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I. ^oettfEt.
l, ©ihtbagen.

K
'Utonbag, ja ©önbag ctv bet i bug 
SJïctmma är gtab oå) gtab är ocÉ jag.

Sfär be pna,btodw ringa,
Siam ma tar fm pfatmbot ner,
Dd) tid fprtan fig beger,
-Ç?naarefî orgetmS toner ttinga.

®er utan om @ub faber tatar 
Dd) om 3efu«, frätfaren,
©om är barnen« gobe män,
©om pmart forgfct barn bngfmatar,

tftär fen mamma fommer åter — 
itänge jag toib fönftret ftår,
Saft« t)on tjem från tprlan går — 
£>on på fnät mig jttta tåter;



2

Säter fnätta tarnet tjöra>
£uru t @ubö t>uö går titt,
§«ro @ub bet goba mitt,
$ur @ubé mttja man fM göra;,

Sttttib är jag gtab titt ftnneö,
9?är fom fåbant fägeö mig.
Dtffä mamma gtäber flg,
9lät fom barnet fåbant minne#.

©önbag, ja ©önbag är bet t bag.
■Kamma är gtab od> gtab är ocf jag,.

2.
Unber toecfan# föctnebagar 
^3appa ftna fyjjlor par;
^år ej pirtta ; boÆ ej ftagar:
Stten fnapt i famn tmn tar.
33äjt |an Stten fagt ett orb,
@år fan titt fttt ftnfmarborb.

ÜDîen jag ©önbag bar t minne 
SBetfan om, Jjmar bag, Jjwar fhmb, 
^är fom ©önbag forfl är inne, 
©ofmer jag ej mer en bltmb ;



<&tm jag ur »råt fang fîâr opp, 
Hr ûoS pappa meb ett fopp.

pr mec fwnortt bd fpafera 
Ut i trägårb, ut t fïog; 
pr bd fe attt mer octf tuera, 
tpar förnöfclfe bå nog.
Span ntig tär, att af @ubP orb, 
©tef ben fföna roertbeu gforb.

©önbag, tManb bagar alla 
Sugen ätffar jag fom 25tg.
5iär be fïiraa ftocfor ffatta,
0<Jj tntti ntober fager mtg: 
"Upp! i bag är fperrané bag," 
Sugen är få gtab foro fag.



S* SSÏotttntist'ita,

fluent far Pfommornaé praft ?
£n>emjar at bem ben fägring ffänft? 
©nia ocf röba ocf Invita ocf blå!
Se fur be gfänfa, be fara ftnå!

£Wem far flaub ffogens trab bent ftàîlt‘4 
•Çtoem far på ängen bem orbnaf fd fnättt 
9îff snar warfen fntfen ocf fem.
9?u ben pråfar af rifebent.

£irarifrån är ben mäfriga fraft,
©om åt ben forra rofen ger faff? 
2Äorgönené bagg på Haben fïânfer? 
©otfïen ocf regn åf be trtfnanbe fïânfer ?

|)t»em är ben gobe font låter bet fïe,
‘ätt be fa bofta, att be få fe? 
ritt fioar ntenffa bcw ffåbar förnöjb ?
Sftt be uppfpffa f irarf f jerfa nteb fröfb ?

firent fom fåbant göra förftår,
•&t»em font fabant göra förmår,
2>et är @ub gaber, fä ferrftg, få ftor, 
Ç'an fom beroppe t ftmntelen for.



3. '»»et. 
©et titta fnaïïa t>i 
$îtg fitrrar tätt förtn.
©et atbrig bltfmer ntatt; 
©et famlar jernt fût fïatt.

fbment fiar mât tuet fagt, 
fpmar ferrait fmnung tagt? 
©et finner (tältet tätt:
©et tager ben få nått.

Span fabe bet, font gibt 
3 t'tomman fomtng fût. 
Deb tuet famtar ben,
Dc| prtfar gtfwaren.
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ont afton pora, fma 
Zvötta från fitt artet gå,
Herren @ub titt bem fer neber,
Sent en {jttnïpbâbb bereber, 4 
©ftcfar m bem nattené freb,
©äger: "Sömn, Sitt tncfe breb 
Öftrer alfa mtna fåra, 
ätt be flotta må ocf (ära,
Çunt @ub ben trötte ffarfer, 
fftan att fan fjetf bet märfer."

bå @ub fä ro åt affa gtfioer, 
©jelf för bem fan aïïttb trafen bttfircr.
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a, AjH'rtö far jttcnntfffttt fått?
|S£»S ögon jag fått, få -Kara otf rena:
3ttt fe ftg omfring be åro ej fena.
33e ffnba fttmrt trab, frnar blomma, firar fttopp; 
®e fïaba få gerna titt fimmeten opp.
25e ögonen ®ub åt mettntjïan ger,
Odj aflttng år fand, ftoab nteb bent fott fer.

£tt>å öron jentioåt få förnöjb jag åger.
SJÎeb bent jag förer be orb man fager.
3ag förer når tnantmn tatar få:
"SJh'tt barn på @ubd toågar 33u affitb ntå g«_!" 
3«g förer när pappa fager tttt nttg :
,/33rîftt barn: ttrnr rått fnåfl, få åtffar jag 2)tg."

<Sn mun jag far fått, ttnå tappar få ntjnfa;
Sag voet nog fsrarttCt jag bent fïatt brufa.
3Jîeb bent jag frågar ftttab ofånbt nttg år.
50teb bent jag fager fm ab fetft man nttg tar.
3ag ter ocf jag fjunger; jag beber, jag prtfar 
®en gobe ®ub, fotn attt gobt mtg betwfar.

tSn fanb far jag får, c<f en annan ar ber.
®en fögra år ben : ben toettjîra ben får. 
få ftoarje fem fingrar ; ätt btott jag fatt lefa
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^eb bent, fp be äro ån fmaga oct> mefa.
3)ten når jag Mtr (for, octj bet råtta får meta, 
Så fan jag oå; toitt jag nteb bem arbeta.

Stoa föttter jag $ar; på bem jag fan ftå.
3«eb bem jag ocf tt'ff mm mober fan gå.
SWeb bem få gerna jag fprtnga ocf itn'ff;
Tien ännu be buga ej rått berftff.
Stfgobt: be få »åt od fîprfa en gång.
Så fpringer ocf) banfar jag bagen fång.

@tt f)jerta jemmäf t mitt ferojî jag fått ;
@å litet bet år, men bet rör ftg ej fmått.
Set ffappar för pappa, jtar mamma få får. 
Scf) meten 3 l; ma ri från Vertat mål år?
Set år ifrån @ub. |)an gaf mfg bet, $«. 
3J?eb bet jag min ffapare ålffa fan.



®* 2rcntu- barnbbttcr. 
Dm morgonen, 

fiter fa tot Ijitfan bag,
Sol på fttnlen fîfir ;
£>jelp ntt’g, fperre, fjelp att jag 
®tg tißföra far.

-Ç)felp att intet ottbt jag gör,
Sir förftånbig, front ;
Sir, ftoab barnet toara bör,
Sfr ©ttbb egenbom.

Dm aftonen.
©obe @ub ! Dm jag far gjort 
jbtoab Ditt barn ej göra bort, 
3% min brt'jî, ntin ffulb förlåt! 
STcig umgälla ben cj låt.

innerligt jag ber till Dig!
Se nteb färlef neb titt nttg !
Såt mig roligt fomna in!
Såt mig fîctbfe toara Din!

£tl£ ntåltibeit.
©obe @ub! Dtt allt befpifar 
3 ben leftoanbe natur!



Çtoarfe »eri odj fiftarje bjur
f?ögt Sin faberögob^et prtfar.

SKt'g min bel Su äfften ffänfer 
Senna bag o$ atta bar!
2ag min tacf, Su gobe gar, 
Sn font jîabê på barnen tänfer!



7. SUÎtmtcôorb.
1.

Sdfoin en mober matar för fina fmå,
<&à fe loi folen på pimmelen flå.
.£>enneg tarn pmar Momma, pmar mennifta är,
Sa örnar mafï fom fräiar på jorben pär;
2tffa pon manner; tilt alfa pon fer få gebt,
?ltta pa fin bel af pennes tärlet fått.

2.
fptoarje ar oep blomflerfiånb ett ®ubë barn är;
9îâr en fåban liten är torftig ocp brida begär, 
Sftcfar @ub bet goba regn att törflen flilla,
©enajl mtfar ftg bå frijt ocp gtab ben Ittta,

3.
sJ2ät ftjernorna beroppe på pimmelen ftå,
Ccp tinbra i natten, bet är fom engtar fmå 
5£itt jorben pär fe neber ocp jtåba meb fröjb,
Öur pmarje barn ocp blomma bå foftoer få förnöfb.

4,

”Stt lejon par fttt bo,
(än fågel par ftn tio,
(än fjärt! granna mtngar, 
tfn tålmaft många ringar.
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®ag ntig, jjtpab ]par toßj Su?» 
Sag ffor od> ïfaber t;afioer fa,
Orf; far od; mor oc§ frtb pcf> fröfb. 
Set gaf nttg @«b { fmnntelgpjb.

ftpacr tuffen opp;
SBä£tl,Et Roffar från Wonnnanö fnopp; 
tarife btånfer t foleitë ffen ;
Äon ocfi pafîen beta på ren;
^råb od; tuffer t ffogen ftå ;
■Pfort ber fpringer od) f«(f od; rå. 
@nb ifrån fmnten titt aïïct fer,
3Ji'at od) bn;tf f;an åt alla ger.
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II. gablet*.
1. Stomp en.

£toem är ben fmarte tiggare,
Sont tyär fig tåter ftäbfe fe?
3 wintrenS fötb omfring tyan går,
Qä) tyungrtg ttrib tymar fofa flår. 
torp, torp: få ffrtfer tyan få tyeö.
Stt titet tien mät tunbe nttg geö.
Dntftbcr Waren tömmen är! 
gör fatttg fåget ben är tär.

wtngeit nu tyan inom fort 
San tyfta ftg od) ftpga bort. 
ïïïïcn förft tian ropar gtab oety quts:
£af tact, ty af tact! för tyloab fag fis.
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2. ^agclit tr>ib fônfttet.
Ijjft fonftret bet ftår: Sticfeticf, fictcttcf! 
Öcbtia for mtg Mott ett ogonWitf.
Set Måfer få fattt; på marten är fno.
3ag par ingen mat. Sag fnart måftc bo.
©06 manner! t flugan nu ftäppen mig in.
©å fnältt jag mitt fttta i mråit på en ptnn.

Se {täppte nu fågeln tn t panë nöb;
<pan fotte ftg opp ntång fmuta Mob.
@å mången mecta gilt luftigt om.
Sten när foten tittbata meb måren tom,
@å forgfen titt fönftreté tant pan fmög.
Se öppnabe åter: pan gtab Mrtftög.
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3. ©matten ocf) goëfctt.
©. @oéfe pâ flranben !■ fÇrnfta ej mtg ;

Dnbt fag mifit tcfe mitt göra ©ig.
@erna titt fmanen bu fomma må,
Gjnbafl bu nätt t mattnet fan gå.
Simm mer far ©u fïuïïe miß Mtfma,
Dm en bit brüb ©u mitte mig gifma.

©oöfen a fit fängre ot$ fängre gief fram! 
©manen få präfttgt mot ftranben fam. 
gjäbren ben mar font ett fiffmcr få fjmit: 
©afta otf) ftoft fant fjan fit ocj) bit. 
Sßröbet ur goéfenä tjaub fjan tar: 
îânge ber mänffap mettan bent mar.
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4> Jpmtb.cn prf) bocfett. 

f?. Stfta 23tg, t'ocf ! 9ÎU biter jag ®ig.
23. 2lfta 2)ig, t)unb ! 9îtt förftuarar jag nttg. 
fp. @farp är ntttt tant», bet ffatt 23u förfta. 
S3, ©tpftua ä’ fernen; 23« fer jag par tmå, 
Q. SBocC, jag fer £>u ej n’ftigt nttg fanner. 

Satont of umgås oef lefa fom Wanner.

@å be teftöto, cef bagen lång 
©jorbe be famntan mångt luftigt fprång, 
jpunben bocf funborn ffäftbe fätJt,
23ocfen meb fernen fig gaf reflect.
3«gen ben anbre förnärma ftcf;
Selen få tappert oef luftgt gtef.

t
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a. Ajäften od) fpatftoett,
©, 23runfe! 2Dtn lrut>ba fa fuß ber flår; 

©alert af 25ig eu ffefy jag får,
Sortt blott ett enbaile, eßer ttoå ; 
fjjtätt bu Mtfwer Wäl nog ånbå.

fp. Särafte fparf ! £>u gerna må ta, 
fffier ån tißrädligt n>t båba fa.
©å meb fmaramt be åto ttfifammau, 
Spabe ef fcrift, men msjcfen gamman. 
Dcf när fommarenb märme font, 
SBörfabe flugorne fträrma om. 
©parfwen bå tufen cd) tufen tog: 
®et mar för fornet betalning nog.
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O, ^dflcln.
g, @oôfe, jag far Stg få t;iert«gen te 

2ltt ej mitt to någon fïaba ntå ffe.
Sïnapt Su meb ögonen btt får titta.
Ungarne ber få förffräcfta fttta, .
Qemra cd) fïrtfa, när be förftå 
Sttt Su tia berab naftc mitt gå.

(SJoöfen titt boet gerna mät gått,
Dm If an för fågetné böner bet fått.
$îeit l)an tät bit ; tät fågten t bo 
Ungarne mata oct) fföta meb ro. 
gågetn berför mar gtab oct; förttofb.
”£acf, fära gcöfe,” få föng t;an meb fröfb.
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». ©oëfcit orb uscrt.

<8. @«g, Dre,bwab Sit mal tarier »Mi? 
®utigger få tpft! Su »ifU m& 
Stn mW år få tärbl Sitt oga fa fatta.

$->, <s„f tnct för bitt lof; mcb mig är ef uui. 
i?mab lärbcm beträffar, ben l;ctft jag S*g i-änfer. 
gör nun bet fag tjetbre tuggar an tanter.

s^A när ban en ftunb få tänberna omi,
Scb när ban« b«« en ^unb an *$***' brcf 
Wb rop ocb meb täpp man «pp fmnon. bref,
Oct; fpänb för ett taf t b«P fy* ^JjL.
Set brog b«« åftab; bet mar icfc ff ärt;_ 
tOîen tanter, fe bet mar för oren for barbt.
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8. S&cuibritigsmaintett o di lärfan.
2B. Särta ! få ttbigt ®tn vtjtnge 25« rör! 

ttJïorgonfctcn ©itt quitter pr.
$!, @ub meb tut« fång jag pågar loftra, 

gacfar fommt för att gcb gåftra.
©etta attttb min trana »ar.
©anuna trana trät åftren ©« pr.
Dcf när fon få ufpftäntbe fin fång,
Dcf ttär fait få fortfatte ftn gång,
SSåba af fjertaté grunb fentbära 
fahren i fimntekn taä ocf ära.
Scf fan berope t fimmelenb föjb 
f?ör rå be båbaö tof få förnöjb.
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O. Snfuxui octi gnéfon.

2)ufn>a på tatet ! £>tt fctga mig ma 
fpmarför atttjemt SDu futtrar få! 
£mfnmbet member få munter oc!) qutcî!

3D, ßfter ett muntert ftnne jag ftd,
CSfter mig @ub tjar fotjïen gett,
Ddj mång annan nåb mig betett

SDufman på fatet tutfrar förnöjb. 
Océfen på marten teter meb fröjb. 
Seten fftner öfmer bent båba;
£>erran beffpbbar bem för att måba. 
$e cjtplbigaö glåbje är 
Mttb för tjimmetenö jjerre tär.
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10. ©Pöfett otf) ftmtbcii,
Som nu, Stjor! ®tn fperre fS tritt.
@ör font jog feiger ! Sitt artißt oct) ftt'ft!

fy, (Statt jag fa ung attt t fïolcm gå? 
SSarnet jtt fftpper att teror få.

©. fpör ntt'g! Jör tarnet bet täitajt år: 
<5eban foftar bet tuera beftoår.
Çmttbeu nu fybbe; fnart farbig tjan tuar: 
Sunbe tab’ fttta octj gå font en tari; 
Sunbe t bjupajîe toattnet fprtttga;
Sunbe förtorabt titt rätta bringa.
©obfen tog ljunbenå exentpet an,
Särbe od) tief ett förffånbtg utan.





UU Äaften od) barttcf,
35. Âîtfe ! Su far nttg ej rifma fa fti;ggt, 

@if un g Sin taâfe nätt ocf fn^ggt, 
©pifar i mantarna märfaö ej böra.

S. £tnab bu begär, jag gerita tritt göra. 
Sod Su en faf roå erinbra Sig träi, 
2ltt Su ej frantar Sin fife ifjai.
@obfen framabe än en gang;
@jorbe fatten få ofta förfång.
Satten ej funbe bet öftnertninna;
©fänbe ben litte, få blob font att rinna, 
fjngcn bocf betta få itta ment;
2Soro bocf manner båb bittib ocij fent.
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J 3. öutmwtt o cf) rattan.
£X diåtta, bioab fcinfer ©u tt>ät?

@ocfer ifrån mtg ©u ffjäL
3Î. £t£fgtf, färaffe gru!

Sîàttungar Jjaftter jag fjtt. 
junger bent plågar eîanbtgf.
9Kat be begära beflânbfgt.
grün bâriwb få gebt bå log.
©toarabe: 9tåfta, beftåtf $ft>ab ©u fog! 
<5jelf jag ju b<« ett barn font befjöfioer 
ÏRat: nog bltftocr en focferbtf ôftoer. 
9tàftan fprang ^afftgt bort t fin tora: 
Dutmtan oif gtcf ftû ftna fma.
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Ï3. ©döfen dcÏ) fUgeltt.
gaget, nu är ©u mm!

©ag nttg, fä är jag ©tu!
?!ej, ®u är borfa reit,

©ttter beruhe t gren.

©ätt ©ma tutngar på!
Sett tit! tnt'g fomma ©u må.

gagetu faft t träbetö tou»
««abe fbrgfen opp. 

gorjt bet giorbe tuât jouent fmärta: 
|Sa"tflfe $«» t jttt tjjerta : 
frf®“ Gruppe, banfa od) fpeta! 

Untere mfg tefe ffatt feta.
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14, 0tdfwcn otft aitfatt.
3t. $ru Sfnfa! SSeftänbigt i mttnct Sit är.

$om en gång på ftrantoen! font till mig pr! 
5'ag pr juft en faf bert Su fan råba.

%. §err 3îaf! jag met intet [cm gäffer ofi båba! 
Su är mig för imp bepfmer ej »tig.
£p Mifmer jag ocffå på afftånb från Sig.

jpå fïrattben nu räftoen gtcf opp cctj neb.
[ban mar i fitt finite båb fcrgfcn otfj soreb, 
|>an pbe mäf fuft en fïef att fttipa.
®en attfan funbe pnb lift begripa.
Sen fünften att ftnttfta i bag loacii jfon ;
[ban ftår än på firanben orii tittar åt fjön,





,<<.cpr-
; ' >

W'-M

IS* stopfe« oef» jagtfmt&ett.
«0Î. ättbrig jag tmße i fnö ocf> feoff 

Söpa omfring för få ftmpet foff.

3, Silbrig jag wiae * N«« %$<* '
sjjtjöfl oä) pannfafor af fruntmtmer ttgga,

3JÎ, Sag på en foffa får $»ifa förnöjt».

S. Springa t flogen, fe tet år min fröjb.

Junten fprang om i fått 01$ » ffog: 
£elfa oet) gtåbje tjafce $an nog.
Hopfen beffönbtgt ber §emma t»tef;
Sugen från foffan ftonorn bref.
®er »ar f>an arg odj bitter oc& t»år. 
©ntltig af fetma böbbe tjan bör.



% : v

(V>' tl'

-,——-------- -----

.—!



16, ÇÇifïctt*
gift, ©u litte fîatïarô iofï 
Slfta ©ig för gcsfenô fret 
©eit t fwtfen lätt fan ftrttjgct 
Dd> ©tg tffa bå tifltçga. 
@e, ber goöfen turar ju. 
Sätt af tjonom, narra? Su!

giften bättre bet förftår, 
gfrigt efter «taffen går. 
£ror att ftffargoöfen ber 
Statt för rcflutt fröet bän 
■Simmat fram oct> Rugger i 
gör att genaft fånge» bit.
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17. glatten oeï) fliefnn.
Sife! fpiuarför jernt t tmättV 
Sllbrtg Mir SDu på grannlåt mått,

gltcfa ïtlfa, bet är ftpggt,
Sitt ef jemt gå nätt cd) fnpggt. 
fpuftoub. tadfar, allting jag 
Råtter rent; bet är mm lag.

glicfan fnart berefter lär 
,purn fatten omtpeft är; 
går ej blott i ftugan titta,
Sien t fjelfma fönftret fttta.
Sftcr ftan är ren od) grann,
SlïïaO tpcfe mtnner lian.
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IS. Sfftcfatt odt) bufwatt.
g. 2)ufn>a ! fpur fan 25u ben fraartan förbraga: 

Sttt nr Sitt bröff få ffäbrarne braga.

33. ©ör bet ocf cnbt, bet är beef en tröji,
Sitt fag af fjäbrarna utt mitt bröft 
®an åt be nttna en fång bereba, 

bem för fötb oet; ffaba få freba.

93ien fttefan bå tänfer uti fitt finn:
©ont bufromt, få gör fu oé niober tnin. 
fpon förjer få troget för fina fntå, 
ätt icfe be fn;fa edj gråta må.
2)et atbrabäfta min rnober tjar 
fÇor fina fmå wißt atbrig t;on fpar.
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19, Sftxiïrttt ocf) fUetatr.

g, 2lcf, ftüafa, Su tara ! Su fommer fit 
grau refan ben långa ttCfbafa nu. 
aSeratta mtg fnaïïtr fmetn fagt Stg far,- 
Sttt tuåren ttflkfa ocf fommen mar.

©. Sen gobe ©itbett t fjerran lanb
Set fagt mtg ocf fficïat mtg fit titt Stn ftranb.

Dcf faiMn från fjerran tauber fou far, 
jpon nttffe på ttben botï tcfe tar;
£p fnöen nu fmätter totb fotenö märnta,
Dcf mpggorna luftigt t fïenet fmarrna.
Dcf fmatan nu (tber ej någon nöb,
3}ïen fïctffar ât uttgarne taf ocf bröb.
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SO. $ötHbtf»nnbcu ocf» fagert.
SB. Say! Su är ju få Uten ocfj ffcn! 

fpar få forfa odj froftga ten.

