Ajj, se de' ä' en skräddare!» sade bämbölingarna och förde
kräftan hem. Där togo de fram en stor väf och lade kräftan på
den. När kräftan krälade och gick, klipte hon med klorna,
och bämbölingarna klipte efter med saxen. På det viset skuro
de sönder hela väfven. Då det gick så galet, ville de dränka
skräddaren och förde honom tili sjön och slängde honom i vatt-

net. När kräftan kom i vattnet, svängde hon på stjärten och
for af med en hiskelig fart. Då trodde bämbölingarna, att skräd-
darn riktigt pinades och ropade: »det var rätt åt dig!»
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Hur bämbölingarna kokade gröt.

En annan gång, när bämbölingarna kommo från kvarnen, åkte
en af dem ned i en vak på ett träsk. När grannarna sågo det,
trodde de att hän skulle koka gröt. Strax foro de alla dit och
stälde sig på isen och begynte röra om i vaken. Men när gröten icke
ville blifva stadig, öste de alla sju de voro sju på den kvarn-
resan sitt mjöl i träsket och rörde åter om. Hur de rörde
och rörde, plumsade en af karlarna i vattnet. Då trodde de,
att hän gick ned för att smaka. Men när hän dröjde så länge

hän kom icke upp mer, hän, som drunknat, trodde de
andra, att hän skulle äta upp ali gröten för dem, och så hoppade
den ena efter den andra i vaken. Där blefvo de allihopa. En-
dast den sjunde brydde sig icke om att gå ned, emedan hän trodde,
att där ingen gröt blifvit öfver åt honom. Hän kom hem och
talade om liisterien, och af honom fick jag höra den.

-m-

Hur Korfbaeken fiek namn.

Bämbölingarna hade hört sägas att prästsäeken var botten-
lös. Då ville de försöka, om de icke kunde fylla den. De slak-
tade sju par oxar och gjorde af blodet en korf, som var så stor,
att sju par oxar jämt och nätt kunde draga den. Prästen satt
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hemma och smackade redan med läpparna vid tanken på den
stora korfven. Men så sprack korfven, och af den blef en backe,
soin sedän kallades Korfbacken.

Hur bämbölingarna buro in ljus i kyrkan.

En gång, när bämbölingarna byggde åt sig en kyrka, glömde

de att göra fönster, och så blef det mörkt i den kyrkan som i
säcken.

»Hvad sjutton ska' vi nu göra?» frågade bämbölingarna
och sågo på hvarandra.

»Låt oss försöka bära in lite' solsken», sade en.

De genast att bära in solsken med ett såll.
»Är det nu förståndigt att bära in ljus med sållet, som inte

håller vatten engång?» sade en annan bämböling.
Då fångade de solskenet i en sädesvanna. Men när de

kommo in i kyrkan, blef solskenet liksoin bortblåst af draget,
då dörren stängdes. Då togo de solskenet i en fållbänk och
lade haken på. Men när de kommo in i kyrkan och öppnade
fållbänken, var där kolmörkt.

Nu visste de rakt icke, hvad de skulle taga sig tili. Men
då koin där en utsoknesbo körande. Hän stannade och högg
upp fönster i kyrkan åt dem.
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J-hir bämbölingarna sänkte kyrkkloekan
i träsket.

Förut var alit godt och väl, men så kom ryssen i landet.
»Jesus hjälp! Hya' ska' vi nn göra?» klagade bämbölin-

garna. Men de, som togo tili harvärjan, sade: »sänken kyrk-
kloekan i träsket!»

Bämbölingarna rodde ut på träsket. Men när kyrkkloekan
gick tili botten, så vattnet bubblade om henne, sade bämbölin-
garna: »men hur ska' vi komma ihåg, hvar kyrkkloekan ligger?»

»Vi ska' skära märke i båtkanten», sade den duktigaste
af dem.

Och så skuro de märke i båtkanten, men ännu i dag ligger
kyrkkloekan i träsket.

Bämbölingarnas stoekforsling.

En annan gång, när bämbölingarna skulle föra stockar tili
Helsingfors, lade de stockarna tvärs öfver släden, men när de
kommo tili stadsporten, sluppo de naturligtvis icke igenom. Då
reste de tillbaka tili skogen, där svängde de sinä stockar långs-
med släden, foro så åter tili staden och kommo in.
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Hur bämbölingarna sköto.

Tjugu bämbölingar hade en gång tillsammans köpt en bössa.
När de företogo något gemensamt, skulle ju alltid de öfriga göra
efter, hvad en gjorde förut. Så gick det också den gången.
När de sknlle ladda, så laddade en efter annan sitt skott i
samma bössa. När de sedän skulle skjuta, ville alla skjuta på
en gång, men eftersom icke flere än nitton kunde hålla i bös-
san, beslöto de att den tjugunde fick ställa sig och titta i böss-
mynningen, när hela laddningen koin ut.