X, äBtnbtfwnb! Su år miff fang ocp ffor, 
Seen i Sttt fjerta courage ej tor.

SB. £>areu fag fm’per nubt i ftanê fop)).

X. 9täfften nr tbet jagar jag opp.

Qägarn befaßte tern Wanner Kara. 
@nart fan på jagt met bent ftttf fara. 
@e bå ben fore, fmr fnatt otp fnar! 
@e bå ben title, pur rafften pan tar. 
Spwarjc Unb jagten år fnäff på ft ft tots, 
fptoarje rotb jagten fortjenar fttt prfb.
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21. StiïfU'cti ocii gctfctt«

9f. gvu gåö t ©e mäbret or marmt ocfi Hart.
Htt litet fpafera, bet more mißt rarf.

fperr Oîaf! Sag Mtfmcr beet ïjelbre fwr 
©pafergång t foten, ben är nttg mißt tär; 
Sen feban mitt £ene ftg fiättt toib min börr, 
Hr mäbret juft iefe få maefert font förr.

Derate mar tjimtneten fctå oc| ftar.
Dcf; ingen btaft etter tölb bet mar.
Stien gofen mar ef rätt glob i fitt jtnne.
Jpott t;abe nog räfmcnS lottjîcr t mt’nnc.
Dm en gong meb fmnom fpafera t;on gått,
@i åter titt juta mer tomma Ijon fått.
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S3, ©oeSfett odf aëttrtil,

©. Ilêna! Smr grå ocp ftpgg fer 3Du ut! 
8ånga «’ öronen ; ireb dr ®jn trut,

II. Öron orf; trut jag ej fjetf nttg gaf. 
2)crför nteb bem 2)u tålamob paf. 
f?an beroppe, font allting mig gtfttut, 
33ei mäl jjmarföre jag faban bltfttuf.

©osfcn t merlben fåg ftg omfrtng, 
ffann ber fa mången unberltg ting,
@n mar liten, cn annan mar ftor;
®it fröp på marf; en t luften for. 
£än£te bå gtab: ÏBar Iperre bet gör; 
©läbb åt fitt merf; jag glabjab otf bor.
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öS, Soar ett, 
farcit tarifer t tjicrtat få :
§hm6 for en mart ej mara jag må t 
Öronen fjåtter jag fyanba ocf; fttrfma. 
Sfdggtga nofen få ftolt jag fan ffpfma. 
ängen femme nttg nu för når.
£>ugg ocf» ftrpf bå maitfas pr.

2Sore t merlben pn enfattt Wott,
SBtft font en pfte f;an bå ftg frått.
'Jfu på afffårtb en ^tjTfa fmåtter;
Gicnafî ben fetten ntobet fatter.
Sånfer ej efter jjmab bet fan mara; 
@fäbb att pn ttt t bujïen fan fara.





2-E. SHäfwett o cl) tuppett.
3Î. (Sn gâta j>ï3 wct. §»em giöfar »ät ben ?

Z. SOKg gåtan fäg. Sag är flpftig nun wan.

» ©äg, fwitfen Manb tjuren ben flugafte ar? 
@äq 6»em »ät bet täcfrajle fefft förtär ? — 
Set är ju ft jag M» «« $« «3 «>’# ^

2. 9tj aj, tj»ab Su fpanö! Sin ftoär få ft»af.

Sum»« / ben toten/»ar ej på fin »att,
8et på fin »töbom , let på fin matt.
9täf»euö ränter be »oro botf »»fa :
©»ärt är att gåtor for räf»en gtöfa. 
tRu ftcf Pan ångra fin fögfärb nog.
‘ptocïab fan Mef oef ömftigt fan bog.
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III. 0 aft »t* ©d)

1. ©su fl s Fs pané..
«ÿÿané jïiiKe gâ tort. SDïobren frågabe Ijonont: "ptt>art= 
l)ätt , pané ?" pané fmarabe : "&tK ©reta." "2Bar 
fbrffânbtg , pané." "©fait få. ?lbjô ntov !" "2lbj.o 
pané !"

pané foin tm ©veta. "@ob bag, ©reta!" "@ob 
bag pané! pmab ^ar ©a meb ©tg?" "par intet 
mcb mig. SBttt Ijaftea något." ©reta gaf -Ç)aitsS cit 
»ål. pané fabe: "Za;i, ©reta." ©reta, fwarabe: 
"21bjô, pané."

pané tog ttâlett, labe ben i fur Wagn pet; forcent. 
"@ob aften, nter!" "@ob afton, .pans! pïoar l;ar 
©a Warft., panö?" "par want fios ©reta, ntor." 
"pwab Ijar ©n gifwit Ijennc ?" "par ingenting gifroit. 
par fått något.’1' "pwab £ar Su fait af ©reta?" 
"par fått en nåt af ©reta?" "pWar t>ar ©u gjort 
af ben, pané?" "par lagt ben i magnen, ntor!" 
"Set war burnt, pané! ©n ffnïïe fhtcftt ben t (©in 
rocfarm, pané !" "§âr toara, ntor ! ©fall gbra battre 
en annan gång."

Stfôfîa ©ötibag for pané åter till ©reta. "@ob 
bag., ©reta!" "®ob bag, pané! ptoab l;ar ©u meb

4
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Sig ?" "fpar intet uteb mig. HBtff bafma något." 
Oreta gaf |>anö en fntf* "Sacf, ©veta." "2£bjö, fpatté."

fpané tog fntftoett, ftacf ben t fin rocfävm ccf for 
fem. "©ob afton, mor !" "@ob afton, fpanö ! fptoar 
far Stt toarit?" "fpar toarit fob ©reta, mor." "fptoab 
far Sn gifsovt femte?" "f?ar ingenting gtftott. £av 
fått något." "fptoab far Su fått af ©reta?" "f?ar 
fått en fntf af ©reta." "iptoar far Su gjort af ben, 
Ç>ant>?" "fpar ftucfit ben i min vocfårm, mor!” Set 
loar burnt, £anö. Su fWie faftoa lagt fniftoer gcfan, 
§anö!" ”$åv svara, mor! @fatt göra båt re en mm 
nan gång."

Sîâfta ©önbag for fpané åter tiff ©reta. "@ob 
bag, ©reta!" "@ob bag fpanb! fpsvab far Su nteb 
Sig, fpanb?" "|)ar intet mebnttg; sotff faftoa något." 
©reta gaf Sans ett titet tant. "Sacf ©reta." "Stbjö 
|>awS."

ipanö tog lammet, fcaub benen tifffammanå på bet 
odj iabe bet i fin ftora fapprocfbftcfa. !Jiär ban font 
fient, mav bet qtväfbt. "®ob afton, mor! "@ob 
afton fpcrae ! fptoar far Su toarit ?” "Jpar tnavit fob 
©reta, mor." "fptoab far Su giftoit femte!" "f?ar 
ingenting giftoit. fpar fått något." "■ptoab far Stt 
fått af ©reta?" "§>ar fått ett litet faut af ©reta?" 
"iptoar far Stt gjort af fammet?" "f?ar lagt bet t
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min fapfrocfbftcfa." "Set mar burnt, pan«. Su fïutte 
htnbit en vem cm Ralfen få lammet ccf låtit bet gå 
brebmtb Sig." "går mara, mod ©fatt göra bättre 
en annan gång"

ttîâjîa ©önbag for pan« åter titt ©reta. "®ob 
bag, ©reta." "®ob bag, pan«. pmab far Su meb 
Sig ?" "par intet meb mig ; mitt fafwa något." 
©reta gaf pan« ett ftytfe fläfl. "Satt, ©reta." "Slbjö 
pan«."

pan« banb en rem om fläffet ccf fläpabe bet efter 
fig. Så fommo funbarne oef åto ofap pjïet. 9?är fan 
fem fem, f abe fan remmen i fin flaute, men intet 
fläfl. "@ob afton, mor." "@ob afton, pan« ! pmar 
far Sn want?" "par marit fob ©reta, mor." 
"pmab far Su gifstnt fenne ?" "par ingenting gifmit; 
far fått något."- "pmab far Su fått af ©reta?" 
".par fått ett jtytfe fläfl af ©reta." "ptoar far Su 
gjort af fläflet, pan«?" "par teunbtt en rent om bet, 
odj låtit bet fötja meb magnen; funbarne faftwa tagit bet." 
"Söt mar burnt, panë! Su fïutte fafma lagt fläffet t en 
fafe oef paefat bet få i magnen," "går mara, mor. 
Statt göra bättre en annan gang."

Dîâfla ©önbag for pan« åter titt ©reta. "@ob 
bag, ©reta!" "©»b bag, pan«! pmab far Su meb
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Stg?" §>ar intet tucb mtg; iotff paftoa något." "Oreta 
gaf fpanë eu faff." "Sacf, ©reta." "îlbjo, fpané."

£atté tog fâtftoen, labe ben t en påfc, pacfabe beu 
t toagnen cet; faite ftg på pafen. Mftoen bbbbe i pafen. 
"Oob often, mor." "@ob afton ,* fbané. fptoar par 
Su toarti?" "fbar toarti poé Oreta, inor." "fptoab 
par Su gfftoit penne." "§ar fugenttng gfftoit; par 
fått något." "fjioab par Su fatt af Oreta?" "§ar 
fått en futf af Oreta." "fptoar par bn gjort af fatf= 
treu, §>ané ?" "f?ar tagt ben ntt en pSfe otp paefat 
ben t toagnen; nu år fatftoen böb t påfett, mor!" 
"t®et toar birnil pans. Su ffutte paftoa Punbtt en tma 
ont pans paté oep tåtft ponsnt fprtnga un'b toagnépàcîen." 
"går toara mor. ©fatt göra battre en annan gång."

9îajîa ©onbag for fpané âter till Oreta. "Oob 
bag, Orcta." "@ob bag, fpané! fptoab par Su nteb 
Stg ?" "Spat intet nteb ntfg; lotît paftoa något." "Spar 
tujt att fjctf följa web Stg, fpané." "äöålfommen, ©reta!"

£aué tog Oreta, Panb en turn ont penneé paté 
ocp tåt penne fprtnga totb toagnépåtfen. 9?år pan tom 
pent, gtef pan till ftn mor. "Oob afton, mor!" "Oob 
afton, £ané! £>toab par Sn meb Stg?" "Spät Oreta 
meb trn'g, mor?" "£toar par Su gjort af Oreta, 
§ané?" "£ar Punbtt Oreta t en ttna, ocp tåtft penne 
fprtnga Prebiotb loagtiôpftcfen." "Set toar burnt, jpané.



3)u jïttffe fjafma fåttt fjr.me fttta 6ret>tt>tb ®fg o$ fa, 
liât ett mânftgt öga ftfï $emte." få göra, mor'
9ïu ar jag ffofare än jag förut fjar martt."

Oef) få gm! pauö neb i jîatfet ocf; ftacf alia ögo= 
■ neu ut på faffmar od> fam ort; fatte ftg brebmtb ©reta oef; 

faftabe bet ena ögat efter bet anbra t anftgtet på ©reta. 
3Äen bå t*fcf ©veta onb ocp ffet ftg töé oef; fprang tjem 
oef; fabe ; "Satten må mara en fäftemö åt beu bumrne 
,pané !"
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s* ®eit tappte fftnbfeare«.
(fit J»oder fommarmorgon fart en fiten ffräbbare» 

gefalï på fît't ï>orb hub fönffret, tear hub gobt mob cd; 
fpbbe aïït fjtoab {fan förmåbbe. Sâ fom en bonbqhmm 
na forfit ^ufet oclf ropabe: "fpomtng tt'ff föp#î fjomtttg 
tîft fôpé!" Set tear eft ffufïtgt cvb t jïrcibbarené öron. 
f>an ftad fmftoubet ut ocf) ropabe: "Âom tn, gumma; 
far far Su fjanbef." Gtottwan font m ocf; majîe «r 
fin ftora forg taga affa ftna £)onungéfrufor frant, Sfrab» 
baren befåg bent, fpfte pa bent od) fabe tt'ft ftut: "St'n 
ffomtng tpded mara gob. 28äg af 4 fob; fa, fag tager 
tiff ctf) mcb åtta ; få met fag Su år nöfb meb fattbeftt." 
Gtofnnan, fom fiabe ftoppafö aft åtmtnffone få eft par 
frufor fålba, lentttabc pottorn !)toab fjan, begcirbe, men 
gtd fortrefab od) fnofanbe ftn frag. "fftu tot'd fag göra 
mt'g ett gobt mål," fabe ffråbbaren, "huff ftantfa mt'g 
ftprfa otf frafter." Serpå framtog fjatt ftn brobfafa, 
fïar ftg en runbtomfft'ftoa, ocf; ffröf ftcnmtg pâ ben* 
"Set ffaff bfiftoa mt'g ett fäder frufoft," fabe fan, "bod 
tnnan fag äter, totfl fag taga be ftffa ftpngen på. benna 
rod." f?an ffaïïbe tjonungëbrôbet brebhnb ftg, fpbbe od> 
fpbbe, od; tog t gfäbfen atft jlorre odj fförre ffpttg. Smeberttb 
fingo ffugorne, font futo på toåggcn, tuft pâ Innungen 
ocf) ffogo ftg neb på maten t flora jïaror. "iptoem Ijar 
bfubtt Sr?" fabe ffråbbaren, od> fagabe bent bort. ÎÔfen



flugorna förftobo tcfe raft fané fprâf, ufait fornrno tiü? 
bafcr, t aßt ftörre ocf jüörre fättjlap. Så ftef fifräbba* 
reit förgrpmmab, tog cn ffäbeäCnpip ttr'jttt tfiba ocf ro* 
(jabe : "Santa, jag jM ge ©r f omtng !" Di) bermeb 
gaf fan bem etf bugttgt flag; ocf ttär fan brcg lappen 
upp, läge’ ber fju böba flugor t fottuttgcit. "Su är ju 
en riftig fart," ropabe fan titt fig fjelf, ccf feunbrabe 
ftn egen tapperfet. "Set jM feta ftaben få fréta," 
fabc fan, ocf berpå fFar fan ttft en freb görbet, fpbbc 
ben farbig ocf jltcfabe pa ben meb ftora öofftäftrer bebfa 
orb: "fju t ett flag." "®j ftott ftaben, feta trertbett 
ffatt roeta bet, "fabe fan, ocf fand fjerta fpetabe font 
en lantftnané.

©fräbbaren foppabe neb från ferbet, fanb görbetu 
omfrtng ft g ocf mitte ut t trertben, efter fané îoerfftab 
irar för trång för fané tapperfet. fjnnatt fan brog 
åffab, föfte fatt efter ont fan t’Æe funbe finna något att 
taga nteb ftg. fpait famt nitet annat än en gammat 
oj}. Sen tog fan t ftefatt. Utanför flabéporten fåg 
fan ett fågel, font fabe fafhtat t en fnara ; ben måfic 
tn t ben anbra ftefatt. 9}tt tog fan fenen t famtt ocf 
fprang få tångt fan orfabe. fpan font fuart titt ett 
berg ccf når fan fommtt upp på bejj fpeté, fatt ber ett 
förfärlig jätte, ©fräbbarett gtcf motetgf fram, ttfftalabe 
fonom oef fabe: "@ob bag, famrat!, 3ag fer Su fît*
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fer oeff fer St’g omfrtng t toerlben. Sag âmnar mfg 
oeffà ut t toerlben. Sag totiï forfofa mut Ipcfa t 
luevlben. £ar ©u luft, få göra tot fâfffïap." Sät» 
fett fåg meb föraft på fïrabbaren erf) fabe : "fjjaefa ©tg 
iorf,' ©u elanbtge ppfrfltng, amtarrf åter jag ffrar opp 
©tg ft« frufofl" "tarnte bet?" fate ffreibbamt, tot» 
fabe fonom gorbeln ocf> fregabe cut pan funbe läfa 
^toab ber_f?ob. Sätten Ktjie: "fju t eft flag," trobbe 
aff bet toartt memttffor ocp ftef någon refpeft för bett 
Uïïe mannen. ©off tot’rfe pan forjî förföfa jouent, fog 
en fîen t ()ûnbctt ccp frantabc ben få pavbt att flart trat» 
ten broppabe terme. "@ür mtg bet efter," fabe patt 
titt ffräbbaren. "Sntet annat," ftoarabe tenue, "betär 
ett let för mfg;" fog berpå fram often ttr fm ftcfa orf; 
îramabe ben få, att ben gula faften rann utmeflanfm» 
grarne. "©etta är något mera," fabe fan. Sätten 
tofftfe trfe ptoab pan fïuïïe fåga. |)an tog nu ett ftett, 
fajfabe ben få t;ögt upp t luften, att man fnapt funbe 
ögna ben orf) fabe: "®u Itllepptt,, fan ©it göra mtg 
bet efter." "Scfe tlfa faftabt," fabe ffräbbamt, "bocf 
fora ftenen ttfföafa ttrf ntarfett. Sag totrf fafta ett fien, 
fora aflbeleå tefe ffaïï fomma ttlïbafa." 3îu tog pan fram 
fågeln orf; faftabe ben upp t luften, orf; fågeln flög 
bort orf) fora ej ttllöafn. "fajîa fan ®u, bet fer jag," 
fabe jätten, "men nu totlja tot förföfa, om ®u oeffå
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fan fmra någon fftcfltg börba."1 Span färbe ffräbbaren 
Ütt en fîor et, font lag på ntarîen, ocp fabe: "ont Su 
är fiarf nog, fS pjelp mtg att bära betta tråb ur fïo- 
gen." "(Serna bet," fabe ben Itffe ntannen, "tag Su 
ftammcn på Srn axd, fa ttnfl |ag bära fronan. Sen 
är bocf ttmgafi" jätten fabe flammen på fm axet ; 
ntcn ffräbbaren fatfe ftg på ett gren, ocp jätten, font 
tcïe funbe fe ftg ttlbafa, ntåfle bära pefa träbet 0$ 
ffräbbaren t ill på föpet. ttuber ttben soar ffräbbaren 
fufttg ocp fjöng tntfan: "&rc ffräbbare rebo på ioägen 
fränt,'7 ocp lâtfabe foin bet fojlabe föga på ponont, att 
bära en ef. Pen feban jätten burit träbet ett fîpiïe 
roäg, förntåbbe pan tefe fättgre, utan fabe: "9?u màjîe_ 
tot pttufa." ©fräbbarett poppabe raff tteb af grenen, 
fattabe t träbet nteb båba armar, fäfont pabe pan burit 
bet, ocp fabe: "fjnoab är Su för en ftor fart, font tife 
fan bära en fmaftoeffltcfa."

Se gtngo ett ffpcfe längre fram od) när be fontnto 
tiff ett förbbäréträb, tog jätten faf f frottait, pmareft 
be mogttafe bären futtnoo, brog grenarne tfß ftg, fern» 
nabe bent åt ffräbbaren ocp böb ponont att äta. Pen 
ffräbbaren to ar för [mag att påffa träbet ocp när jätten 
ffäppte bet, for bet äter t pöjben ocp ffräbbaren flun» 
gabeb pögt upp i luften. "Çnoab är bet?" fabe jätten, 
"par Su tefe fraft att påtta ett fäbant rtöfpö ?'7 "Straft
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fetas? ide," fmarabe ffräbbarett; "fîutfe fåbant betpba mV 
got för tien font jïagtt fjit t ett flag? f$ag far nteb 

ptt fprungtt öftrer trabet, it; ber äro fägare nere, font 
fïjuta parpt t buparne. ©firing efter, om £>u fatt." 
SOîen jägarn funbe t’Æe, utan fajlnabe t grenarne oef präb» 

baren mar otf fart ben förnäntfe.
3'ättcn fabe: "QEfter 2Du är en fa tamper farf, fa 

föfj mtg t nun luta off fof bfanb tntna famrater." 

©fräbbaren fötjbe. 9?är be fontmtt till jättefufan, futo 
ber anbra jättar mfb en etbbrara oef fmar oef en fabe 

ett ftcft får t fanbett otf fptfabe aftonmarb. ©fräbbaren 

fåg pg omfrtttg otf taufte för pg fjclf: "får år bocf något 
bättre runt än t nttrt merfftab." hätten mtfabe. fonotn 
en fäng otf fabe, att fatt ber puffe fofma ut. fKcn 

för ffräbbareit mar fången för ffor, fan fabe ftg tefe 

mibt t benfamnta, utan fröp neb t ett förn. 97är bet 

mar nubnatt otf jätten trobbe att ffräbbaren fåg t pit 

bjupa fömtt, fob fan upp, tog en for jernjtång, frob» 
fabe fången nteb ett Pag, otf menabe att gräéfoppait 
font fåg bert, nit fått ftrab ben beföfbe. ffnnan fefett 
uppgått moro jättarne t Pcgen otf fabe affbefeé bort-’ 
gfömt präbbaren, bå benne font foppanbe oef fmtftfanbe. 
Sättarne förjMtfteö, fruffabe att fatt ffnffe ffå beim 

aSa tfjäf otf fprungo t faft fin fosi.
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©frôbbaren brog hnbare. ©ebcut fan Wattbrat n<U 
gon üb, font tian titt ett fungligt ftott cd; efterfont ttatt 
war trött, tabs l).m fig att fofwa t grafet. Sont tjan 
ber tåg, fout fotf od; betraftabe pottorn ocf> (äfte påItatté 
görbet: "©ju t ett flag." "2tcf," fabe be, "(jtoab tritt 
bett flore frigbjjjettcn t;är nttbt i frcbett? 2)et är få* 
fert cn wäftig ferre." £>e oratalabe bet för fonungen 
od; rnettabc, att bet War en totgftg tttmt, font futtbe 
wara titt nptta, i fatt ett frig utbröte. Tönungen teilte 
på fantma fatt od; fftcrabe ett af fttta fofntan för att 
tiflbjuba ffräbbarett att btifwa generat, ©fräbbaren 
entottog tittbubef, btef generat, fief fîor tön od; ett präf* 
tigt ftott att bo uti.

9Jtett be anbra officerarn woro afunbfjttfa på fïrâb* 
baren od; önftabc fonottt fmnbrabe mit bort. ©cbatt 
be förföft tjwarjejfanba, gtngo be titt fonungen od) be* 
gärbe fitt afileb. honungen War tebfen att tjan för en 
cttba ftutte affceba atta fina trogna tjeuare od) önffabe 
att jjan åter wore af nteb ffräbbarett. Sien (>an wågabc 
ej gifwa tjonont afffeb, entcban Ça« fruftabe att t;an ftutte 
ftå fonungen od; attt fiané fotf it;jät od; fjelf nppfiigö 
på ben tungliga tronen, fpatt tänfte tätige fiit od; bit 
od; fann äntligen på råb, £>an fficfabe bub titt ffräb* 
barett od) tät fäga fjonont, att efter Ijan war ett få flor 
frigo|jette, få Witte ban gtftoa pottorn ett nppbrag. 3



ett flog lefoe tmenne fattar, font röftoabe, tnörbabe, 
ocf fålebeö gforbe fîor fïaba. ffngen funbe «tait Kfs* 
fava nalfaö flogen. Dm fan öftoermann oef biibabe 
beéfa fattar, ffuße fan få fonungenS botter tffl gemål 
0<f falftoa lonungartfet tfß utprfeß JÇr.nbvabe rfttare 
fïuffe braga meb fonorn oef toara fonorn itïl fjelp. 
©fräbbaren tänfte, aft fâbant funbe faéfa en fâban man 
fom fan toar oef ftoarabe : "battante flail fag nog tulta; 
be funbrabe rpttarne befôftoer fag tcfe. Den fom fïagtt 
ffu t ett flag, är ttfe räbb för ttoenne."

©fräbbarat brog ut tfß flogen oef fabe ttfl rpttarnc: 
"Öär funn n 3 fâïïa ftttta; fag fïafl nog enfant flÄ fä U 
ne." Derfå gtcf fan tn f flogen orf fâg ftg bfioerattt 
ontfrtng. Dm en ftnnb fief fan rnarfe fättarne. De 
lågo nef foftoo mtber ett träb oef fnarfabe- få fåvbt att 
grenarne berttnb ffalabcö. ©fräbbamt ploefabe fcåba 
ftna fttfor fnû'a af ffenar oef peg betfå t trabet. ©ft* 
taube mfbt öftrer fättarne fafïabe fait ben ena fteneu 
efter ' ben anbra t anftgtet på ben ene jätten, tiffg benne 
omftber toafnabe, Pötte få fin famrat oef fabe: "fmar* 
för pr Du nttg ?" "Dit brömnter enbajl," fabe benne, 
"fag pr Dfg tcfe." De labe fîg 'åter att fofma. Då 
fapbe flråbbaren ftenar få ben anbre, "£mab fetpber 
bet?" rofabe fan, bå fan toafnabe; "ftoarföre fa|lar Du 
få mig?" "D>et gör fag mfpt tcfe," fabe ben förfte;
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"35u bvömmer enbttf}?" 35e hätte en fhiitb, men effort 
font be more föntntga, labe be ftg åter tiff fmtta. ©e* 
ttaft börjabe fïrdbbarcn attpo fttt [pet, ocf faflabe meb 
aft fttt tnoft ben fîorfia fîcrteit t fufmubet på en af jat= 
turne. "JDet är for galet/" firef benne, fprang tipp 
font en urftnntg oà) öfmerföft fttt fantrat. 35epne be= 
talte fonom på fatmtta fått, ocf be fommo t fabant 
vaferf, aft be recite upp träben ocf flogo meb bent på ftnar* 
anbra ocf fftifabe tcfe förr än be fCogtt fttctrcmbra tfjctl. 
®8 fcppabe fïrctbbaren neb. "35et mar en Ipcfa för
wig," fabe fan, "ait be tcfe togoäftoen bet treibet, fwart 
jag fatf. fpabe be gjort befta, fabe jag font en eforre
waft fprtnga f eft annat." 9?« brog fan ut fttt fmärb
ocf flotte bet t bröfiet på jättarne', gif fâ ut ÜU rpfi 
tarne ocf fabe: "ffag far gjort .fit:t på båba jättarne; 
bet mar ett farb nöt ati înâcfa. £>e rrfte upp träben 
för att forfttmra ftg; men bet fjefpfe tfc mot ben, font 
far flcigtt fin t ötf flag." "Ér generalen tcfe farab?" 
fràgabe rpttarne. "SÖift tfc," fmarabe benne; "be 
fafioa tele fïabat ett far på mitt fitfmub." Siptfarnc 
totïïe inapt fro fenom, »tan rebo tn t ffogett. SKett 
ber funno be jättarne ftmmanbe t blob, ocf ntnbf
omfrtng (ago be upprpcfta traben ocf nu mSfie be fro 
fonom ocf be fommo alia h'ffbafa tiff fonnngen.
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9îu forbrabe fftabtutveu beit utfofmabe Meningen, 

mett fonungen ångrabe fîtt löfte net; tänfte 0119c på råb 
fjimt pan fïulie Plt'fma mannen gmitt. f?an fabe omftber : 
"^mtatt Stt får mm botter, mäße Su fullgöra ett annat 
pjeltepmärf., 3 flogen fprmgev eti nobpöniing, fomgör 
flor flaba. Sen ntåfle Su fånga.'7 ©fräbbamt fabe: "$ör 
en no^knfng år jag ånnn mtnbre råbb ån för fmå jättar ; 
(ju t ett flag, bet år nun fat" fpait teg ett flrecf od; eu 
pra ocp gtcE ut 1 (fogen od; lät åter betn font (fülle mara 
pand följeflagare månfa utanföre, ©nart fom nobpör» 
uingen fptinganbe, lopp raft fram på (Mbbaren od; 
mille utan orttjlänbigpeter fpetfa ponotn pa fttt porrn 
"3cfe för pajligt/' fabe ffräbbaren; blef flåenbe fram
för ett träfe od; wäntftbe ttlfé bjuret mar pelt nära. 
Så (prang l;an l;elt Pepanbigt Paient trabet cd; 110M 
pörningen ränbe meb all traft mot träbet od) ftötte fttt 

pern få bjupt in t ftammcu, att l;au ide funbe braga 
bet ut, utan mav fången. "Sftn år fågeln fången/' 
fabe ffräbbaren, labe ftreefet om patfen på nodpörningett, 
afpögg permet od; förbe bjuret fram titt fonungen.

3TJen ännu mille ide fonungen gifma ponotn pmab 
pan pabe lofmat, utan Pegarbc, att ffräbbaren ferft till 
Pröfiopsmåltiben ffuffe fånga ett milbfmtn, fom gjorbe 
ftor (fata i flogen. 3ågare jl'nlle bermtb mara penom 
Pepjelpliga. "@ernafabe ffräbbaren f "bet är en barm-
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M." Sägante fournie tcfe t ffogeit, od; berrneb wort* 
be mnt nöjba, tp be teoro rdbba for tmïbfttnneL 9ïar 
bfuret ftdE fe fMbbarat, fopp bet emot ponom meb frag» 
gattbe gap ocf jïtpabe timber, otp ttnfte genaft fäfta po» 
nom tiff marfen. Wim ber brebettnb (îob ett likt fïogS» 
capett. SDett fnabifotabe ffräbbaren fprang fn t betta 
ocp genaft ut igen genom ett fünfter, ©minet fprang 
efter,men fïvabbaretrftob reban utföre od; ftogbörren igen, 
ocp bfuret soar fa Abt ocf 'loar mpcfet för ottngt föt 
att lomma ut genom fünftret, ©fräbbaren fattabe mt 
på jägarne, att be ftttffe fomma oep fe, puru bjuret tear 
fångabt, ocp pjetten Pegaf ftg fem od; itu ftmbe fourni»' 
gen i* tängre uitbttnfa att fatta fitt töfte, utan fträb* 
baren ftcf prinfebfan od; palftoa fonungartfet oct; ber Mef 
ürüïïop t fiu bagar oct; fMbbarat Mcf en mäftig fouuttg 
ocp efter fonungenb bob ärfbe fan peta rtfet od; ber 
regerar pan ännu od; par mänga prtnfar ocf prmfeifor; 
men fåbant 'pabe ingen trott om ponom, när pan fatf 
På fttt Porb meb oenen -i fors ocf fpbbe %or

@»«t# fotîfaga; tipifa pott ©rtmm.
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3. Äettuttg Eertftttd'&fc.

Sn fcnitng fabe en botter, fom mat utomorbenttigt 
ptt, men fott ofy fögmcbig, få att tagen friare fyn* 
teä tienne gob nog, titan fo.it afffebabe bett ene efter 
ben anbrc, ocf bref befittom gäcf raeb bem, Sn gång 
Kt fonungen .anfäSa ett fort gåfabub ocf tnbjobo atta 
font fabe tuft att gifta fig, orf Kit bent ttpfåffa % t 
cn tång tab efter beraö rang oflj fånb, förf tonungar, 
feban ferttgar, furfar, grefmat, baroner, ocf ftf abete* 
män, Serpa gicf prtnfcéfan fram till bent ocf befåg 
bon aÏÏa, feta raben utåt. Ätt ingen mar gob nog 
för ferine. SGBib frnar ocf en fabe fon något att an* 
märfa. 25cn ene mar fenne för tjoä ; "ben öltunnan," 
fabc fon. Sn annan mar för King; "ben ftunlef&t* 
gen," fabe fon. Sn trebfe mar för fort; "ben rof* 
man," fatfabe fon fonont. Sn fferbe för btef; "bet ar 
ben blefa böben," rofoabe fon. Su femte för rob; "bett 
tuppfamraen," fabe fon. Sn fette ttfe rät nog; "bet 
frofiga mebträbet," benämbe fon fonont 3 fpnnerfet 
fabe fort mpcfet fpe nteb en gob forntng, font fob öf* 
merf t rabett, wf fmarö fafa mar något froftg. "ïlcc," 
fabe fen, "fanö fafa är ft font frafenö näbb" Dcf 
ifrån ben funben faltabeö fan fonmtg £rafnäbb. fKen 
när fonnngen förnant att pvtnfesfan enbaf gjorbe narr 
af atta friante, btef fan mreb oef fmor att ben förfe
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' '*

U]k ttggare font font utanför fané börr, jMe erfåttå 
fané botter ttflj âffa.

(ätt far bagar bereftcr begpnte 'en ffefman att 
tjmtga utanför fönfterna, för att berföre erfåtfa en alU 
raofa, ÿîà'r forumgen förbe betta, fabe fan: "Såt fo* 
nont femma fttopp!" Så tnträbbe till fenungetb en 
fmufjtg fpefman, fottg för fottungen oef prtnfeéfatt, oef 
bab om en rtnga aHmofa, Sottmtgen fabe: "Sur fång 
far få ioät befagat tm'g, ait fag miff gffma Stg nun 
botter fill fufmt," fWnfeéfan förffracftcö, men foutut», 
gett fabe: "3ag far ftimrit en eb att gtfma Stg till 
äfta åt ben förfte bäfte tiggare, oef b.enna eb mtft jag 
faïïa." 3ttt fjeffte tnga böner, preften bfefefterjltcfab, 
oef prtnfeéfan inafte låta truga ftg tru’b fpclmannett. 
97är be moro m.tgba, fabe fottungen: "bet paéfar ftg 
teft numera, att Stt är t mitt flott; Su må braga ut 
t merlben meb Sttt man,"

tiggaren tog f etttte .ttnber armen ; be manbrabc 
åfiab 0(f fotntno tftt en ffog. Så frågabe fon:

'mf fi»«« rår mäf ont bett fföita ffog?"

Så fmarabeö fenne:
"Set är Sung Sraftnäbbe ; mt met Stt nog.
Sm fonont till man Stt tnga förffatt,
Stfttfa meb fonorn Su ffogen fått."
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fSrmfeäfan fucfabe:
"C me mig! för fögrnob jag ptifta rat får !
©ont ttggarené gtowtna fär fovgfen jag går!

Scr))ä fontmo be öftrer cu äng, ^rtnfeåfam frâgabe: 
"Stet! firent rår om ben jtöna äng?"

Så fmarabeë femtet
"Set är fiung Sraffnäbbé: Ça» är ej [träng.
Cm tonom titt man Su taga förflått,
Stllifa mcb fonern Su äugen fått."

ÇrtnfeSfan fuctabe:
D me mig! pr tmgmob är pliffen tung,
3ag tar uu en tiggare, icfe en tung."

Scrpå fommo be titt ett [tort prättigt flott. fSrittfeö^ 
fan f rå gäbe:

"Std! fmem tittar mä£ bet jtöna flott?"

Så fwarabeé femte:
"Set är ftung Srajtnättö; fan tor ber få gebt. 
Cm fonorn tilt man Su taga förflått,
Sitlifa meb fonont Su flottet fått."

fprinfe#n fucfabc:
"C mc mig, ftolta! Set illa mig gtc£!
<£n tiggare, tete en tonung jag ftef."
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Spelmannen fabc: "Det befagar mig föga, att 
Du prifar en annan fögre än mig. år jag tie gob 

nog för Dig?" Dmftber fommo be till en liten lag, 
ufct fofa. Da fabe fen:

"2li furu elånbig ben fofatt är ! 
tptnem månbe n>af toara fubhonbe bcr?"

Spelmannen fmarabe;
"Den fojan är min; ber fïola toi bo;
Der fïola tot faftoa toår glåbfe ocl; ro."

"fptoar åro toåra uppaéfgre?" frägabe fouungaböttren. 
"Uppaéfareftoarabe tiggaren. "fptoab tot totlja faf» 
toa gjorbt, bet ntäjle tot göra ffelftoa. Slå genaft upp 
elb ocf fofa mig mat. 3ag är fungfig ocf trött." 3)icit 
prinfeöfan förflob icfc, furu fon fårrneb fïuïïe" bete ftg, 
tttait tiggaren måfte ffelpa tienne, få att något fttnbe 
bltftoa färbtgt. 37är be förtärt ben ringa anrättningen, 
labe be ftg att foftoa.- Dtbigt näfta morgon majte bon 
flå opp ocf uträtta något för fût män. Sålunba lefbe 
be ett par bagar ocf förfårbe bet ItKa be ägbe i fa fet. 
Då fabc mannen: "fpnftru! Detta går ef längre an. 
Du ntåfte förtfena något till toårt uppefåKe. Du må» 
fte fläta forgar, f?an gtcf t flogen, ffar totbjor ocl; för» 
be betn fem; men be ftpftoa toibforna fåvabe bennes 
fina fänber ocl; bon îunbe tie arbeta. 9Jianncn fabe:
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"fag fer bet bttger t'cfe: Su må ^elbre fptnna. Jfanffe 
förf® ©it bet bättre." |)on fatfe jtg tiff roden ocl) 
förföfte att [pinna, men ben ffarpa traben [far fnart 
fönber be tttfufa ftngrartte, få att beéfa btcbbe, Så 
fabe mannen: ”Su huger fit titt intet arbete; ptoab pa* 
be fag meb Sig att göra? Sod fag lotît ännu göra 
ctt förföf. 3'ag mill begptuta en paiibet meb terfrufor ; 
S» fMf fit ta pa torget ocp förfåtfg tntn mara." "2td," 
tänfte pon, "när ber foutracr fotf på torget från mm 
fabcrö rife, punt ntåfie fag ide bå btpgaé?" SJîett bet 
pfetpte tele, pon måfie åftab, om pon tde loitte bö af 
pmtger. 3 borfatt gid bet mät. (Sfter qnmtnan mar 
loader, föpte man penned frufor ocp betatte bent flögt 
3Jcen tängre fram gtd bet fämre. ®n‘ bag pabe bon 
fatt fig meb atta ftna terïârt t ctt fiörn af torget. ©ont 
Ifon ber fatt, font en bruden rpttave galopperanbe od; 
reb in tbtanb fruforne ocp be btefloo aïïa froâfabe t tu» 
fen bitar. börfabe ffoit att gråta ocp Wt'fte i ftn
ångeft tcfe puru Ifon ffutte bete fig. "fptrat jlatt bet mt 
gå mig?" ropabe pon; "ptoab ffatt tntn man fäga netto 
bemta otpefan?" [?ott gtd fem ocp beråttabe ptoab font 
pättbi. Annen fabe: "fptoeut bab Stg aft meb ter» 

fart fatta Sig t pörnet af torget. Sat mi bit att gråta. 
3ag fer aft Su ide buger titt något orbenttigt arbete. 
3»g par nu loarit i fonungeuS flott od; ber par fag
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ith-dtlaf, att 2>u fimbe btffma mi tagen tilt fôfëfKcfa erf; 
att .©it berföre erf älter maten, fada '©ig nu âfîab 
tHi) tåt ttttg fe att Dit pacfar fnàïït opp focfen.

9àt btef fommgabottren en föfépida, måfte paéfa 
epjt foden ocf göra fm|rt arbete. |5â fmarbcra ftban 
i fjorfe.tfà'den faite fou cit terfrufa ocf i beu tabe Çoit 
afit ftoab .Ço-n från grpfcrna fnnbe erfåtfa ocf förbe 
bet tiff fit man ocf beraf tefbe be någon fib. fffter 
några ntecfov .(Me ben atbffa prtnfen f åtta brötfop ; bâ 
gicï ben arma qWtnnan upp i rumtnen ocf ffäßbe ftg 
toib falöbörren ocf fåg på banfen. Då nu många tju$ 
brmino t faten ocf ben ena fröfen mar madrare än ben 
aubra ocf aUt mar ferrtigfet ocf praft, tänftc f on nteb 
bebröfmabt fjerta på ftg fjetf ocf ângrabe fin pottfet, 
font face bragt feinte i etanbe, flf be fofrftga rätterna, 
font btefmo inburna t faten erfôïï fon af betjenterna 
àtfïtfttga btfar, ocf beœ tabe fen t ftna fmfor, ocf 
mitte bära bent fem titt fût man. SJïen i betfamma 
îom prtnfen t ftna gpftene ftèber bort tiîl fenne ocf 
tog fenne mib fanbeit ocf mitte banfa nteb fenne; 
men fon rtpffe tcle utan fcrfMcffeë, h) foit fåg, att 
bet mar fung ©rajMbb fjetf, font fabe frtat fit! 
fenne ocf af fenne btifmit nteb fån afmtfab. 9Mr 
fon ntt nefabe att banfa, otf fan Itfamät brog ..fern 
üe. in i ringen, brap banbet i fônber, font fött frm



82

ïorne oppe, off; fruforne foïïo tier off; gfago fönber, ocp 
«Ut pwab ber war t bem fött på goïfioet, fopp« ocp 
ftet ocp fafor. Dep när fäfffapet fåg betta, bief ber 
ett pögt fïratt, ocp pon war få betagen af blpgfel, att 
pott gerna toelat toara tufen alnar ttttber jorben. Sett 
fprang tiff borren' oa) wife flpfta bort, men t borren 
fattabe en man penne nnb panben ocp förbe penne till» 
bafa; ocp når pott fåg på ponom, war bet fung Straft* 
näbb. £>an fabe roänitgt tiff penne: "SSar tÆe räbb! 
3ag off; fpelmannen, Sin man, åro en ocp famma 
perfon. Stf fârtef tiff Sig par fag fålunba förtoanblat 
tntg. Sîpttaven, font ribit fönber Sitta (ertåvt, är tcfc peïïer 
någon annan än jag, 2tïït betta par fïett, på bet aft 
Sitt ftolta finne ffulie fuftoaé ocp Sitt pögntob jïraffaë. 
9itt är- afft gobt igett ocp nu ffalt Wärt bröllop fira«*" 
Så fomnto poffruarne ocp fiåbbe på penne be ffitoafte 
ftäber, ocp penneé faber fom ttffila meb pela poftoet 
off; önffabe penne Ipcfa titt förmätningen tneb fung Straft* 
näbb, off; un börjabeö förf ben rätta gtäbjen. Set 
funbe paftoa ioarit luftigt att få fe bet brMopet.



~

83

4> SontîSîpfa.
pr länge feban mar ber en fcmtng odj en brott» 

iiitig; be talabe frnarje bag fålunba: "ad, om lot Ijabe 
ett barn!" SPîert be crljöllo intet barn. 3)å liänbe 
bet en bag, bå brottningen roar i bab, att en groba 
fröp fram ur matfncf ocfi fabe titt fjenne: "Sin önffan 
Ifatt it))pft;ttaio ott; Su ft'att föba en botter titt merlbcn." 
©om groban fagt, fa ffebbg, od) brottningen föbbe en 
botter, [om mar få ffön, att fonungen ^ogtfgen glabbeö 
ocf; gjorbe ett ftort fabberffap. fpait bjöb ide btott fina 
flägtingqr, manner ocf) belanta, utan ocj) be mifa qmin» 
norna t lancer, på bet att beéfa jïutte blifma barnet 
bemågna. fpan fjabe tretton fåbana gminnor t fttt rife, 
men fan limbe enbafl bfuba be tolf, emeban fm» ej 
babe mer än tolf gtjttene talvtdar, af fmt'lfa be fnnbe 
fptfa. Se font moro bitbna fotmtto, cd) når feften loar 
förbi, gåfmo be barnet fabbcrgåfmor, ben ena misfit, 
ben anbra pnfet, ben frebje rtfebora, ocf få mlbare 
attefamman. ttiär be ellofma l>abe utbelat fitter gftfmcr, 
fom ben trettonbe fom ej martt buben od> berfbre mille 
fämnaö. •Ç’ott repabe: *Så jmnfeöfan år femton år 
gammal, flatt (;on fticfa ftg af en fädla od; bö.” Så 
framträbbe ben tolfte, fom ännu ej [;abe gifroit något; 
fm» limbe ide aflbcfeS tillintetgöra bet fmåra orbet, 
men bon fabe; ”prinfeöfan )W1 ide bö, ntan blott fof» 
ma en ftmbraårtg förntt."
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Sfonnngt'n font' gerna mtffe bemara fin bettet 
for ofpcfatt, fat ben befattning utgå aft alïa bäcfior t 
tanbef fMe forflërad. Qoê fïtcEan mifabe ftg atta qt®m= 
ttornaS gâfmor, tp bon bfef pu, febefant, mânlig 
förffånbtg, fa att alla fout fågo benne mSfte bogligen 
åtffa bonne, ÿîu .fjänbe bet juft på ben bag, bå bon 
fMe fpïïa filta femton år, att fonnngeu od) brottnin* 
gen t'cfe more bomma, utan prtn.feêfatt mar enfant i 
ftottet. ©4 gibt bon atttjfäbed omfrtng, befåg atfarnm 
otf; fantrar oä) fern ftuttigen titt ett gammalt torn. 
f?on gt’cf npp for en trång trafofoa oeb fout titt rn borr. 
©erinnanför fatt en urgammat qtotnna cd) fsärffabe tin. 
”Ômab tager ©u big titt, gamla gmtrata?” fabe ffiefatt. 
”3ag f^effar fin,” fabe gumman oef» niefabe meb t;uf* 
ttmbet. ”Set fer ju fujftgt ut,” fabe fiufatt, tog bäcffatt 
oå) mitte äfmeu bäcffa litt. SWen efter bon itfe förftob 
fonftett, ffacfe bon ftg ftrart t ftttftngret od; få gtcf bet t 

fuflborban fom mar fagbt om bonne.
©t) t fantma ftunb fom fton fpcftt ftg, fött bon t 

ett bjup fömn. D<b fonuttgen oå) brottningen, fom 
fomttto tiflbafa, begpnte oef att meb bofa beraë fjofftat 
infontna oeb ^ctfîarne i jfaffet fomnabe od; bnnbarne på 
gårbett cdj bufmortta på tafet ocb flugorna på mäggen; 
ja, elben fom ffabbrabe på fptfen bief- trög od; fom» 
nabe in, ocb jîofen börbe upp att fråfa på fieffpettet,
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ocf fotfe#, font toiffe lugga fotöpojfen t ftäppte fårfof* 
fett otf; tnfomnabe, ocf alït font fabe en teftoanbe anbe, 
i'tef fit’ffa ocf tpft ocf fött t fornn.