Bämbölingarna, som skulle fånga ekorren.

Det var en gång två bämbölingar, som gingo i skogen.
Där träffade de på en ekorre, som satt uppe i ett träd. Honom
skulle de fånga, tykte de. Men för att icke försumma tiden,
skulle den ena springa hem efter en gryta, medan den andra
fångade ekorrn, så kunde de få koka honom där med det-
samma.

Det gjorde de.
Den som stannade i skogen, klef upp i trädet, där ekorren

satt, och skulle fånga honom. Men ekorren började hoppa från
det ena trädet tili det andra. Då försökte karien göra likaledes.
Men det lyckades icke bättre, än att han föll ned mellan träden
och slog hufvudet mot en stubbe, så att han dog på fläcken.

Den andra, som sprang hem efter grytan, gick det icke
stort bättre. När hän kom springande med grytan och redan hun-
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uit ett bra stycke väg, slant foten och hän föll och slog grytan
i bärget, så att den gick i små bitar. I detsamma fick lian se
kamraten iigga på stubben och grina, såsom hän blef liggande,
då hän föll. Hän trodde att kamraten grinade åt honom, soin

slog sönder grytan, och ropade tili den döde; »grina du, bäst du
behagar, men halfva skadan får du betala!»

Hur bämbölingarna bygde sig kyrka.

En gång skulle bämbölingarna bygga sig kyrka. De bygde
den också och hade den så närä färdig att de som bäst voro i
färd med att draga upp kroppåsen på den. Dä sade en af
dem, att det skulle vara fasligt lustigt, om åsen ramlade ned
igen, när de väl fått upp den. Detsamma tykte de andra, och
så läto de den resa ned tillbaka. Det var så roligt, tykte de,
att de begynte kasta ned alltihop ända tili grunden, och utan
kyrka äro bämbölingarna ännu i dag.

Hur bämbölingarna simmade i linlandet.

Det var en gång sju bämbölingar, som skulle resa och se

sig ora i världen. Men de hade icke förstånd att hållas på lands-
vägen utan traskade öfver både åkrar och ängar. Så kommo
de tili ett stort linland, som stod i full blomming och vajade

13
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för yinden. Där blefvo bämbölingarna stående och undrade och

kunde icke begripa hvad i ali världen det var. Oin en stund
sade den klyftigaste af dem alla: »vet ni hva'?»

»Nej, hur sku' vi det veta?» svarade de andra.
»Jo, de' ä' hafvet», sade han »Ja, så ä' de'» tykte de.
Det blef nu många funderingar, huru de skulle komma öfver

hafvet. Om en stund sade igen den klyftigaste af dem alla:
»vet ni hva'?»

»Nej, hur sku’ vi det veta?» svarade de andra »Yi ska’
simma öfver det», sade lian. »Ja, det ska’ vi göra»,
tykte de.

Så lade de sig på magen och kröpo på händer och fötter
genom linlandet. Men när de väl kömmit öfver tili andra sidan,

begynte de undra, om alla värkligen voro där, eller om någon

hade drunknat på vägen. leke för att de just saknade någon,

men de ville ändå vara säkra på sin sak. Huru de sedän råd-
slogo och funderade, sade den klyftigaste af dem alla om en

stund: ?vet ni hva'?»
»Nej, hur sku' vi det veta?» svarade de andra. »Vi

ska' räkna efter», sade han. »Ja, det ska' vi göra»,
tykte de.

Så räknade först en af dem: »en, två, tre, fyra, fem, sex».
Längre koin hän icke. Sedän räknade en annan: »en, två, tre,
fyra, fem, sex.» Längre koin icke häller hän. Slutligen räk-

nade de allihopa: »en, två, tre, fyra, fem, sex», men ingen af
dem kom längre, för se, hän som räknade, glömde alltid att

räkna sig själf med. Där stodo de igen och undrade och kunde
icke begripa, hvem som hade drunknat, när ingen saknades.
Men det visste de bara, att en var borta, ty sju hade de värit,
när de reste hemifrån, och nu blefvo de omöjligt flere än sex,
hur de än räknade. När de hade funderat en stund, sade igen
den klyftigaste af dem alla: »vet ni hva’?»
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»Nej, hur sku' vi det veta?» svarade de andra. »Jo»,
sade han, »nu ska' vi alla sticka vara näsor i min smörask

och se'n räkna vi groparna, då få vi se hur många vi rik-
tigt äro.» »Ja, det ska' vi göra», tykte de andra.

Så stucko de en efter annan näsorna i hans smörask.
Men huru nu otyckan var framme, kommo två af dem att

sticka näsorna på samma ställe, och när groparna räknades,
blefvo de ändå icke flere än sex. Nu voro bämbölingarna säkra
på att en hade drunknat. Och där gå de sju bämbölingarna
ännu i denna dag och söka efter den sjunde.
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