3)!en ntnbtomfring jïoftet begpnte en törnfäcf toera, 
ocf ben ötef nteb ftoart år aßt fögre, ocf titt ftut toat 
jïottet attbeteö öftocrtouret, fS att intet beraf fpnfcô, 
itfe en gång totinpfartte få tatet. 3)îen t tanbet gitf 
fagan omtring oœ ben fïoita foftoanbe prinfeëfan, font 
tattabeà £ôrn*3îofa, efter fon toar en ros font btiftoit 
üftoerttntren af törnen. Dep många prinfar fommo ocf 
förföfte att genombrpta tornet; men bet mar bent ttfe 
möjligt, utan pngtingarne Meftoo atttib genomftutfne af 
törntaggarne ocf ontfommo jemnterltgen. @fter många, 
många år tom äntligen en print? titt tanbet, för ftoit* 
fen en gautmat gubbe berättabe fifïoricn ont S£örn*9tofa, 
ocf bet tnfontnabe foftoet. fWnfett fabc : "Sag tottt 
förföfa, om jag ef tan fralfa ben foftoanbe prtnfeéfan." 
Dcf berpå begaf tian ftg Ull flottet.

ÏHen jufî bå tporo be fnnbrabe åren förflutna. 

Dcf när fan nårmabe ftg törnfätfcn, fåg fan intet an» 
nat än flora fföna Mommor. 2)e toelo unban för Ijo* 
nom uct) fan funbe offabab gå igenom bem. Da) när 
fan torn off få flottet, tågo funbar ocf fäftar ocf 
foftoo. Dcf få tatet futo bttftoorne ocf gömbe ftna 
fttftoub unber lotngarnc o<f foftoo. Dif ftugorne få

5
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mäggarne fofmo, ocp loden, font meint lugga lofépof* 
feit, pöd ftn panb ftiffa ocp fof, od; folerfïatt, font 
påWt på ntt plocîa en fmart pöna, pabe tnfomnat, ,Dc(; 
när pjftt font t'n t beit ftora poffalen, lågo alta pof» 
männen ocp alla poffruanta på golfmet od; fofmo, ocP 
îonmtgett ocp brottningen futo pmar på ftn iron od; fof» 
mo. 2>a gtcf pan ännu langve, cd; afft mar få tpft, 
ntt pan funbe pöra ftn egen anbebrägt, od; l;att font 
»t i bef cabinett, ber £i>rn4Rofa låg od; fof. Dd; pen» 
ned fïônpet mar få ftor, att fait xcfe funbe månba [ma 
ögon ifrån penne, ocp pan bugnbe ftg neb od; fpjfte 
petute. Tien font pan fi;jjte penne, flog pon opp ftna 
ögon ocp mar malen od; fâg pelt manligt pâ ponom. 
fDcp be gmgo tiKfamman nt t falen od; lomtngen od; 
brottningen mafnabe femte pela pofjlafett od; be fågo på 
pmaranbra förttnbrabe. Dep päftar ocp pttnbar ocp bufmor 
o(p flugor ocp elben ocp; ftefen ocp foefen od; foferfïan 
od; allt font t rörelfe. Dtp nu pabe be fofmit femt i 
punbrabe år, $>'cen feban be ttu moro mafna, pöK prtn» 
fen bröllop meb prtnfeöfan, ocp be lefbe länge Ipcfligt 
meb pmaranbra, iiltö be flutitgen böbbe i en pög ålber,



S. ^ittefågel.
©et mar en gang en jägare. £<m gtcf ut i fïo* 

gen för att jaga. Dd; när pan font t ffogen, pörbe 
pan någon ffrtfa fåfom ett Ittet barn. Dep font pan 
gtc£ efter pri fet, !om pan omftber titt ett pögt träto, 
ocij t fräbetb topp fatt ett Ittet tarn, ©ej} ntober pabe 
lagt ftg att foftoa ttnber frätoet, ocp ttnber tfbeu pabe 
cn örn fommtt od; tagit barnet i fina flor od; fatt bet 
t toppen af träbet odj mobrenjpabe bortgått utan att tgen* 
ftntta barnet.

fjägarn tleg opp i habet, pämfabe barnet ncb ocp 
taufte : "©n fan gerna taga barnet pem meb ©tg ocp 
uppfoftra bet tiftfamman meb ©in egen botter Sena;" 
ocf få gjorbe pan ocp båba barnen inerte npp ttfffam» 
matt. SKen bet barnet, [ont bltftntt funnet t träbet ocp 
[om en fågelbttfört, fattabeö |>tttefågel. Dtp barnen äU 
ffabe pmaranbra få mpcfet, att när bet ena tear borta få gret 
betaubra, od; be mille berföre ftänbtgt mara ttltfamman.

Sägarn pabe en gammat föfdptga, font mar en 
ftp gg Itéra. §on tog en afton tmå ätnbar od; börjabe 
I;ämta matten, nippon gicfejblott en gång, utan många 
gånger till brunnen, ocp pärotabe en fior fettel fuö af 
matten. Sfär Sena fåg betta , fabe t;on: "©amla @u= 
fattna, pmarföre fjätntar ©n få mpdet matten?" ©u* 
[anna fmarabe: "Saö miff tala ont bet för ®t'g, cm
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2)» tofwar mig, att ttïe fäga bet for någon." Sena 
fabc: "Sej, jag mitt ej fäga bet for någon." Så fabc 
föföptgan: "i morgon, när jagarn är på jagt, lägger 
jag etb unber fettetn, ocp när fettetn fofar, tar jag 
fptttefåget oetj fattar fonont i fettetn, otf mi få af po* 
nom cn gob foppa."

Sittiba näfta morgon ftob jägarn opp ocp gttf på 
jagt. Såba barnen tågo ännu i fången cct; fpittefåget 
fof, men Sena loafabe. Så mäcfte Sena Çuttcfâget oet? 
fabe titt fonont:

"Öfmerger Su ej mig 
<3å oftoerger jag ej Stg."

Så fttmrabe Qittefågel : "atbrtg i merlbcn." Ser* 
på berättabe Sena: "3 går afton fämtabe @u fauna 
matten oef} peta fettetn btef fult, ocp pon fabe mig att 

i morgon, när mår faber är på jagt, mitte pott taga 
Sig ocp fofa Sig. 2Bi mitja ftå opp oif ftäba på ef 
ocp ffpnba pärtfrån."

Sarnen gjorbe få font Sena fagt. Sär nu fettetn 
mar i fofning, fom föfoptgan in i barnenb foffantmare öd} 
mitte taga §ittefåget ocp fafa ponont t fettetn, Sien 
när pon font in, moro barnen borta. Så btef pon ifta 
titt racbS ocp fabe tiö ftg fjetf: "Jpmab ffatt jag nn 

fäga, när jägarn fommer fem od} barnen äro borta? 
Sajft efter bem, att mi funna få bent tittbafa,"
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3 Çctfl fît dab e I) on tre brängar åfiab, font fftttte 
Jjpfa opp barnen. 9)?en bedfa futo toib en fîog, od) 
när be [ago brättgartte fomrna fprtnganbe, fabe Sena 
titt ^ptttefåget ;

"Öftoerger Su ej ntig,
<5å öftoevger jag ej Sig."

9)tcn fptttefågef ftoarabe: "Silbrig t toerlben," fptoarpå 
Sena fabe: "Stt må bitftoa en rofenbuffe, odj jag mitt 
bliftoa en rod på rofenbttfïeu." 9îâr nu be tre bran* 
game fommo titt fïogen, tooro barnen förfnmnna od) 
ber fattud intet annat än en rofenbuffe od) på ben fatt en 
rod. Sräitgarne fabe: "£är är intet att finna/' od> 
få gtngo be åter Item od) fabe titt föfdpigan, att be ide 
funnit annat än en rofettbttffc od) på ben ett rod. Så 
baitnabe pigan bent od) fabe: "3bummerjönfar! 3bor* 
ben pafma brutit rofen af rofcnbuffen odj tagit ben fjent 
meb @ber. Stffab odj gören fåiebed." Se gingo för 
anbra gången titt ffogen. 9tär barnen fågo bem font* 
ttta, fabe Sena titt fpittefågei:

"Öfmerger Su ej mig,
@å öftoerger jag ej Sig."

äjittefågcf ftoarabe : "Silbrig t toerlben." fjnoarpå Sena 
fabe: Su må bliftoa en fprfa od) jag toifl bitftoa ett 
filftoerfrona i fyrfan." iftär brattgarne fommo, funno 
be intet annat än en fyrfa od; i fyrfan fiängbe er. ftlftocr*
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fröna. Drångarne fate tftf ptearaubra: "£)år nr fntct 
for op att göra ; tet tetfja gå pern tgen." gtfår fcc font* 
nto pent, berättabe be, att be tcfe funnit annat ätt cn 
*9rfa oef; t fprfan en ftffteerfrona. "3 bumtnerjanar," 
bannabe bent fôfëptgatt, "3 borbcn paftea brutit Gr tu 
t fyrfan od; tagit ftffteerfronan pern meb Gr." 9?u 
öegaf fcfeptgan ftg fjeff åjlab meb brängarne. Dd; 
barnen fågo brängarne femma för irebje gången od; 
ben gamfa föfdptgan ftpftabe efter bcm. Då fabe Sena 
till fpttfefågef:

"Dfteerger Du ej nttg,
0å öfteerger jag ej Dtg."

■Çuttefâgcf ftearabe: "Slfbvtg i teerfben." Sena fabe: 
"Du må bltftea en bamm o cp jag tetff bffftea en anfa t 
bammen." Dd; når fofëptgan font fram ocp fåg barn» 
men od; anfan, fabe T;ou ftg på fnä oef; teilte brfcfa ut 
bammen oet; febatt taga anfan. SDîen bå font anfan oef; 
ocj) pögg fitt näbb faff t penned pnfteub oef; brog penne 
ut t bammen ocp ben gamfa perait brunfnabe t bantitten. 
Dep barnen feftea ånmt ttfffamman, t faff be tcfe äro böba.
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G. ©refumfög.
©et wav eu gång eu rnößare, fout war mietet fat

tig , wen fan fabe en wacler botter. Sn bag tout fan 
att tata nteb fottungen od; fabe: "fag far en botter, 
font tan [pinna faint tilt gitlb." honungen, foin åtffa* 
be gutb, tpcftc Wat ont bettna tonff, otf befaßte att möt» 
larbottern 'fîuïïc tontina opp på ftottet. Ser förbee> 
fott t en fammare, [om War fuß af faint, otf fon fiel 
en fptnttrocf otf îomutgen fabc : "Sïart ©u i bentta natt 
[pinna aß fatmen i benna fhtgan iiß gttlb, [a [tait Su 
tefwa; annars fîaïC ©u bö." Serpå tißjMngbed fam< 
ntarett od; fitefan war enfant.

©er [att tut mößarfltcf'an od; wipte intet råb, tf 
fon förftob ef furu faint [fuße fpimtaö tifl gulb, od; fett» 
neö ängeft Mef aßt ftörre oef ftörre od; ftuttigen Wrfa* 
be fon att gråta. Så öppnabed borren od; ett felt 
liten, liten ntan inträbbe, font [abe: "@ob aftou,inöt» 
larbotter! ipwarfore gråter Stt?" "2td," [warabc 
fHcïan, "fag [faß [pinna faint tiß gulb, od; förftår bet 

Gannett [abe: "£>wab ger ©u mig, om fag 
gör bet för ©ig ?" "2Tiitt f atdfanb," fabc ftidan. [Katt» 
nen tog fatébanbet, [atte ftg till roefen, od; [nurr ; 
[nurr, ftturr, få war rußen fuß. (Senaft infatte fan 
en annan rutt, od; fnurrabe åter fjutet tre gånger om, 
[å war ben anbra rußen, fuß. Dd; på [amma fått
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fortfor fan feta natten ocf om morgonen mar att fat» 
men uppfpunnen ocf atfa rntfarne moro futta af gutb. 
Mr fcnungen font ocf fåg bet, förmånabeö fan ocf 
fröjbabe jtg ; men fan btef ännu mer kgtfmen fa gttlb, 
otf tät fora fttcfan f en annan fammare, fom ocffå mar 
fntt af fatm, men mpcfet ftörre ätt ben förra, ocf te» 
fattte fenne att äfmen fptnna beuna fatmen titt gntb, 
om ttfmet more fenne fart. fttcfan mifte tcfe fetter nn 
något råb, utan gret. Så fom ben titte mannen ocf 
fabe : "$mab gt'fmer Su mig, cm jag ocffå benna gån» 
gen fpinner fatmen titt gutb ?" "Sîtngen på mitt fin» 
ger," fabe fttcfan. SKaunen tog ringen ocf [pann ocf 
fpann ocf om morgonen mar att fatmen gutb. $omtngen 
fröjbabe fig fögtigen, men mar ånnn tcfe mätt på gutb, 
utan tät möttarbottern fomma i en ännit ftörre fammare ' 
fom mar fuïï af faim ocf fabe: "ïfan Su äfmen fptn» 
na benna fatmcn titt gutb, få ffatt Su t morgon ötif» 
ma min gemål." Sä fttcfan Mtfmft enfam ocf åter 
börjat gråta, fom ben titte mannen för trebje gången 
ocf fabe; "jpmab ger Su mig, om jag ännu en gång 
fjetper Sig att fpittna?" "jfag far intet att gtfma 
Sig,”, fabe fttcfan. Gannett fabe: "tofma mig Sitt 
förjla barn, om Sn. Wir brottning." "£mem met furu 
bet går bermeb?" tänfte möttarfticfau, ocf efter fon icfe 
på annat fätt fmtbe få någon fjetp, tofmobe fon fmab
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faff begärbe bcrefier fpAfttr fort off Çafnten titt gutb. 
Sîar fotutngeu om morgonen font tn tttt moffarboftern 
ocb fåg arbetet färbtgt, gtabbeS ban oc^> tog bett toaefra 

möttarbottren tttt fut gernåt.

®tt årS tfb berefter föbbe |ott ett fïonf bant tttt 
toevlbett ocb tänfte ef ntera på ben titte mannen. 3Jicn 
bå font ban oförntobabt tn f bonnes famntare ocb fabe; 
"®tf nttg t;tnab 2)n bne ïofttmt." ^Drottningen för* 

fMcfteS od; tiffböb mannen aff rtfbom, font fanns t tan» 

bet, blott l)an ttnffe affiå från barnet. 3Jten ban fabe: 
"9îef, bet feftoattbe år mig mpefet färare, än atta flatter 

i toertben." £>å bbrjabe brottningen att bftterltgen gråta, 
cd; mannen fabe barmfertigfet meb bonne ocb fabe: 
"tre bagar mitt jag mänta ; fan ®u före beras fint [äga 
mitt nantn, få ntå 2)u bebåtta 2)itt barn."'

9ÎU fanttabe brottningen tjera natten igenont atta 
namn t fttt minne, fmtfa bon någonftn bort, ocb «t» 

fftcfabe en ftof tfenare, fom ftnbt odf brebt flutte efter» 

fråga nt;a namn. 9tär mannen återfom näffa bag, bör» 

fabe f;on att uppråfna ^åbt ocb fPefr oc§ £rufs od) 

3önS ocb nttn namn font bon funbe ttppfänfa, men totb 
btoarfe nantn fabe ben titte mannen: "fa boter fa g ef." 
tttäfia bag b^e fon bopfawfat be unbertigafte namn fom 

någon funbe p«bitta, fåfom -Dloicffifert ocb SStefitos vé
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ftënefoî , wen affitb ftoarabcö: "få ^eter jag ej." Dre* 
bje bagen lotit tjcnaren åter oc£> fabe: "119a narnn far 
jag tcfe mera fmmat ftnna , men när jag fora tid ett 
ljögt berg t en ntörf ffog, fåg jag ett litet pub, od; 
framför laufet brann ett elb, ocf> fring elben banfabe 
några fmäbarn, ocf> hnb pnöbörren fatt en liten man, 
fom fjöttg benna ttnfan för barnen:

3 bag natif jag brpgga, f morgon will jag ftefa;
: Dfmermorgcn brottmngcnö barn \)åx fiait lefa.

Simm ej för någon befant bet mål är,
Sitt man Dretumpög mig falla plär.

Då blef brottningen glab, att Ijon fått foeta pans namn, 
odj när fort bereffer ben lille mannen fom in od; fabe: 
"?iå, fru brottning! ptoab peter jag?" fabe pon förft:

"SKan SJÎicM ©ig fanjïe falla plär."

2Jktt bå bmergeit fmarabe:
"iftej,

(Så peter jag ej"; 

fabe brottningen:
"än Dretumpög? Del mäl rättare är.

"Det bar bett grå fatten fagl Dig," ropabe mannen 
ocp flotte i jin mrebe pogra foten bjupt neb i jorben.



%s
Sä fattabc t;an meb begge fianbepa t beK’ ïôenfïra- för 
att tomma opp igen, men efter mattnett mar liten 
od; ften, pcfte |an t ifwern Ijeti ocfi Råttet opp ftg t 
tmå betar, od; ben wenftra beten fött på warfen, men 
ben pögra btef ftåenbc i jorben.
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ff. ttc matt nett i ffogett.
2)ct mar en gang en wait, fern fertorabe ftn fn» 

firn, oef en fnftru, fern fertorabe fin man. SKannen oct; 
fuftriw fabc ftoar ftn better, gttefonta were befanta 
meb fmaranbra oef fpaferabc tittfamman od; rafabeö ett 
gåtg fob Offrait t fennecs fus. 2>à fabe fntftrun tfCt 
mannens botter; "fäg ttïï SDtn far, att fag far tuji att 
giffa rotg web fonom, oef bâ fïatf £>u fmar morgon 
få tmåtta ®tg t mjôtE oef brida mût, weit mût egeit 
botter ffatt tmåtta ftg t matten oef brtcfa matten." 
gtictan gtd fern oef krâttabe fmab fnflrtm fagt femte, 
SJèamten tanfie: "$mab fM fag göra? Sttt gfftaS är 
gobf, men att gtftaS är od onbt." Dmftber bâ fait 
tde fmtbe fatta något beftut, brog fan af ftg ben ene 
ftöfmeln oef fabe: "Slag benne ftöfmeln, ben far ett 
fat t bottnen; gad opp på toftef, fång ftöfmetn på bett 
ftora fptfen oif gfut matten i ben. ©tannar mattnet i 
ftöfmeln,- få mitt jag taga mtg en fttjïru; går bet fge« 
nom, få tåter jag bit'." gftefatt gjorbe font fahren be» 
fattt; men af mattnet brogS fåtet tiftfamman od; fief* 
metn blef fntt npp titt bråbbarne. Ittär fahren fåg 
betta, gtcf fan titt enfan oef frtabe od; be fötto bröttop.

2tnbra morgonen, bå fttdorna mafnabe, {Job ber 
för mannens botter mjötf att tmåtta ftg t oef mm 
att brtefa, men för qmmminô botter matten att tmåtta



fig i od; matten aft brida. Sïnbra movgonett ft ob ber matten 
att tmätta ftg i od; maften att brief« båbe för mannen« od) 
fjuftrnnS botter. Cd; trebje morgonen ftob ber maften att 
tmätta ftg i od; matten att briefer för mannens botter ^ 
men rnjötf att tmätta ftg t od; mftt atf briefa för fmfrunö 
botter; od; fä aßt framgent, fpuftnm mar etaf mot 
fin ftpfbctter od) gjorbe femte aß förtret f;on funbe, 
tpon mar äfmen förtörnab, berföre att ftpftottern mar 
ffön cd) tufaganbe, men ^emteé egen botter btef mcb 
fmarje bag aßt fulare odi meberfhtggltgare.

@n gång ont »intent, bå forben mar fårb af froft, 
cd) berg od) batar lågo fußa af fttö, fpbbe fuftrun en 
ftäbning af papper od) fabe tfß flpfbottren: "Sag ben* 
na ftäbmng på 2% od) gad t ffogeit od; flämta nttg 
benna forgen fuß af fmuttron," gitdan fabe t "£>u 
gobe @ub! om mfttfern mera fu inga flhuttron; forben 
år frufen oef) betäcft nteb fnö. ■Çmru fan jag. befjutom 
berga mig t ett pappersffäbtmtg ? 2)erufe är bet få 
faßt, att anbebrägten frpfer od) bftfmer tfß långa muß«* 
fcjjer frtng mttta lappar." "2Btß ®u fcîc göra font jag 
fager?" fabe ntobren. "ÿaefa ®t’g âfîab, od) fom ej 
tiUbafa, förr än forgen är fatt af fmuttron." 3JÎobren 
gaf ßtdatt ett ftpde torrt bröb od; fabe: "$et fatt mara 
»og för i bag." £>on tänfte, att fit dan ffatte fmngra 
ed) frpfa ifjäl od) albrfg mer fomma tfflbafa.

Pi I

i

11
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3?u Ifbbe fltclatt/ tog papperöftäbningen på- fig oc0 
gicf mob fin forg ut i ffogen, Der war runbt omtrtng 
intet annat än fnö od> intet grönt firå funbe fon finna. 
Då pon tom ett ftpiJe fram, [113 pott ett fite t pud. 
SBib fönjterna fitto tre' fntå gubbar; tiff bem nicfabe 
pon gobbag 0$ flappabc på börrcn. De öppnabe ocf 
pon fleg in ocp fatte fig på en bänf tuib fafelugnen. 
Der mille pott toärma ftg od; äta fin frulofl ©ub- 
bartte fabe: "gt'f of odjå litet att äta!" "©erna," 
fabe pott, bröt fitt bröb i jlpcïen otp gaf gitbbarne ptuar 
fit t ftpcfe. "ipmart jfaff D« taga tragen," frågabe be, 
"i benna tunna fläbmngen?" "îlcf," fabe pott, "jag 
ffafi plotfa fmultron i mitt forg, odj förd ej foutma 
fem, förr än ben är fuff." "Derföre tocta tot ett gobt råb," 
fabe gubbarne, "tag benna qtoajî oif fopa nteb ben fnön 
bort bafant ifcftt." gitcfan {03 qtoafkn ocp gicf ut. 
fftär pon tuar utgången, fabe gubbarne ftg emeKan; 
"£>toab ffoïa toi ffänfa ben fnäffa fftcfatt, fom befabe 
fitt bröb nteb of?" Då fabe bett förfle: "S«g ffänfcr 
penne, att pon ptuar bag bitfwer aßt tuatfrare ocp tuaiï* 
rare." Den anbre fabe: "-gag jïânfer penne, att ett 
gufbjlptfe fft;ger ut ur munnen få penne, få ofta pon 
talar." Den trebje fabe: "Sag ffänfer penne, att e« 
fonung fomntcr ocp tager penne tiff jtn gemål."
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SDîen fltcfait bortfopabe ftton nteb gnbbarueô gmafi, 
ocÇ fe, unber [non war ntarfen aïïbeteb rob af fföna, 
ntogna fmuftron* -3 gfäbjen pfocfabe pon forgen fuft, 
taÆabe .gubbarne, fabe farwât otp [prang pent. Dtp 
när pott fie g tn ont börrcn cep fabe "gob afton," f% 
ett gufbfîpÆe ur penned mun. 3in berätiabe pott pwab [om 
pänbt pemte t ffogen, ccp ttub ptoarje orb pon [abe, 
ffogo gutbjtpcfena ur pennes mitn, [å att pela goffwct 
War betaeît af bem. "©äbant öfwerbäb," [abe ftpf? 
fpjiern, "att tafia gulbet på marten!" ©en pon af? 
unbabeS fpftern otp tab mobrat enträget att oelfå pon 
ftuCe få ,gå t ftogen, Stttt flttt gaf ntobern efter, Ut 
fp en präfttg Warm petb åt bottent, gaf penne fmör 
ocp bröb ccp fator it££ rebmat ocp tät penne begtfwa ftg 
tiff [fogen.

3tär fftefan fomim't bit, fann pott bet ttfla pufet, 
2)e tre gubbarne tittabe. åter fram, men pon peffabe 
tefe, utan gtcf raft tn t fittgan, fatte ftg toto fafef* 
ugnen ocp börjabe att äta fttt fmör ocp brbb ocp ftna 
fafor. "©tt fan wäf gtfwa of ft tet," ropabe be fmå 
gubbarne. "3«g pur fnappt nog för mfg fjelf," fwa? 
rabe flttfan; "pwarföre fïuCe jag bå gifwa anbra?" 
©å pon nu pabe ätit, fabe gubbarne: "ber par üDu 
en cgtafi, fopa rent för wår börr!" "©open fjelfwe," 
fabe fïttfan; "jag är tefe Qsr iiäberjfa." 3iär pon
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fâg, att be tcfc mitte (ïà'nfa peinte något, gûf fou ut. 2Dâ 
fatoe gtitbarne ftg cmettan: "£>mab ffota mt ffanfa ben» 
na maitarttga fttefan, fout är få eïaf oef afunbfj.uf, oef 
irte unnar ttågon annan an ftg fjelf något gobt?" £>ctt 
förfre fabc : "ffag ftänfer tjenne, att fon fmar bag b (if» 
mer futare oef fntare." IDen anbve fabe : "3ag fïau* 
fer (tenue att tmb fmart orb fon tatar, ftfger en groba 
ur tmmit.’n fut femte," ®en frebje fabe: "3ag ffänfer 
ferme, att fou får en otf cfttg bob/' git'efan fotte ber* 
ute efter fmultrou, men när fon inga fann, gfcE fou 
förtörnab fem. Def när fon öffnabe ft« mun för att 
berätta för ntobren, fmab font fänbfc fetme, foppabc 
mtb fmarfe orb en groba nr femteé mun, oef atta ntert= 
ntjïcr fabe affff för fcnttc.

Otu förargabeö ftyfinobrett ännu mera oef efterfm* 
ttabe ftoab enbt fou ffutte göra fm ntanö botter, fom 
fmar bag btef aßt fïenare oef fïonare, Stöt fint tog 
fon en fettet, tabe elb bertmber oef fofabe garn bert. 
Star bet mar fofabt, temnabe fon bet åt ben ftaefarö 
ftiefan, gaf fenne tttttfa en t;re oef fate, att fon ffutte 
gä titt ben tfflfruöna fîrômmcn, ber fugga ett fat otf 
ffötja garnet, ^ttrfatt Ifbbe, gt'Æ âfïab oef fögg ett fal. 
Wen fom fon fött få att genontfugga tfen, font ett 
fräfttg toagtt oef bert fatt en fonung. $>an tät mag* 
»ett fatta fftffa oef frågabe fttefan : "ipment är 2)u, mitt
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barn, ocf f voab far Du för Dig ?" "3ag Sr en fine» 
farb fïicfa," fabe fon, "ocf fïotfer garn." Då fabe 
fonwtgen mebtibanbe meb femte, ocf når fan fag, all 
fen mar ntfcfet frön ocf förbe fettneb fronta tat, fabe 
fan tilt fernte: "SBtïl Du fara fem meb nttg ocf blt'f» 
ma mm brottning ?" Då fabe fttefan : "If ffertat 
genta," ocf fon mar gtab att fliffa från fin etafa 

jlffmober ocf fi; fier.
fpott fteg afiffå f magnen ocf' for bort meb fonum 

ßcn. Dcf när be fomntit titt fans ftott, fölls brôïïofet 
meb flor ffat ocf fraft. Stt år bereffer föbbe brott» 
ningen en fon; ocf bâ ftpfmobren förbe omtalas fin ftof» 
betters fora IjiJa, gtcf fon titt flottet meb fit botter 
ocf totfabe ftg milfa beföfa brottningen. SJÎett når fourni» 
gen en gång mar borta ocf tngen annan tifljfäbéö, tog 
ben elafa qmtnnan brottningen t fufmubet ocf fetrneS 
botter tog femtet fotterna, ocf be brogo femte ur fången 
ocf faffabe fettne nt t ftrömnten, font flöt förbi föttfterna. 
Dcf fon labe ben flfgga bottren t fången, ocf labe 
tåcfet få fenne ånba off öftrer fnfmubet. £)cf ttår 
fonmtgett åter foin in, ocf mille tala meb fin gemål, 
rofabe ben gamla: "tfff, tfjl! Drottningen ligger t 
ftar! fmettntng, i bag ntåfle fon fafma fmtla." $omtn» 
gen tånfte bermib tefe få något oubt, utan fom igen 
nåfta morgon ; ocf när fan bå talte titt fm gemål ocf fon
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bå fïuffe fmara, ^oppabe mib Ijmarje orb en groba ur 
munnen, bå ttffförcne gntbjïpcfen flugit ur munnen. Så 
frågabe pan, jjuru bet font tiff; men ben gamla fabe, att 
bertiff mar ben jtarfa fraettningen crfafcu ; men att 
bet mat fnart fïuffe gå öfmer.

Stnbra natten jag cn föfögoöfe ljum en anfa font 
ftmmanbc in genom fölébännjtenen. Stefan fabe:

"Sonuttg, fjitr är bet meb Sig?
2Bafar Su? ©afnar Su mig?"

9)ien föfégoéfen fmarabe intet. Så fabe åter anfan: 
"pur är bet meb männcrna mina?"

Så fmarabe goöfen:
"Se fofma i fångarna fina."

SSBtbare frågabe anfan:
■Spur är bet meb gobfcn ben titta?"

Så fmarabe goöfen:
"pan fofmer i maggan få fiiffa."

Så antog Ijon brottningenö gcftatt, gicftu i fångfammaren, 
gaffin fon att brida, jïafabe bcjj fjufmubfttbbe, brog täcfet 
upp unber $afan odj ftmmabe åter bort genom rännftenen. 
Små nätter återfom tmn på farnrna fätt ocf> ben trebje fabe 
Jjon titt föfbgobfen: "©äg tiff fonungen att Ijan tager



fîtt frnärb off; fomnter l;tt off; .paffer ftg pa tcrrtröffetn 
off; fmänger fmärbet tre gånger öftrer nttg." ©offfen 
fyrang åffab off; fabe bctta till fommgcn off; benne gjorbe 
fftfortt l;onom fabeé, off; ben trebje gången fan fmängbe 
ftoärbet öftrer anlan, förmanblabcö benna, off; panö ge» 
mål ffob för (;onom, frtff, lefmanbe off; glab fdfont fon 
ttllförene t;abe t» art t.

9lu mar fonmtgcn mttcfet förnöjb offj föll brott» 
ningen förborgab t en famntare ttff näfta fönbng, bå 
barnet fMe böpaö. Del; när bet mar böpt, fabe fan: 
"|)ma& bör matt göra meb ben, font ftäpar en annan 
ur fm fäng off; faftar t;onom t mattnetV" £)en gamla 
fmarabe: "Sit fcibait förtfenar att faftaö t en fptEtunna, 
ocp rnllaö neb Ifrån berget i frommen." SDå lät lonmt» 
gen fämta en fpiftunna off; lägga mobren od) bottern t 
benfamma, frnarpå bottnen tifffguabeö off; tunnan rnl* 
labeö ttebför berget t flrömmcn.
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8* 35 e fjtt ïovpftrtte.
<$n man fabe fin föner, men ancien botter, gör 

åttonbe gången ftcf ^cm ett barn af fin ^ufîru odj bet 
war en botter, f?en war mpcfet pu, men fmag ccjj 
fjuffig, odj berfbr ffutfc l)on Ijafwa nëbbop. gabrcn 
fabe till en af goëfarne, att Ijan fafttgt ffuffe fprtnga 
titf fällan odj Ijamta bopmatfeit. ©oSfen gjorbe font fa» 
bren befallt, oefi be anbra gcSfarne följbe fonom. fpwar 
odj en teille Ijafwa ptar od) famta mattnet, otl) font 
be Iwtfîabe beront, föll pint t fällan, oct; be funbe 
tele få ben ttßbafa odj be mågabe iefe att gå jjent od; 
fäga fmab font fjabe fjanbt. ititber tiben mar fahren 
befpmrab, att fltclan pile bö, tnnmt fon blifmft böpt 
odj ttnbrabe fwarföre fönerna få länge blefwo borta. 
"2)e tmfma faferlfgen," fabe Ijan, "glömt bort fttt 
ärenbe för någon lefö ffitlb od; när be brtfbe allt 
längre od> längre, blef Ijan mrcb od; fabe t förljaftanbe : 
"jag more ttllfrcbb, att be alfefamman more forpar." 
£)dj fnapt ioar orbet ur Ijanö mint, forr äit Ijan ljörbe 
en fuéntng itppöfmer ftg t luften, od; fju folfmarta 
forpar flögo ut t mtba rputben.

prwanblmgctt fmibe nu mera tefe änbrab. gör» 
ålbrarne förfbe t början beröfmer ntpefef, men tröjiabe 
ftg bod något, när be fago beraé botter femma till 
allt bättre acj; bättre frafter odj meb fmar bag bltfma
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ftlït ffönare. Set tear en lång tib font fon ide tot'fte 
att fjon ttågra fttffon, tt) förälbrarne fabe tde 
berorn fagt fenne naget Sften on bag förbe fott en 
af grattnarne fäga, att fltdatt totéferïigen wore vått 
ffön, men bet soar bod penned ffulb, att penned ffu 
trüber bliftoit obtefttga. Så fclef Ijort ntpefet tebröf» 
trab, gtef titt ftn faber off fin mober oef frågabe ont 
fon faft trüber oef ftoar be tagit trägen, 9îu {uttbe 
förälbrarne ide längre tiga, utan berättabe atttfammand. 
SJten fitdait förfbe färöftoer oif fabe, att bet trar fen* 
ned ffylbtg^et att frälfa bröberne, oc^ fon fabe ingen 
ro etter ftotla, förr än f on font ut t toerlben, ber fon 
fopfabed att någoitftäbcö få funffap om ftna bröber 
off på något fått befria betn från berad förtrollning, 
tpon tog intet annat meb ftg än en ring titt åmtnnelfe 
af ftna förälbrar, ccf en fafa bröb oef en frufa toat= 
ten, för att bermeb fitffa junger oef törft, famt en 
liten fiol, på ftoilfen fon toiffe ftotla ftg, när fon bfef 
trött.

3?u font fon långt ontfring ånba titt forbend änba, 
nten tngenjläbed fann bon ftna bröber, grått forben 
font fon titt folen, nten ben toar fet oef förfWcfltg, 
®if fliifatt ffftnbabe bort. grått folen fom fon titt må* 
nett, nten bett toar fatt oef gtpm ccf ben ropabe, när fïte* 
t«u fom bit: "t«g tuffav tttenntjfoblob," Dtf ftjefan



ffpnbabe fig tort od; font tiff fljernorna.' ©e snoro 
mifba od) goba cd> be futo pâ fmâ Mar od; beraS 
ögon tlnbrabe få mänltgt 0$ be båbo fïlcfan aft taga 
fig cn ftol ocb fafta fig brebmtb bent, 2Jceit bon fabe, 
aft ^on ännu tcfc ffabe fib aft bfffma bos bem od; |on 
berätfabe for bem fin fitfioria» ©å gaf morgonftfer» 
nan Çenne eft Ktet bitfmoben, od; fabe tiff bemte, aft 
fton nteb betta fhtttc begtfma ftg fitt eft gfaSbcrg på 
anbra ftban ont forben, fp ber moro penned bröber In» 
neffufna; men om pon t’cfe t;abe tenet nteb ftg, funbe 
bon tefe öppna berget effer finna fina bröber.

gtlctan gforbe font ntorgonfffernan befaßt benne od; 
göntbe benet I en fftf af fin patôbu! oep begaf ftg fttt 
glasberget. fWcn när bon font btt 0$ jMlc öppna 
balsbnfen, fött benet Ifrån berate neb t bafwet oct) t;ou 
funbe tefe öppna berget. 3 fin bebröfmeffe tänfte
bon : "fag ffaß ffaffa mig ett annat ben än bufmobenet 
od; få tog bott frflm eit fntf od) ffar fltt ftttftttger af 
ftg, aä) ftacf betfamma I itpdefljåfet af berget otÇ för» 
föfte att bernteb öppna, od) bet IpcfabeS. Dd) berget 
öppnabeS od) t portgången fatt ett liten bmerg, font 
frågabe b^ab ^on mitte. fpen fmarabe: "3ag föfer 
mina bröber, be f/u fovparne." ©morgen fabe: "fper» 
rar korpar äro Ide bernma, men mttt ©umänta Iltet, 
få femma be. ©u fan emebfertlb fltga In." ©erpå
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fcmttabe bmergen fcrparned föba cd; brs;d på fju fmå 
taïïridar cd) t fjtt (må bägare; cd; fpjlertt åt ett ftmda mat 
af fmarje taïïrid od; brad ett broppa jttjötf af ftoarfe bä= 
gare; tttett t bett ftjta bägaren tät t;cn rrngett ncbfaïïa, 
font fon tagit nteb ftg fenttfrån.

5?u förbed ett fitdtttng t »liften. Då fabe bscergett: 
"ber femnta herrar forpar." Sîétr be Icittttto ttt, tetffe 
be äta od) brida odj fbftc fina taïïridar od> ftna bagare. 
@cttt be firantt bedfa, fabe bett ette efter bett attbre : 
"firent far ätit af mm taïïrid? ftcetn far brudtt af 
nun bägare? §>är far leant ett ntemuffad mtttt." Dd; 
när bett fjmtbe brudtt ut fttt bägare, ruttabe ringen emot 
fonom, 9?ctr fatt fett på bett, fänbe fatt igen fttt fa* 
berd oef fttt tnoberd ring, oef fabe: "©ttb gtfroe att 
War fpffer more pär! Då more hri frätfta.” ©pjlertt 
(;abe flättt ftg bafettt borren for att Ipftta, ocf när fett 
forbe fmab fan enffabe, fprattg fen frant od) t bet= 
fanmta äterftngc lorparne fttt tnenjïïtga geftatt ocf bro* 
ber cd; fffer ontfatnnabe pcf ïpfste froarattbra oef ffpn* 
babe ftg ttteb gläbje ttïï fttt faber cd; titt fttt timber.
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9. 3ï(ïttrttt, fill] cl h Dell forfmen.
©ti råtta, en fågel oep en forf pabc en gång font* 

nul öfmerend att puopatla tifffantmans. 2tltt gid niai, 
fcc moro goba manner od; blefmo allt rifarc od) rtfarc» 
gå g ein flog tilt flogen od; päintabe meb, råttan tar 
matten, gforbe op]> clb od; bnîabc torbet, forfmen fiob 
mib gri;tan od; fotabe maten.

®cen ben font l;ar gobt, får albrt'g gobt nog. Sn 
bag träffabe fågeln en annan fågel, för firnißen patt te» 
rättabc puni mal pan ntàbbe. ”Sin narr,” fabc ben 
freittmanbe fågeln: ”Su får pafma allt artetet, be an» 
bra fttta penttna otp pafma goba bagar. dlär råttan 
par gjort opp elb otp pämtat matten, går l;on i fût 
fammare tilld torbet fïall bufad. forfmen ftår mib 
grttfan, fer tid nårbemta fofar otp rör ftgfjclf tre eller 
ft;ra gånger ontfriitg i foppan, få är beuna faltab od; 
frpbbab od; farbig. Su par bet tm;dct fämre än be 
anbra.” gågeltt tänfte på betta otp mille ben anbra ba» 
gen ide fit; g a till flogen od) pämta meb. fi>an fabe, att 
pan länge nog pabe marit en tetjent ocp en narr 
för be anbra; nu funbe be bt;ta otp fe pttru gobt bet 
marit för pottorn, diåttan tiggbe od; tab, otp betfam» 
ma gforbe forfmen, men fågeln lät ide temefa ftg oip 
få brogo be lott om göromålen oip lotten föll få, att 
forfmen fMe pant ta meb ocp rattan fofa mat otp få» 
getn bära matten.
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5Ken ptrnb ^änbc ? $orftren gtcf ut t ffogen, få» 
gcfa giorbc opp eß>, råttan ftäffbe grptan i orbning, od; 
be ttrenne ftffnämbe iräntabe, att fovfuaen fMe fomma 
tiffkfa nteb fftcforne. Wen pan font tcfe. £å börjabe 
be anbra fvufta att något onbt pabe pänbt ponont oip 
fågeln flög åjfab för att föfa opp ponont. fpcfe fangt 
borta fatt en pttnb tutb tragen; ben pabe grtptt faft t 
forftrcn od; gjort ffut på pottorn, gågefn fnotabe på 
punben, men benne fabe, att forftrcn trarft ute f båftga 
årcnber ocp berföre tcfe funnat påräfna något bättre.

gågefn tog jïtcforna, ffög befpmrab pent 'Ocp be» 
rättabe ptrab f;an fett ocf; f;ört. 23åbe fan ocp fam» 
raten förjbc öftrer ptrab font pånbt, men fomnto fnatt 
öfircretté att bffftra förenabe. $ågetn bufabe borbet, 
våttan fofabe foppan, ocf; trifte, fåfotn forftrett förut pabe 
gjort, röra ftg fjetf några gånger omfrtng t bcttfant» 
ma, för att ge ben fmaf; men tttnan pon förpa gån» 
gen fommtt genom bettfamnta, trav pon affbefcö upp» 
ffåffab ocp förforabe pår ocp pub ocp ftftnet.

9Mr fågefn font för att lägga upp maten, trar tn» 
3cn focf ttffffäbeö. 3 ftn förffräcfeffe faftabe pan fftcforne, 
font tågo unber grptan, pit od; bit, fetabe ocpffref, men 
fw»bc tcfe ftttna någon focf. @enom pan« oförfigtigpet fått 
eIben Ké t fptfett ; fågdn ffpnbabe åffab för att påmfa

6
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matten ; men t;an funbe tc£e rätt ptta äinkvet ; betta 
fött från fernem neb t brunnen, fan ftctf följbe meb 
oct> fitnbe ttfe wer tomma cpp, otf fa ir»ar bet flat 
båbc meb fonont ocf torfwen C($ råttan.

1
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10. ftfïepotf.

fonungaföner gtngo en gång ut att föfa åf. 
iucntt;r, men råfabe t bålfgt fättffap oi() oorbentltgt lefs 
luerne, fä att be ej mera fotnnto ttflbafa tiff jttt l)m- 
®en tntgfte, font Ijette Slfïepott, refîe ut för att föfa 
ftna bröber; ocp ba I;an fann bem, gjorbe be narr af 
^onom f®r bet <*tt ban tutffe begtftua ftg ut i tuerfben, 
^ be fjelftue, font tuoro rapefet f(ofare, (efe babe Ipcfato 
Vä fm refa. Gmeffcrtib brogo be åjlab mcb btuaranbra 
oib fommo titt en mprjlacf. Se ttoå ätbffe tutffe förftöra 
Men ocp fe burn be fkefarö nu;rorne fröpo omfrtng 
* fa Sn3c^ Pv«be f>å äggen, men Stfïepott fabc: 
3ag ttffåtcr bet ej, att inan ftörcr bjuren. Semiten bem 

1 ro." Se gtngo tutbare od) fommo titt en tnfjö, t 
b'rnlfcn manga änber ftmmabe. Se ttuå älbjle bröber» 
na tuitte fänga ett par af bebfa ocb (tefa bem, men 
Sïfïepott fabe : "3ag ttttåter bet ej, att man gör bjuren 
någon förtret. Semnen bem i; ro." Sitt fint fommo 
be tid en btftuärm, fom tagit fttt qtuarter i ett träb, ocf; 
ben babe få mptfett bonung, att ben rann neb af träb. 
ftammen. Se ttuå bröberna tutffe tänba elb tutb träbet 

fålebeb qtoäftua bfen, på bet att be febermera ffuffe 
ïnnna taga Ijomtngen. SNen Slfïepott fabe: "3ag tittå* 
*cr ^t ej, att 3 uppbrännen bjuren." Serifrån fommo 
roberna titt ett (tort flott ; i flattarnè- ftobo en raängb
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Çcijïaï af fieu; men utbett menntfïa fpnteg. Del) be 
genom alla faïarne, tittè be fommo tiff en börr, 

for fwilfen Ifängbe tre liar. Dit; pa barren mar en 
lutta, berigenom man titube fe in i fammaren. ©er 
[ago be en liten gråfläbb nian fitta tötb ett borb. ©e 
rotate på ponom en gång od) ttöa gånger, men l>an 
Ijorbc tcfe, Sfntltgen ropabe be för trebfc gången: bå 
flcb Ifan opp od) fora tiff bent. £>an fabe intet orb, 
men förbe betn i en fal, 'fitöarefi ftob ett ritt befatt 
borb, od) feban be ätit ocf) brutftt, förbe l;an fmarbera 
af bem i en färffitt fåugfammare. Wnbra morgonen 
tom b«1 tid ben älfcfie, gaf bonom en min! ocf) förbe 
Ifonom till ett ftenborb, f)ä Ifmtlfet tre gerningar ftobo 
upptecfnabe, genom btöilfa flottet flufle funna befmö 
från bet trolleri, i fjtöilfet bet töar fångftabt. ©en 
förjla gerningen töar att ttppföfa tufen perlor, font prim 
fegfan förlorat ocf; fom lågo frtngflröbba i flogen. Dm 
en enba af be tufen ide fannö, få bief ben font fotte 
förtöanblab titt fien. ©en älbjle gic! åflab, föfte |>eta 
bagen, men t;abe ont aftonen icfe ftmnat ftnna mer än 
|nnbrabe+ fpan btef genaft förtöanblab till Sen, fßa 
famma fatt gicf bet ben attbre; Ifan fann täe mer än 
tmålmnbrabe perlor od) förtöanblabeö till jlen. 9Mr 
Slflepott flnlle .åflab att föfa, ftöd bet på att gå t;onom 
fammalebeS. S'îâr fan fåg, att fan ef funbe finna aUa
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perlorne, faite fan fig på en fîcn, ocf gret bitterltgen. 
©a font tttprfomtngen, fmarb lif fan förut fabe 
fräffat, ocf fan fabe femtufen ntpror meb % ocf bet 
marabe tie länge, fort än bjttren fabe famlat alla tu» 
fen perlorna ocf lagt beut rfögar. Sen attbra gerttin» 
gen mar att ttr fjött uppfämta npdeltt tili prinfebfanö 
föngfammare. 3cär Slffepott fern tillfjön, fintmabe an» 
berna, fmilfa fan cn gång fabe frälfat, frara till ffranben, 
bpfabe neb ocf upptogo npcfeltt från bottnen, ©en tre» 
bfc gernmgen mar ben fmårafte. honungen fabe tre 
bottrar, font genom trolleri fabe fallit t bjup fbmn. 
©en pngjfa ocf for fahren fârafîe fïttllc nppfofaê. ©e 
moro fmaranbra fnllforaligt Ida oep t'efe åtfftlba genom 
något annat ätt att be, firar innan be mfomnat, fabe 
förtärt något olifa fötfafer, bett cilbfta ett jîpcfe foder, ben 
mtbra litet ftrup, ben pttgjla ett fïeb fmtttng. ©å font 
bienb brottning, fom fette Sffitfe, ocf font Slfïepott räb» 
bat från elben, ocf förföfte munnen på alla tre prin» 
feéforna; mett till fint blef fon ftttanbe på ben pngftab 
mun, efter benna fabe ätit fonung. ©cf fåltmba blef 
ben pitgfia prinfeéfan igenlättb. SKett bermeb mar od 
all förtrollningen i flottet förbi, ocf be fofmanbe blefmo 
mafna ocf be fom tooro förmanblabe titt ften återfmgo 
fitt Itf ocf fin förra gefiatt. ©cf äflepott erfött bett 
pngfta prtnfeöfan till gemål, ocf fan blef fonung efter



bett gamle ïcnmtgettë böb ; men be mtbve tmå bvöberna 
gifte ftg (jmarbera meb en af be ttoenne citbfta farm* 
febfotme.
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U. ®eu Hofe ffräbbttrew.
®et war en gång en prtnfeëfa, font war ntfcïet 

flott : när en friare lent, gaf fott fonont en gåta att 
gibfa, ocf när fan ej funbe giëfa ben, afffebabeë fan 
nteb àttoje. Çon tät fungora, att fment font gibfabe 
rätt, ben ffuÏÏe fott titter a, bet måtte mara f ment'font 
fetft. Stitt {lut fontnto tre jMbbare. ©e tmà âlbfîe T 
trobbe, att be reban gjort få månget fint fftmg, att be mät 
äftoen nu fïuîte träffa ben rätta fünften. ®en trebje mar 
en Uten tnfîig brober, font ej rätt förftob fût f anbtmerf, 
men boel menabe, att fan funbe förföfa ftn Ifrfa. 2>e 
tmå ätbre marnabe feront, men fan fabe, att tftfan fun* 
be få Wäf träffa ugglor fom marfattor, oef få gtcf fan 
åftab få förnöjb, font ont fan reban munmt prinfe^fan.

25e btefmo atfa tre anmätbe för prinfeöfan ocf 
begärbe att få föra fenneö gåta; be menabe att be fa= 
be ett ftnt förjtånb, font mät fmtbe gå genom ett fpnåte* 
öga. ^rtnfeöfan fabe: "3ag far tmå ftagö får få mitt 
fufmub ; af fmitfa färger är bet "®et är tätt att 
fäga/' fabe ben forfîe; "bet är fmart oif fmitt, fom 
fmartfofpa otf mjötf." ffrinfeéfan fabe: "gatfït gib» 
fabt ; fmab menar bett anbre?" 2)en anbre fmarabe: 
"%x bet ej fmart ocf fmitt, få må bet mara brunt ocf 
röbt, liffom nattroefen jag ffbbe i måraé." {frinfeöfatt 
fabe : "galftt gibfabt ; fmab menar ben trebje ?" 2>ett
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litte ffråbbarett fmarabc : "ißa fttt fttfmub far frittfeb» 
fan fiår af fïïfmer oef guïb; bet år be tmå ffagö får» 
genta," iftär prtnfebfan förbe betta, bief fon bief oef 
fött på att fnn'mnta, ti; ffrabbaren fabe gigfat rått, 
efuru fo» trott, att tngen tnenmffa fïutte funna fåga 
fmab flags? får fort fabe få fïtt fttfmub, (?5eban fou 
bocf famlat fïna ftnneit fabe fou: "färtneb far ©« än» 
nu tcfe mimait nttg. ©u ntafte ännu fullgöra en be» 
fattning, ©er nere i ffattet ligger en björn ; fob fo= 
nom måfte ©u tillbringa ett natt. Sir bit näfta ntor» 
gott Mr ante, få ttn'lja tot fatta bröllop." tpon taufte, 
att fon fårnteb finite bltfma ffråbbarett qmitt, ti; björ» 
nen fabe ännu icfe flåppt någon utcnntffa mcb lifmet 
ifrån ftg. ©fråbbarcn toar icfe råbb utan fabe: "jag 
mitt förföfa."

Dnt aftonen förbeé ffrabbaren titt björnen. Söjör» 
nett mitte genajl annantttta fonont, men ffråbbarett fabe : 
"tcfe få fafltgt, mtit gobe män!" 3 bet famnta tog 
fan frant nr fût ftcfa några flora fföna nötter, fnåcftc 
bent off åt opp fårnorna, få font om fan fabe fntit i 
ett fättffap af goba manner, åt björnen råelte fan oef 

en fanb full, men bet mar inga nötter, ntan fmåffenar. 
SSjörnen fom fåg, furu nötterna fmafabe ffrabbaren, 

■mitte oef förföfa bent, ftoppabe bent fålebeö f munnen.* 
nteit fiut.be meb att fttt maft ej fttåcfa bent. "£mab
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Sir öv for en bummerjonâ,"' tdnfte |an för jtg ff elf r 
"font tcfe fan fitäcfa några ftntpfa fjaëfefnôtter." 
gob wan," fabe ban titt ffräbbaren, "fnää några nötfe 
ter «t mtg." "©erna bet," fabe ffräbbaren, "men fer 
Su tjtoab får en (Märe Su är, font ej fan fnäcfa. 
några nötter." Utan att björnen wirft bet, fîaèf ffräb^ 
baren en Çaôfclntôt t munnen,- 04 fnacf! warben t fön= 
ber. "jjag bsr nit än en gång probera," fabe 
björnen, äpan bet oef; bet, men ingen enba ffen funbe 
b«t fnäda. Kär betta ioar förbi,, tog jlräbbaren fram 
en ftoi, font $aa f;abe unber fin rocf, 04 börjabe att 
fpefa ett ftpefe. Kär björnen fiörbe bet, begpnte ban 
baitfa, 04 när f;an banfat en fiunb, tpefte fan få m.l 
beront, att frätt fabe tiff ffräbbaren; "Sör, f antra t ; 
är bet fwårt att fpcfa ?" "SBtf tiefe," fabe ffräbbaren- 
"Kiait Ijaffer ftolen i bett toenffra ^anben upp mot tia, 
fan, oef; meb ben f;ögra förer man ffråfen, 04 går 
bugtigt på 04 få fftngarbetlnjftgt, ffopfafafjiejfaffera!" 
"2Btff Su fära mtg att fpefa?" fabe björnen; "bet 
toore fufttgt att funna ben fonffen, när mina ungar mitja 
banfa." "fpjertanö gerna," fabe ffräbbaren; "fåt mtg 
fe Sina taöfar, om be oiffåbnga titt ben profeöftonen." 
SSjörnen ïabe fttta tasfar opp på fpftten t (Met. "SHa, 
gfarne äro förffräcfltgt långa," fabe ffräbbaren; "jag 
ntåffe fftppa af bem ett gobt ftpefe." Serpå tog fjait



118

fram ett ffrnfftpde ocp ffrufmabe taSfarne faft mib fpil* 
tan od; fate : "2Bänta nu, ttttd jag fomtner nteb faren." 
Dep berpå lat pan björnen brumma bäft l;an mille od; 
labe ftg i ro att fofma i en mrå af ftatlet.

SRär prtnfedfan om aftonen pörbe björnen brumma 
få förfärligt , tänfte pon att pan brummabe af gläbje 
för bet att pan ätit opp ffräbbaren. Dm morgonen 
ftob l;on alltfå förnöjt opp, men när pon fåg neb till 
ftatlet, fiob ffräbbaren offabb ocp glab utanför ftatlbör* 
ren ocp pelfabe på prinfebfatt. Da funbe fon ingenting 
fåga, utan måjlc påtla fitt löfte, od) fonungen lät en 
magn föra fram, odj prtnfedfan cd) ffräbbaren fattc 
ftg i magnen för att fara titt fprfan od; btifma mtgbe. 
Star be nu ftigit i magnen, gtngo be anbra ffräbbarne, 
fom moro förräbtffa ocp afunbabcö beraö famrat ben 
Ipcfa pan munntt, bort till ftatlet, ocp ffrufmabe bj.ör* 
nen löd, od) björnen fprang full af rafert efter magnen, 
fktnfeöfan förbe ponom flåfa od) btef förffräcft ocp 
fate till ffräbbaren: "act, nu fomtner pan ocp tar Dig." 
Sfräbbaren menabe, att bet icfe mar få farligt, ftäHbc 
ftg på pufmubet, jträcfte fotterna utom magnöfönfterna 
ocp ropabe: "@er Du ffrufftpcfet ! fom om bu törd!'> 
3tär björnen fåg betta mänbe pan om ocp fprang bort. 
5Ken ffräbbaren for till fprfan ocp blef mtgb mib prin* 
feöfan ocp be lefbe få förnöjba tillfamman fom tmå



fontlârfor. Sen font f* tror betta, fîaïf ph'gta l)im, 
brate titeforer. SOîen ben font gbr beifamma font 
ffräbbaren gjcrbe tneb björnen, får ffl betoning 
brabe rftbbater ocp en jjâj}.
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IS. Se ti»« bröbcrtte.
Set war en gång twenne bröber, en rt’É ocf en 

fattt'g. Sen rife War gulbfmeb off; fabe ett eïaft ^j'erta; 
ben fattige föbbe fig nteb att bt’nba qWaftar, odj war 
gob off; reblig. Sen fatttge fabe twenne barn, fWtïfa 
wcro twtßtngbröber off; få It'fa fwaranbra, font ben 
ene watienbroffen ttfnar ben attbra. Se twenne goé* 
fame gingo till off; från ben rtfcë fuô, off; erföllo
cft« utaf afffräbet något att åta. Så fänbe jtg, att 
ben fatttge ntannen, når fatt begaf ftg till ffogen för 
att fämta qwtïiar, ftff fe en fågel, font War af tbel 
gnlb off; få ffött, att fatt albrig fett ntafen. Så tog 
fan off en liten ften off; flog efter fågeln off; träf 
fabe fonont. Pen blott en gffiene fjäber nebföH off; 
fågeln flög fin fob. Pannen tog fiåbern off; bar ben 
till fin brober. Senne fag få benfamma off) fabe: "bet 
är tbel gulb/' off; gaf fonom mpcïet penningar berför. 
Slnbra bagen uffHättrabe mannen t ett björfträb off; 
wide affugga ett far grenar; bå flög famma fågel 
fram ur tråbet, off) mannen fölte ocf fann ett bo,
ocf bert lag ett ägg, fom war af gttlb. §an fog ägget 
itteb fig l;em, off; bå fatt Wtfabe bet för fin brober, 
fabe benne återigen: "bet är af tbel gulb/' ocf gaf 
fonom fwab bet war wårbt. Slutligen fabe gutbfme»
ben : "jag faille gertta Wtlja f afwa fjelfwa fågeln."
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Sen fattige girt för trctofc gången i flogen, cdj fåg 
gulbfågetn åter fitta i trätet, Så tog l;an opp en ften, 
ftog ncb fågeftt ocfj iar ben titt ftn brober, fom gaf 
Ijoiiom ett ffor funtma penningar berföre. "Än fan 
jag berga ntig," tänfte tjan, odj gtcf förnöjb l;ent.

@u(b;mcbcn mar ffof od; Itjlig, od; mijjte mäl 
fimab bet mar för en fågel, tpan falfabe på ftn fmftrtt 
od; fabe: "ftef gulbfågeln åt mig, odj tifffe ttoga att 
ingenting iortfomtner af fionom ; jag {tar luft att ali* 
bclcé enfant förfära benfamma." Äten fågeln tnar ej 
af något manligt flag, utan af ett få förunbevligt flagr 
att Ijmcnt fem åt befi ftjerta od; Icfmcr fann l;marje mors 
gon ett fipete gulb unber fin fjufmttbfubbe. ipuftrtm 
tillrebbe fågeln, fatte ben på ett fpett ocp ftefte bett, 
Äu l;änbe ftg, att unber bet bett ftob öftrer elben, od) 
iufirttn för några anbra fpjjlord [Mb nöbmänbtgt måfte 
gå ur föfet, ben fattige qmaftöiitbarcnö tmenne barn 
iitfpritngo, fiäflbe fig mib fpettet odj fnngmrebo bet ett 
par gånger. Ddj bå jufl nu tmenne ftnå bitar föllo af 
fågeln ncb i pannan, fabe ben ene: "bebfa tmenne fmå 
bitar milja mi äta, jag är få ljungrig, ingen ffaH märfa 
bet." Serpa uppåto be ftmarbera fin bit. ®ett mt 
tom Ijufirim odj fåg, att be åto något, od) fabe:"{imab 
tjafmen 3 ätit?" "®t par fmå ftpefen, fom fallit neb 
af fågeln," fmarabe be. "Set toar jjjertat od; lefrcn,"
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fabe pujïrun pelt fôrfïradff, ocp på bet penned man ej 
måtte fafna något etter blt'fma förtörnab, flagtabe pen 
t en fpcfltng, uttog pjerta ocp lefttjer, ocp labe bet 
tiff gulbfågeln. Så ftefen nu War farbig, framfatte pon 
ben för gulbfnteben, fom enfam förtärbe pela fågeln. 
SDîen fötjaube morgon, bâ pan uppfpfte pufmubfubben, 
ocp taufte att ftnna ett gufbjlpcfe, fannö ber Itfa litet 
något gitlb fom annarö,

SBaba gobfarne ttufjte tcfe pmilfen Ipcfa fom mcber» 
fart'tb bcm. Så be följanbe morgon uppjîobo, fött nå» 
got på golfmet, fom Hingabe, ocp når be upptogo bet, 
mar bet tmcnne guMpcfen. Se tmro bem tftt fin fa* 
ber, fom beröfmer fött t förunbran ocp fabe: "$uru fan 
betta pafma tillgått?" 3)ien när be un följanbe morgon 
åter funno tWenne bpltfa jipcfen ocp ItfalebeS prtmrje 
följanbe bag, få gttf fahren titt fin brober cd; be» 
rättabe ponorn ben unberbara pijlorten. (Mbfmeben 
infåg jirar, puru att t ttttgått, ocp att barnen förtärt gitlb» 
fågelns pjerta ocp tefmer. SKen emeban pan tear afunb» 
fjuf ocp pårbpjertab ocp gerna önffabe påmnaö på bar» 
nen, fabe pan titt fahren : "Sina barn äro t pemlfgt 
förftånb meb ben onbe, tag ej gulbet men fftlj bem ifrån 
Sig, tp pan par maft öfmer bem, ocp fan annarö åf» 
toen bringa Sig i förberfmetgabren fruftabe för 
ben onbe, ocp epuru frnårt betan förefött ponom, förbe
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fan Itfmäl tttnffmgarne ut t ffogen, oef meb ett Bebröf» 
Wabt giertet lemnabe fan bent ber.

9ÎU fprnngo be Baba Barneit omlrtitg t ffogen för 
att föta Wägen till f emmet, men be funbe cj ftnna ben, 
«tan Btefwo afft nter oef mer wtffe. Sfntltgen mötte 
be en jägare, fom frågabe: "ftoemb Barn ären 3?" 
"2Bt äro ben fattige qtoafl&tnbarenb Barn," ftoarabe be, 
oef Berättabe för fonom, att berab faber förftjuttt bem, 
emeban fwarje morgon ett gulbflpcfe låg nnber berab 
fttfmubfubbc. 3«3nrett »»ar en gob memttfïa, od} eme* 
ban Barnen Beigabe fonom, oef fern fjeff ej fabe na» 
gra, få tog fan bem nteb ftg till fût Boning oef fabe: 
"jag wfff mara Ëber faber, oef förförja @ber." Se 
lärbe nu fob fottora jägareprfet, oef bet gulbjipöte, fom 
en fmar af bem fann Wtb uppfltganbet, förmarabe jä» 
garen åt bem, t fänbeffe be någon gång jïuCCe tomma 
t Befof beraf.

Så be nu BKfwtt flora, tog fojlerfabren bem en 
bag mcb ftg t fïogen oif fabe: "i bag'ffolen 3 göra 
@bert profffett, på bet jag må tunna fortfara Sber för 
fria oef göra (£ber titt jägare." Se fabe ftg meb fo= 
flerfabren t Baffåff oef mäntabe fange, men intet wtfbt 
ftmfeb. Så fåg jägaren opp öfwer ftg, otf Bfefmarfe 
en jïara Wtfbgäf? ffpganbe t form af en trfanget, otf fan 
fabe titt ben ene: "fe ber! fïjut en gab f fmar je form"
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4>«n ßforbc bet odj toerfiMbe bermeb jîtf profffott. 
Strax berpå fom en np ffara flpganbe t form af ftffran 
ttoa, 3agaren tab ntt' ben ancre att aftoenlebeé neb» 
fïjttta en fågel t ftoarje ftörn, od) âftoen benneé profjïott 
fpcfabeO. Så fetbe foftrrfabren : "Dîu forftarar fag 
Êoer för fria, 3 åren nttårba jägare." Serpå gtngo 
baba bröberna ut t ffogen, râbflogo meb tjsoaranbra oef 
aftatabe något. Så be ont aftonen fatt fig titt borbö, 
fabe be titt fojierfabren: "33t fntafa ingen enba bit, 
förrän Su förft bifallit cu begäran af of." fpatt 
frågabe: "fptoilfen är bå benna @ber begäran." Se 
ftoarabe : "2ßt f af to a nu utfart, tot måfte äftoen för« 
föfa of något t toertben; tidåt of berföre att braga 
åftab." ffficb giäbje ftoarabe bent bå ben gamle : "3 
talen fåfont bet attfår raffa jägare, jag far fjelf jjpfl 
bcitna önffan; bragen åftab, bet ffatt gå (£ber toäl." 
Serpå åfo od) bruefo be gtabt tiftfamman.

Så nu ben ttff afjfebet beftåmba bagen tnträffabc, 
gaf fofterfabren bent ftoarbera en gob bödfa od) ett 
fiunb, fantt Ht ftoarbera taga af be fopfparba gulb« 
ftpefena få ntpdet fan toiffe. Serpå belebfagabc fan 
bent ett fpcfe tolg, od) totb afjfebet gaf fatt bem en 
blanf fttif od) fabe: "DWr 3 ca gång fïtljen Sber ifrån 
ftoaranbra, få ftöten benna fntf tu t ett träb totb jïftje« 
toågen ; beraf fan bett af Sber fom återfemmer fe furu
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bet gått nteb ben fråntoaranbe brobmt, tç ben ftbctn /> 
St ft nullen Ijan bragtt Sjïab, rofîar, ont Ijan bör, men 
bltftoer blanf, fa länge ljan leftoer." S3aba broberna 
fortfattc tut toanbrtngett, od) îontmo t en frog, font loan 
få for, att be omöjligt pa en bag funbe Ijtnna ur bett» 
fatnnta. De tfClbragte berföre natten berfîabeë, ocjt åto 
Ijtoab be ntebförbc t ffjuttoäffan. 2lnbra bagett fortfatte 
be fin ivanbrtng, men fontnto ej ur ffogen od; nit Itabe 
be? intet att äta. Då fabe ben ene : "2Bi ntaffe fïjuta 
något för att bertneb fftffa toår junger," labbabe (tit 
bööfa orfj fag ftg omfrtng. Då mt t betfamma ett 
gammal Çare fom fyringanbc, labe (tan an, men Imrcn 
rcftabe :

"jfågare gcb! låt ttub liftoet mig bliftoa!
(strar jag not'd Dig tlocnne ungar gtftoa."

Då fprattg Ijan in t fmåffogen, od; tncbförbe tioenne 
ungar. De ftttå fråfen leite få glabt od) tooro få tåcfa, 
att jågarne ej Itabe Ijjerta j ftg att böba bent. De be» 
ljöllo bent fålebeö |oö ftg, cd> be ftttå (tarante följbc 
bem Ijacf t f)ål efter på beraS loanbrttig. Strar bcrfå 
lout ett räf, ben nulle be nu fïjuta, mett räftocn ropaber 

"jjågare gob! låt tttig soib liftoet bliftoa! 
ffag tritt Dig firar ttocnne ungar gtftoa."

Sfîàfioett Ittnfcfbe åftab od) äterloiu fttarf ittcbförattbe 
ttocnne ungar. ?(ftocn beöfa Ijabe jägartte ej Ijjerta t



126

ftg tiff att böba, utan gåftoo bent tiff fâïïjïap at Sa» 
rarne off; be följbe bem äftocn fia berné toanbrtng. 
3nom fort font en toarg off) benna ffuffe fïjutaé, men 
f;an räbbabe âftoen fïtt tif, bà tjan, ropabe:

"jägare gob! fat toib liftoet rnt'g bliftoa!
3ag miff Sig firar tienne ttngar giftoa."

3âgarne lato âfioen be 'ttoenne toargmtgarne fomma tiff 
be öfrtga bjuren ocjj be följbe bem på beraé toanbrtng. 
Så fom en björn. Senne toiffe gerna ännu en tfb tunfa 
omfrtng t toerfben off) utropabe:

"3ägare gob! lät totb liftoet mtg bttftoa!
Sag un’ff Sig firar ttoenne ungar gtftoa."

Se ttoenne björnugnarne bteftoo äftoen förenabc tneb be 
öfrtga bjuren. ©fnfltgen fom ett lejon. Sitt måttabe 
ben ene af bröbcrne at lejonet, men betta ropabe äf* 
toenfebeé :

3ägare gob! fät totb liftoet mtg bttftoa!
3ag totff otf Sig ttoenne ungar gtftoa."

‘Jtu tjabe jägarne ttoenne fcjon, ttoenne björnar, 
ttoenne toargar, ttoenne räftoar off; ttoenne farar, fom 
följbe efter bem oc!) tjente bem. Émebferttb fjtabe be 
ännu ej fatt fffffa jut junger off; fabe berföre tfff räf» 
toarne: "@obe manner! ffaffen oft något att äta, ts> 3 
ären affttb ttjitga off; förftagna." Se ftoarabe: "Qsj 
långt bärtfrån tigger en bt>, ber tot reban förut tagit
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mången föna; mi ttn'fa Sber mägen bit." Se begåfmo 
ftg bn till bfett, löpte fig litet mat, 0$ lato äfmett 
bjuren få någon föba, famt färbabcé feban mtbare. 50îcn 
räfmarnc mifjte gobt befïeb i tratten, fånbe fmar fön&= 
fttfen moro öelägne ccf fitnbe öfmcratlt gtfma jägarne 
goba anmiöningar.

@n ttb bortåt friitgflröfmabe be på betta fått, men 
fitnbe ej crljåffa någon tjenjl, ber be fingo mara till» 
fantman, Så fabe be: "mi ntåffe ffitfjaé åt." @e» 
ban be bcrefter betat bjuren, få att fmarbera erfåHit 
ett lejott, cn björn, en marg, en råf oef en fare, 
togo be afffeb af fmaranbra t broberltg lårlef äitba 
till höben, oef flotte fnifmen, font fofterfabren gifrnit bent, 
i ett tråb ; f rnarpå ben ene brog åt öfter, ben anbre 
åt mefter.

Sen pngfte font ntt meb fina bjttr till en flab, fern 
mar felt oef fallet öfmerbragett meb fmart fïor. £>an 
gief in t ett märböfuö, oef frågabe mårben, om fan ej 
ber funbe få feröerge till ftna bjur. SBärbcit anmifabe 
fonom ett fiall, fmarejl ett fåt fanné t mäggen, fmar» 
igenom farett utfröp oef fåuttabe ftg ett fålfufmub, faint 
räftoen ett föna, oef när fatt uppätit bentta fog fan äfmen 
en tnpp. fftien margen, björnen oef lejonet fitnbe icfe 
utfontma. Så låt mårben föra bent ut på en äng, fmar» 
eji en fo låg. Settna böbabc be oef åto ftg mätta.



128

Sâ nu jägaren bragtt förforg om ftna bjur, frågabe 
pan Warben, pwarföre (laben War ofwerbragen nteb 
forgcflor? SBärbcn fwarabe: "entebatt war tomutgö 
eitba botter t morgon ffaß bö." Sägaren frågabe ba : 
"är pon böbltgt fjnf?" "Dîej," fwarabe Warben, "pon 
är aïïbeteb frtfï, men pon måfte tffwät bö. Utanfor 
ftaben är ett piigt Berg; berpå uppe^atïer ftg en brafc, 
font pwarje år måfte pafwa en abet jungfru: an» 
narb öbetägger pan peta lanbet. ?ttta flabenb jungfrur 
pafwa nu Btffwtt honom gt’ftta, ocf; fugen ftnncb mera 
öfrt'g au fouiragcné botter, ccp tttwät temnaö fngen parbon, 
hon måfte åt pottorn utfemnab; ocp betta ffatt fie t mor» 
gon/' Så fabe jägaren: "fpwarföre böbar mau ej 
braten?" "2lcf," fwarabe würben, "eit mängb ribbare 
pafwa forföft bet, men alla pafwa måft pltfta mcb 
ftna tff; foitungen par tofwat fin botter till gemåt åt 
ben, fom Befegrar braten, ocp [taft äfwen benne efter 
panb böb ärfwa rttet."

jägaren fwarabe pärtttt tngenttng, tuen fotjanbe 
morgon tog pan ftna bjur ocp Befteg t beraö fättftap 
brat&erget. flå fpctfcu beraf fann pan en titen tprta, 
ocp på altaret ftobo tre fpttba Bägare cd; ber BrebWtb 
tåg fotjanbe ffvtft : "Sen font utbrtefer bcbfa Bägare, 
ffatt Bttfwa ben jlartajle på jorben, ocp fïatt föra bet 
fwärb, fom tfgger nebgräft wtb borrtrofMn." fpägarett



bract intet, «tan gict nt ocf «ppföfte fmårbet i jcrbcn, 
men förmäbbe tefe röra bet frön (Met. 2)å gict fan 
ater in, bract något ur bägarne, ocf near nu tiïïrMtigt 
ftarî för att upptaga fmårbet t jorben, men förntåbbe t'cîe 
rnibare. ait röra bet. ®å gict fan åter in, tombe 
bågarne, ocf< mar nu tittråetiigt ftarf för att upptaga 
fmårbet oif fans fanb tunbe ntcb tätiget föra bet» 
famttta. SDå nu tibett mar inne att tommgabotfren ftutte 
uticmnaS åt braten, ufförbeö ^ott betebfagab af fonun* 
genr af en marjtatf ocf af foffotfet» j)3å afffåttb fåg 
fon fågaren uppe på brafberget, ocf trobbe att braten 
ftob ber uppe ocf mäntabe femte, tpon mitte iete be* 
gifma ftg bit opp, men ftuttigcu måfte fott beqmäma ftg 
bertitt, enteban i annat fatt feta (laben ffutte fafma 
marit förtorab. honungen ocf foffottet atermånbe nu 
fem, förfänffa i bfup forg, men fonttngenS marffatf 
ffutte bttfma qmar för att fe, furu braten ftutte bortföra 
jungfrun.

®å fon nu fom opp på berget, mar bet ef braten 
utan beu uttge fågaren fom ftob ber. fpan tröftabe 
femte ocf fube, att fan mitte räbba fettne, ocf förbe 
fenne in t îprtan famt inftängbe fenne ber. 3nom 
fort tom brafen ntcb be fju fufmuben frautfaran* 
be unber förfärligt butter. 2)å fan fåg fågaren, fött 
fan i förttnbran ocf fabe: "fpmab far 25u får på ber*
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ßet att ffcta?" Sägaren fmarabe: "Sag »,'£[ fämpa 
meb ©t'g" ©raten fmarabe: "Gängen rtbberöman 
P« pär tnåff offra fïtt ttf; meb ©ïg fïatf bet cif fnart 
irara ute," o<p pan fprutabe itu etb af ftna.fju fmalg 
på bet pan fMe antänba grafet ■ runbtomfrtng ocp jäga» 
reit fMle qtrafioaö t peftan ocp rofert; men bjurat 
femme framfpringanbe ocp uttrampabe ffrar elben.' ©å 
rufabe brafen emot jägaren, men pan fmängbe fïtt fmärb 
ffl «tt bet pmen t Inften, ocp afpögg fettem trenne puf» 
n.mb. ©à förjf bief braten altbelcö urftnntg, reffe ftg 
i lüften, fprutabe elb ocp lâgor öfmer jägaren ocp mille 
ftërta ftg öfmer ponom ; men jägaren fmängbe fïtt fmärb 
ämm en gång ocp afpögg pontm åter trenne fmftrab. 
9Î» afmattabeé bjuret ocp font till jerben. ©et oaf, 
tabt tetlle bet ännu en gång gå left på jägaren, men 
pan afpögg bå nteb fina åferftåenbe frafter beft fam, 
ocp erneban pan ej ägbe ntera frafter att fämpa, itfl* 
fallabe pan fina bjur, ocp beéfa fleto nn brafen t fipcfeu. 
©a ffrtben mar fint, upptät jägaren fprfatt, ocp fann 
fonungabottren ligganbe på jorbeit, tp mtb jfrtbenb bör» 
jan pabe pon af ångejf ocp förffräcfelfe affmtmmat. £>an 
bar penne, ut, ocp bå pon åter fom ftg före ocp upp, 
flog ögonen, mtfabe pan penne ben fönberflttne brafen 
oip fabe ttïï penne, att pon nu more öefrtab. fpon 
glabbe ftg innerligt ocp fabe till ponom ; "Su ffall nu
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blt'fma mût äljlabe gemål, ti) mm faber l;ar lofmat,att 
jag fïaiï tillföra ben, font bobar bralen." Serpå aftog 
l;on fïtt ïoretïï^aïëbattb ocf; förbelabe bet blanb bjuren, 
odj lejonet erpïï gulblåfet. ©in nasbitf, fjmarpâ pen* 
neô nmnn mai t'nfpbf, gaf fou åt jagaren; Ijan gtcf bort 
odj afjïnr tungorna nr be fju braffmfmuben, infmeptc 
beut i näöbufen octj förmarabe bem forgfâttigt.

Så betta mar fbrrättabt, få, cmeban pan mar 
«tmattab oil) trött af elben odj ftriben, fabe l;an titt 
jungfrun: "2Si äro båba utmattabe odj trötta, mi milja 
fofma en flunb." jpott gitf berpå in, odj be neblabe 
ftg på marfen, odj jagaren fabe titt lejonet: "Su flått 
fjälla malt, få att ingen öfmerfatter oft unber föntnen," 
oejj baba inforanabe, Scjonet labe ftg brebmib bem för 
att mala, men bet mar äfmen uttröttabt af ftriben, od) 
fatfabe på björnen odj fabe: "lägg Sig brebmib mig, 
jag måfle fofma litet, odj om något blir på färbe, få 
mäcf mig." ©jörnen labe ftg bå brebmib lejonet, men 
äfmen l;an mar trött, odj lattabe på margen od; fabe: 
"lägg Sig brebmib mig, jag måfle fofma litet, otl; ont 
något bitr på färbe, få mäcf mig. Sßargen labe ftg bå 
brebmib jjonom, men äfmen jjan mar trött, pmarföre 
jjan lattabe på räfmen, odj fabe: "lägg Sig breb* 
mib mig, jag måfle fofma litet, 0$ om något blir 
på färbe, få mäcf mig." Serpå labe ftg räfmen
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patt pa paren oef fabe : "tägg big brebwtb mtg: jag 
maße foffta tatet, ocp om naget bttr på f'irbe, få ftäcf 
ntig." Så faite fan ftg brebfttb ponom, men beit 
ftacfarö parett mar äfften tröp/ oep pabe fugen fom 
fait futtbe tt’KMfa ocp nppbraga att ftafa t ftii ftälle^ 
ocp patt fufontnabc äfften. ©åtebeö fabe tomtnga* 
boiirertr jägaren, lejonet, björnen, »argen, rafften 
mp parett fattti t bjttp förnn,

SJfett bå marffaffeit, font fått ftg uppbragft att på 
afftånb betrafta ftïïbragebfen, ej fåg ttågon brate bort* 
ftpga meb jungfrun, ocp bå aUt ftar fitffa på ber* 
get, pänttabe fatt tnob oef fteg opp på berget. Ser 
låg braten på marten fönbcrpttggen ocp fönberftt* 
ten, ocp ej långt bertfrått tonungabottren ocp jägarcit 
meb fina bjttr, ffttïta afta ftoro förfåntta t en bjttp 
fömn. Dep enteban fan ftar ett etaf ocp gitbtöö men* 
ntjla, få tog fan fttt fftärb ocp affögg fufftubet på 
jägaren, tog jungfrun på ftna armar ocp bar fenne 
utför berget. Så ftatnabe fon op btef förjlräcft, men 
marffatfen fabe : "Su är nu t mina pänber, Stt fïatt 
fäga, att^bet ftarit jag fom böbat braten." "Set tan 
jag ej," ftoarabc fon, "tp en jägare meb ftna bjur far 
gjort bet." Så brog^ fan fttt fftärb, oef fotabe att 
böba fenne, om fon ej ftfffc Xpba ponom, oef på befta
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fee ftcttt £>enne titt fonungen, fom btef utom ftg af gtäje, 
feå £an återfag fttt åtffabe tant, font t;au reban trobbe 
Wara föuberftitit af ofefuret. SKarflatfen fafee till jjo» 
nom: "jag t>ar böbat brafen, befriat jungfrun cdj fjeta 
rifet, ocf) feerföre forbrar jag femte titt gemål enligt 
Sitt löfte.". Tönungen frågabe jungfrun: "år bet faut 
fan fager?" "SW ja," fmarabe f on, "men jag begär 
gtt bröllopet ej matte lomma att ftra$ förrän efter år 
od; bag," ti; fon tänfte, att fon unber ttfeen Euube er» 
fåtfa någon unbevrättetfe om fin ätffabe jågave.

få bralberget tågo ännu fejuren ccf fofmo breb* 
mib ftn böba fuöbonfee: bå fom eu ftor fumta ocjj fatte 
ftg pS ^arenS noö, men fan ftröf ben bort meb fin 
taf pcf fortfatte ftn fömn. fpumtan fom för anbra 
gängen, men faren ftröf femte åter bort ocf fortfor att 
fofrna. Så fom fon för trebje gången ocf ftacf fonom 
på nofen, få att fan mafnabe, ocf ftrart mäcfte fan 
räfmcn, o$ råftoen mädte margen, od; margen björnen, ocjj 
björnen fejonet. Så nu lejonet uppmafnabe ocf fåg att 
jungfrun mar borta o<f fusbonben feöb, börjabe bet rp* 
ta förfårtigt od; rcpabe: "fmetn far föröfmat betta? 
Sßjörn, f;marföre far bu ej mädtratg?" Björnen frå» 
gäbe margen: "ftnarför far feu et mäcft mig ?" feetfamma
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frâgabe Margen rnfmcn, ocf räfmen faren. ©en fiacfarÿ 
faren mar ben en cnbe, font et funbe fmara något, ocf 
î>ela fïulben font ntt fmila pô fonont. ©a mille be 
ftörta pa fonont, men fan tab oef fabe: "bringen mtg 
iefe om lifmet, jag toil! åter förffoffa mår fudbonbe 
lifmet. Sag tonner ett berg, fmarefl merer en rot, 
o# ben font for ben i munnen bltr botob fron alto 
fjufbontar ocf aHa for. SJien berget ligger tmâfunbrabe 
mit färtfrån." ©a fobe lejonet: "efter tjngefpra tim* 
mord förlopp mojîe ©u fafmet mont ber ocf mara far 
åter meb roten." ©â ffpnbobe faren åftob otf efter 
tjugefpro timmars förlopp mor fan iiübata oef ntebför* 
be roten. Sejonet fotte fufmubet ôter pô jägaren, fa* 
ren ftoef ben fclanbe roten i munnen oef ftrar merte 
allt åter tülfopo, otf fjertot flappobc oef lifmet åter* 
mänbe. ©o uppmafnabe jägaren oef förfMcfted bd fan 
ej mero fåg jungfrun, ocf taufte mib ft g fjelf: "fott 
far mvtl förfogat ftg bort nnber bet jog fof, för att 
bltfmo mtg quitt." Sejonet fabe t ben flora brobffon 
fott fufmnbet bafmänbt på fin fusbonbe, oef fan .fjelf 
märfte bet tie unber fttta forgltga betroftelfer mtb åtan» 
fan pa fonuugobottren ; förff mtb mtbbogen, bo fan (Me 
äta, märfte fan, att fufmubet fatt bafmänbt, men fun* 
be ej begripa furu betta tillgått, oef frâgabe bjuren, 
fmab font unber fontiten meberforttd fonont? ©S be*
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rättabe lejonet för ^oncm, att be alla famtltgen af trött» 
$ct infomnat, odj txn'b upptoafnanbet l;abe be funnit §c» 
nom bob meb afljugget fjufnmb. pareil Çabe berpå Ijent» 
tat läfemebel, nteit t trfibfïan fiabe lejonet fatt ^ufnmbet 
baltoänbt, ett fel fom bet fabe ftg fnart iotlja gcbtgöra, 
®erpå ffar bet åter f>uftt)«bet af jägaren, soänbe bet 
om od) ^aren fajlfattc bet ntcb ben läfanbe roten.

2>îen jägaren toar mpefet forgfen, brog untiring t 
toerlben, oc^ lät ftna bjur banfa för foil. 2)å Ijänbc 
ftg att pan juft efter ett ård förlopp återfom HU fam» 
ma fîab, ^waarefî pan frälfat fonnngabottren ifrån bra» 
len, od; ftaben mar benna gång öftoerallt fläbb meb 
röbt flarlafan. ®å fabe pan titt ioärben: "jjmab lan 
bet bctpba? för ett år feban loar Sber jlab öftoerbra» 
gen meb ftoart forgcflor od; t bag är beit fläbb ntcb 
röbt flarlalan." SEBarben fmarabc: "för ett år feban 
jlulle »oår fonungö botter utlemnaö åt bralen, men mar» 
[fallen (jar lämpat ntcb pottorn ocp böbat pottorn, od> t 
ntorgon flail beraö förntälntng ftraö, ocp beraf t;ärle» 
ber ftg benna oltfpct t fiabend utfeenbe."

göljanbe bagen, bå förmätningen flulle gå för ftg, 
fabe jägaren ttnb mibbagottben till ftn ioärb: "tron 3 
mät, £>err toärb, att jag t bag pod Sr flail äta tröb 
från fonttngenö borb?" "flp," fabe toärben, "jag ffttllc 
.totlja påtta pnnbrabegnMpden meb Sr, att betta ej är
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möjligt." jägaren antog mabet, ocf faite bevemot en 
fung tnnefäHanbe Itfa många gttlbjîfcfen. Så rofabc 
jägaren fin fare, ocf fabe : "jïfnba åftab, Su fare litte, 
ocf fämta mig af bet öröb, fern fomtngen åter." ©ein 
faren nu mar bet o&etfbltgaffe t'Wanb bjuren, ocf ej 
lunbe gtfma någon af be anbra fût uffbrag, få inåfte 
fan fjetf öegtfma ftg åfab, "§>a," taufte fan, "når 
jag få enfam ff ringer genom gatorna, ffatt jag fnart 
få flagtarfunbarne efter mig." ©åfom fan tänfte, fâ 
fïebbe bet ocffå, otf funbarne fommo fad t fål efter 
fonom. 3)len, fan mar omtänffam, od; tog fm ttllfffft 
i en ffytterfur, «tan att folbaten marfeftef bet. 9lu 
îommo funbarne ocf mtHe fafma ut faren, men fotba* 
ten tät ej flämta meb ftg, utan flog omfrmg ftg meb 
fotfmcn, få att funbarne flrtanbe ocf tjutanbe ffntngo 
fm mäg. Så faren märfte, att ingen fara mera mar & 
färbe, ffrang fan titt flottet raft fram titt fonungabott* 
ren oif fatte ftg uttber femteö fiol od; fraffabc femte 
få foten. Såfabefon: "fadaStg Sin mäg," tf fon 
trobbe, att bet mar fenneé fttnb. Jarett fraffabe fenne 
för anbra gången få foten, bå fabe fon återigen; 
"facfa StgStn mäg,"tf fon trobbe ännu att bet mar 
fenneé funb. SKen faren lät ej afffräda ftg, utan fraf- 
fabe fenne för trebje gången få foten ; bå fåg fon neb 
od; tgenfänbe faren få fatsöanbet. 9ln tog fon fonom



upp t fnnet, bar fonora in i fin famntare, od) fabe : 
"fåära bare/ Ijmab mitt Su?" £an fwarabe: "min 
(juobonbe, font böbabe brafcn, är bär t ffabcn ocf far 
fänbt mig fit för att anfåffa ont ett jipcfebrcb af bet flag 
font fommgen äter." fbon bfef nu utom ftg af gtäbje, 
tät fentta bagaren, odj befaßte tjouom artfïaffa ett bröb 
af bet flag font fomtngen åt. Sett titte faren fabe : 
"bagaren mafte äfmeu lata bortbära bet åt mig, på bet 
ftagtarfunbarne ef ntå tillfoga tntg något onbt." 33a- 
garen tät nu bära bet änba titt märböfuébörren ; bå 
ftättbe tjärat ftg på bafbencit, tog bröbet t framtaéfarne 
oct; inbar bet titt fin fusbonbe. Så fabe fägarett : "fen 
3, tpcrr märb, be funbrabe gulbjlpcfena äro mina." 
äBärbctt förmtbrabe ftg, tttett jägaren fabe toibare: "fa, 
%>m toärb, bröbet bar fag, men fag miff nu äfmen 
äta tttaf fomtngenS ffef." SBärben fabe: "bet fïuïte fag 
gerna mitfa fe," men fåffa wab mitte ban ide ntcra^ 
3ägaren faffabe mt på räfmcn od; fabe: "min räf titte, 
gå bort od) fämta mig fåbatt ftcf, fom fonungcn äter." 
ftiäfmcn fänbe bättre fntögmägavtte, fntög ftg fram utan 
att någon funb Warfebtef fonorn, ocf fatte ftg rntber 
fonungabottrcnS ftot od; fraffabe femte på foten. Så 
fåg fon neb, od; fänbe räfmen på fatëbanbet, ocf tog 
fonont meb ftg i fin fammare odj fabe: "fara räf, 
bmab mitt Su?" £>an fmarabe: "mi» fuébonbc font-
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böbat braten, ar far i ßaben otf far affdnbt mig für 
att anfåffa cm fåban jfef, [ont fonungen äter." @trar 
(dt fon fämta foefen, otf fan maße anrätta en fåban 
fiel, fem fonungen åt, famt bära ben titt ftärbéfuS* 
borren, bå rafften tog fatet ifrån pottorn, oef inbar bet 
tiflfin ffeonbe. "©en 3, £err ftärb," fabe jägaren, 
"breb cd; fött är nu far, men nu miß jag äfften faf* 
ma fåbana grönfafer, font fomtngen äter," 3)å fattabe 
fan få ftargen otf fabe: "fare ftarg, gaef åftab cd; 
fämta mig fåbana grönfafer font fonungen äter." SBar= 
gen begaf ftg rafa ftägen titt flottet, enteban fan ej 
fruftabe för någon, ocp bå fan font frattt titt fonunga» 
bottren, rfcfte fan fenne t fjolen, få att fon nöbfafa* 
beé att fe ftg cm. f?cn tgenfänbe fettem på falsfan- 
bet, tog fonont meb ftg t fin fammare otf fabe: "fare 
ftarg, fftab ftttt £)»?" £ait fftarabe : "mitt fuébenbe, 
font böbat brafen, är fär i ßaben oef fan far affänbt 
mig för att anfåtta om fåbana grönfafer, font fonmtgen 
äter." f?on lät fämta fotfen otf fan maße ttttreba få» 
bana grönfafer, fom fonungen åt, famt bära bent titt 
ftärböfuébörren, bå ftargen tog fatet ifrån fonom o<f 
inbar bet titt fin fubbottbe." "@en 3, fperr ftärb," 
fabe jägaren, "nu far jagbröb, fött otf grönfafer, men 
nu tritt jag äfften äta fåbatt bafetfe, fom fonmtgen äter." 
Span fattabe på björnen od; fabe: "fare björn, bu tpc*
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fer om fötfafcr, gaff Sfab ocp pemta mig fåban bafelfe/ 
font fonungen äter." SBjörnett funfabe âffab tiff flottets 
ocp pwar ocp en gtff ur wägen för ponorn, men när 
pan font tilt Waîten , pöffo folbaterna ftna mufïôter 
emot ponorn, ocp Wtffeej «(Täppa ponorn ntt bet fungltga 
ftottet. 9?u rcjîe ftg ijönten på bafbencn ocp gnf meb 
framtabfarite tiff pöger ocp wenfer ett par örfilar, få 
att fotbaterna t watten tuntlabe om pwarattbva, off; 
berpå giff pan rata wägen tiff fenungabottren, ftäffbc 
ftg bnfora Benne ocp bntmmabe prît fatta. £>on fåg 
fig ora ocp tgenfänbe jlrax björnen otp bab pouom följa 
ftg in t pcnncö famtttare, ber pon fabe tiff ponorn: "fä» 
re björn, pWab will £>u?” ^»an fwarabc: "min puö» 
bonbe, font böbat brafen, är pär t (laben, ocp par fäitbf 
mig pit för att anpåffa om fåban balelfe, fora fotmngen 
äter." j?on lät pämta fefferbagaren ocp pan mâfte an» 
fïflffa fäban bafelfe font fonungen åt, famt bära ben 
till wärböpuébörren, bå björnen ftaffbe ftg på batbenen 
tog fatet ifrån ponom, ocp inbar bet till fin puöbonbe. 
"@e mt, £err Wärb," fabe jägaren, "jag par nu bröb, 
fött, grönfafer ocp bafelfe, men jag Will äfwctt briffa 
fabaitt Win, font fonungen briffer." fpatt fallabe nu på 
lejonet ocp fabe: "fära lejon, TDu tager big genta ett 
ruö, gaff afiab ocp pämta mig fåbant win, fout fonnn» 
gen briefer." Scjonet wanbrabe framåt gatan ocp fot»
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fet toef unban for betfamma. Så bet ira font tiff walten, 
toifle fofbaterna fpärra toägcn. Så uppgaf bet ett rp* 
taube oef> afta ffpnbabe fin toäg. Sejonet gief nu tiff 
ben fttngftga fantntaren ocf> ffappabe meb ftoanfen pa 
borren, Så foin fonungabottren ut, od> förft'räcftcb 
genaftför lejonet, men fnart fänbe f on igen bet pä |a(é» 
banbsfåfet, oef; böb bet gå mcb jtg i fennel fammare 
od; fabe: "fåra fejon, f;toab to iff Su?" Set ftoarabe: 
"min IjmSfwnbc, font böbat brafen, ar fj.ïr t ftaben, ocf; 
fiar fiänbt mig f;it for att antjafta out fâbant torn, font 
fonnngeu briefer." Så fät f;on fjantta munffänfen ocf; 
befaffte f;onom gt'ftoa fejonct fâbant tom font fonttngen 
brad. Sejonet fabe : "jag toift gå mcb od> tifffc att 
jag får af bet rätta jfaget." Set gtef nu neb i {..Ka
ren meb munffänfen, ocf; när be foui mit neb, toiffe ben
ne tappa i åt fejonct af bet ffagb toin, font fonungenP 
tjenare brudo, men lejonet' fåbe : "påK ! jag toiiï förfl 
förföfa toinet," oef; tappabe i åt ftg fjeff en fjaff frttfa ocij 
brad bet i en ffuttf. "ffîcj," fabe bet, "bet är ej af 
bet rätta ffaget." SRttitjfänfen faftabe en fneb blid på 
lejonet, gid åjfab cefi toiKe tappa t åt betfamma af ett 
annat fat, font toar för fommgené ntarjfaff. Sejonct 
fabe: "f)å£f! jag toiK förfl förföfa tornet," tappabe i åt 
ftg en f;aff frufa oefj bracf bet, ttnbcr pttranbe: "betta 
är bättre, men änbå ej bet råtta." Så bfef muitffätt*
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förflå ftg på min !" £ejonet gaf ponom nu ett flag, mib 
örat, få att pan fött titt marfen, ocp båpan åter upp* 
rcftc ftg, förbe pan lejonet pett jliffattganbe tiff eu liten 
färffitb fättare, ptoarefl fomtngenô tout låg, ocp ploar* 
af tagen annan ftcf brtefa. Scjonct tappabe förft 
t åt ftg en faff frufa, od) förföfte tornet. ®erpä fabe 
bet: "betta år juft af bet råtta (taget," od; böb munffånfett 
påfpffa. fer flafïor. 9ïn gtngo be upp, men bå lejonet 
font t frtffa tuffen, toacftabc bet pit ocp bit titt fölfe 
af bet ntpeftta fmafanbet, od; ntuujlänfcn ntåfic bära 
tornet ättba titt märbbpitöbörren, bå lejonet fjetf tog 
forgett od; inbar ben till ftn pnsbottbe. "Se nu, fp er o 
toarb, fabe jägaren, "pär par jag bröb, fött, gröttfafer, 
bafetfe od; tom, atlf af bet flag font fotutitgeit fjetf äter, 
nu tru'd jag palta aäffabub ntcb tnttta bjnr," od; pan 
fattc ftg neb, åt ocp bracf, od; gaf äftoen alta fina 
bjur beraf att äta ocp brtefa, od; mar totb gobt tpttne; 
Ig pan fåg att fonungabottreu ännu åtffabe ponom 
ftiär måtttben mar ftittab, fabe pan: "jperr toärb, jag 
par nu ätit ocp bruefit fåfont fottuttgen fjetf äter ocp 
briefer ; nu totlt jag bcgtftoa mig titt fomtngcns borg , 
ocp taga panb botter tid äfta." äBärbett frågabc : "pu* 
rit ffatl betta tittgå, bå pon reban är trotofmab meb 
c it attnan, ocp i bag ffatl palta fin förmätning." "£\i
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frambrog jägaren beit näöbuf, fora fonungabottren gtf* 
ttn't femora på brafberget, ocp pmarutt objuretb fju tum 
gor tooro tnfmepta, ocp fabe : "ptoab jag pär palter t 
rattt panb fïttH förpjetpa ratg tiff mtnnanbet af min ött» 
flau." "StBärben fafabe ett btief på näbbufett, ocp fabe : 
"ont jag oeffå tror afft bet öfrtga, fa tror jag affbc» 
leö tefe parpå, ocp ttn'ff påttapub ocp gårb t toab ttteb ©ber." 
3ägaren framtog en pulf, fora tnnepölt tufenbe gutb» 
fpefett, ftattbe bett pä borbet, ocp fabe : "betta putter 
jag eraot ©ber."

ttnber ben fmtgliga tafeln fabe fomtngen tiff ftn 
botter: "ptoab paftoa affa be trnïba bjurett metat ©tg, 
fora beföft ©tg ocp gått ut ocp ttt t mitt flott." jpon 
fraarabe: "betta toågar jag tefe föga, men fït'cfa bort 
tiff marbbpufet ocp tat parafa beSfa bjurenb pubbonbe, 
ocp 3 foten göra mät bert." Konungen fftcfabe en be* 
tjeitt titt soärbbpufet, tat tnbjuba ben frerantanbe man» 
nen; tjenaren torn juft fora jägaren påtttt ftt raab 
tneb raärben. ©å fabe pan: "fen 3/ f?err toarb, pär 
fänber fomtngen ett betjent titt ratg, ocp tåter tnbjuba 
mig titt flottet, men jag begtfmer ratg bet oaftabt ännu 
tefe bit." ©erpå fabe pan till betjenten: "petfa fonun» 
gen, ©tn perre, att pan ptffänber fonmtßSltga ftäber åt 
ratg, en toagn befpänb nteb fer päftarocp betjenter fora 
fumta uppsoafta ratg." ©å fomtngen pörbe fraaret,
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fmarabe:" låt Ijåmta pottorn på fåbant fått font tjan 
önffar, ocjj 3 fïoïe» göra knät bert," Så fftcfabe fomm» 
gen aßt l;œab tjan t;abe åftimbaf. Så jägaren fagtoag» 
nen tomma, fabe twn: "fen 3/ nu bitr jag tjärn tab 
fåfom jag önftat, cdj t;an påtog be fonungdttga ÎIabcr= 
na, tog nådbufen tneb be bert mneflutna braftnngorna, 
odj for åftab ttff tonungen. Sa tonnngen fâg fonont 
tomma, fabe tjan titt, fin botter: "ljuru ftatt jag emot» 
taga tjonom?" £on fmarabe: "gå fonom titt möted 
od) 3 ffolert göra ttät bert," Så gtcf tonnngen Ijonont 
ttff ntöted, förbe tjonom npp i flottet odj tjand bjur 
fötjbe efter tjonom, fonungen anhufabe tjonom ett 
ptatd brcbttub ftg odj fin botter. SKarftatlen, fåfom 
fcrubgttm, fatt pä anbra ftbatt, men tjan fänbe ej igen 
jägaren, 3«fl nu framtmrod bratend fjn fjuftonb ttff 
åjlåbntttg, od; fonmtgen fabe: "bedfa fjit ljufttmb fjar 
min ntarjMf aftjuggit braten, od; ttff belöning berföre 
gtfwcr jag Ijonont t bag nuit botter titt gentåt." Så 
refte ftg jägaren upp, öppnabe atta fju gapen od) fabe 
"jjmar åro bratend fju tungor ?" Dtu t;åpnabe marffat» 
fen, Mef Met oefj totjjfe ej ^tnab tjan ffutte ftoara. 3 
ftn ångeft fabe tjan äntligen: "brafar jjafma inga tun» 
gor." Sägaren fwarabe: "lögnare fïuGe tete ftaftra 
några tungor, men bratend tungor åro ett fäfert fån»
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«eietïen på brafenö befegrarc," ocp ttpprottflabe berpå 
ttäSbufen, bert atta fju tungorna lågo inftoepta, od; itt* 
fatte berpå ptoarje tunga t fttt tiClpöranbe gap, od; be 
paéfabe fullfomltgt. SDcrpå tog pan näébufen, ptoari 
touungabottrené namn tear iufpbt, totfabe bett för jung» 
ftttn od; frågabc penne, åt ptoent pon giftoit bettfantnta. 
fpon ftoarabe: "åt ben font böbabe brafen." ©cbatt 
frantlaïïabe pan fina bfttr, aflöfte bent berae palobattb 
ocp från tefonet tog pan gulblåfet, totfabe aßt för fo» 
nungabottren orp frågabc ptoent bet ttflpörbe. fpon ftva» 
rabe: "paläbanbet ocp gulblåfet ttllpörbe mig, men jag 
förbelabe bet emellan bfuren font pttlpo till att öefegra 
brafett." £>å fabe jägaren: "när jag efter ftrtben toar 
trött otp utmattab ocp pabe lagt tntg för att foftoa It* 
tet, bå par marffalfen infunnit ftg ocp afpuggit tnig puf* 
tuubet, ptoarpå pan bortburit prtnfeöfan od; föregiftoit 
att bet voartt pan font böbat braten. Sltt pan pärutin* 
nan ljugit, betotfar jag tneb tungorna, näebufen od; pate* 
banbet." Serpå berättabe pan punt pane bjur genom 
eu mtbergöranbe rot pabe botat ponont, att pan ett are 
tib proftoat ontfrittg nteb bem ocp äntligen åter pittom» 
titit, bå pan af toärbepuetoärben blifmit unberrättab om 
marffalfene bebrägert. Konungen frågabc bå fin botter: 
"är bet fant, att benne perfott par böbat brafen." 3)å ftoa* 
rabe pon: "ja, bet är fanning; ocp äftoen jag toågar
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tut uppenbara marjlalfettö fïà'nbliga getming, emebait bett 
utan mut förmållanbc blifmit %b t bagen, tp fan far 
aftmungit mig ett löfte att förtiga bcnfamma. 3Kett 
berföre far jag förbehållit mig, att förmålningen förft 
efter år od; bag ffttlle tomma att ftraé," Så lät lo* 
ttnngcn falla tolf råbbferrar, fom jTitlle fålla bout öf= 
mer marffalfen, cd; be bömbe ftonont tid att fönbcrflu 
taö af fpra o,rar. SKarffalfen blef fålebeö aflifroab, 
ocl; fomtngcn öfmerlemnabe fin botter åt jagaren, ocf 
lian utnämbeö tid fotuutgettö flåtfållare öfmer fela ru
fet. görmålningcn ftrabcö nteb ben albraftörfta ftåt, ed; 
ben unge fomtngcn låt font ta fut faber ocl; fojlerfaber, 
cd; öfmcrfopabe bent mcb ffättfer. äBårböfusmårbnt 
blef ej feller förgäten, utmt fan lät fåmta fonotn od) 
fabe till fonout: "fett 3, -Ç>err märb, jag far nu åftat 
fonungcnö botter, ocl; <£rt fttö ocl; gårb tillföra mig." 
Så fmarabe mårbett: "ja, bet år rått ocf tidigt" ®ien 
bett unge fommgen fabe: "jag mitt låta nåb gå för 
rått; fuö otf gårb ffall Su få tefålla, ocl; beputom flån» 
fer jag ®ig be tufeube gttlofipcfetta."

Sen unge fonungcn od; bett unga brottningen mo» 
ro nu glaba ocf lefbe förnöjba ttHfamman. £>an gtcf 
ofta ut få jagt, tf ben utgjorbe faitö ftörfta förnöjelfe, 
otf bjurcn måffe bå telebfaga fonont. Sföett t granit» 
ffapet tåg en flog, od; ben fabeö mara mpcfet ojåfcr
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fabe nagen en gång fomnrit btt> få ftapp fan ej 
få lått bertfrån, 3 bemta flog fabe bett unge fonun» 
gen ftor tujft att jaga ocf fan Icntuabe ben gamle fo* 
ntutgen ingen ro, förr ån fan berttd Ictmtabc fonont 
ftn tidåtelfe. £>an reb nu aflab meb ett talrift faîtfïab, 
ocf mtb anfomjkn tili flogen marfeblef fan en fnöfmit 
ftnb, otf fabe till fina följeflagare: "fållen fftlla får, 
till befi jag fommer tiffbafa, jag milt jaga bet frotta 
midebråbet," otf betpå reb fan efter bet in i flogen, 
ocf cnbaft fanë bjur följbe fonom. ©åflffafet föll of 
måntabe till aftonen, men fan torn ej tidbafa, fmarpå 
be rebo fem otf berättabe för ben unga brottningen 
att fenneö gemål jagat en finit ftnb i ben förtroltabe 
flogen ocf fabe ej återfommtt. Smcblertib fmåfmabe 
fan i fiort fcffmmer för fonom. $an fabe nnber ti» 
ben ieftånbigt ribit efter midebråbet, utan att funna 
uppfinna bet. ?iär fan mål trobbe fig fafmabet inom 
ffottfåtl, få mar bet få ftunben långt fort«, ocf 
flutligcn förfmaitn bet feit ocf fallet. ÜJÎn mårfte fan, 
att fan råfat bjupt in i flogen, tog fitt fora ocf blå» 
fie, men fan erfüll ej något fmar, fp fanö folf fnnbe 
ej föra bet. ®å nu natten inbröt, fåg fan, att fatt 
ej benna bagen finde funna fomma fern, utan fleg af 
fin fåft ocf uppgjorbe ftg en elb mib ett tråb, ber fan 
beflöt att tillbringa natten. SDå fatt nu fatt mtb
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etben, ocf fans bjur äftt>ett fabe tagt ftg brebmib fo* 
nom fpcfte fan ftg för a en mcnfttig fläntma; fatt män* 
be ftg em, men fttnbe ej märta något. @trart berpå 
förbe fan åter ett fucfanbe, flftfet tptftcé tomma of» 
matttfrån, fmarpå fan fåg upp, ocf fet fe en gam--- 
mat gumma ftttanbe i trätet f fmitten t en jemranbe 
ton fabe: "fu, fu, fu, frnab jag frpfer!" tpatt fabe 
bå : "om Su frpfer, få tom neb ocf märm Stgi" Ser» 
titt fmarabc fon: "nej, jag mågar tete, fp Sina bjttr 
tuta mig, fmartitt fan genmätte: "be göra Stg intet 
onbt, gamta gumma, Su fatt frpggt fltga neb." @ttm» 
matt mar en fera, od; fon fabe: "jag mitt fafta neb 
titt Sig ett fpö ifrån träbet, od; cm Su bermeb ftår 
bem på rpggett, bå göra be nttg intet onbt." Serpå 
ncbfaftabe fon ett titef fpö, fmarmcb fan flog bem på 
rpggcn, oef ftrar tågo be (lifta, ocf moro förmanbfabe 
titt fîen. S'îar nu feran mar fäfer för bjurett, fcppabe 
fon neb, berörbe äfmen fonom meb fpöet ocf förmanb» 
tabe fonom titt ffen. Screfter ffratiabe fon, ocf ftä» 
pabe fonom ocf bjurett titt en grop, bert reban många 
bptifa fteuar tågo.

©å nu ben unge fommgen attbetcS tete återtom, 
titttog brottningens forg ocf ångejl attt mer ocf mer. 
Sîu fänbe ftg, att ben anbre brobern, fom mib ffitts» 
nteöfan manbrat mot öfler, jttjl mtb beuna tib tom titt
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fommgarifet. £>an l;abe foil en tjenft, men ej erbåfltt 
nâgon, I;abe feban fringftröfmat fit ocf; bit ocf;- låtit 
ftna bjur banfa för foil. Så föll bet bottom in att 
fe cftcr frnfmen, font be ttn’b fïiflënteêfmt babe inftött t 
en trâbftam, för att beraf utröna ^uru bet gått mcb 
brobrcn. Så ban nu bitfora, mar ena fialften af fttif* 
ftban, font tttmifabe bet txSff, ^martåt brobrcn manbrat, 
förroftab, tnen ben anbra ftban mar ännu blattf. -Oatt 
förffräcftcö mib åfrttni l;araf, cd) taufte : "eu ftor 
clpda måtte Ijafma träffat min brober, men tilläftueit» 
tpré ftâr ban ännu att räbba, tp plften af ftttfitban 
är ännu btanf," ocf) ban begaf ftg nteo ftita bjur mot 
mefter. Så ban f om titt fiaböporten, gfcf t» af ten emot 
bonont, ccb frågabc ont ben ffufle attmäla bonottt l)od 
banb gemål, tp ben unga brottningen babe reban ett par 
bagar fmäfmat i ftor ångeft cfmer band uteblffmanbe, 
od; fruftabe att ban babe omfommit i ben förtroltabe 
ffogen. ÏSaltcn trobbe nemltgen, att b«» ben mtge 
fonungen fjelf, få Iff mar l;an fjonont, ocb ban n,ai' 
åtföljb af farama mtlba bjur. Så rnärfte b«n att frå* 
gan angtdbauS brober, odj tänfte: "bet är bäft att jag 
utgtfmer mig för b^nom, jag fan bå törbänba lättare 
räbba bonont." £an lät fålebed malten lebfaga ftg titt 
flottet, 0<b ban Wef ^er meb ftörfta gläbje emotfagen. 
Sett unga brottningen trobbe, att bet mar bennes ge*
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mal, -Ç>att terattabe för femte, att fatt farit ttrilfe t 

(logen ocf ef förr limitât fttttta mögen berifrått. Så 
be om aftonen f egtfiott ftg till fångé, labe fatt ett tttte* 
åggabt ftoärb emcllatt ftg ocf bett mtga brottningen; fott 
totfte ef ftoab betta finite fetpba, men toågabe icfe att 
fråga berefter.

§an qtoarjîamtabe ett par bagar, ocf utforffabe 
mtber ttbeit furu bet förföll ftg nteb ben förtvotlabe 
flogen, ocf flutltgen fabe fatt: "fag raåfle ånnu cn 
gång faga ber. "honungen ocf bett mtga brottningen 
nulle afråba fonont bertfrått, men fan mar faft i fm 
förefaté, ocf; brog åftab meb ett ftort faClffap, Så 
fatt lout ltd flogen, fåg fan Itffom brobren en finit 
ftnb ocf fabe till ftna fötfefïagare : "flabneu qtoar flår 
ocf måntetu titte fag åferlontmer, fag iotll faga bet ffö- 
na loidefråbet," fltoarpå fatt reb tn t flogen ocf fané 
bfur fölfbe fottom. Set fänbe itu fottout (tlafom fro» 
brett. tpmbeit fttttbe fan ef uppfinna, utan råfabe få 
bfitpt in i flogen, att fan ber måfte tillbringa natten. 
Så fan itu uppgfort elb, förbe fan ttågon fuda oftoatt* 
öftrer ftg: "fu, fu, fu, ftoab fag frflfer!" fitan fåg 
bå upp, ocf faumta fera fatt t trabet. £>an fabe bå : 
"ont Su frpfer få font neb, gamla gumma, ocf toärttt 
Sig." "3lef," ftoarabe fottSlita bfur fita mig." f$å» 
garen åter fabe : "be göra Sig intet onbt." Så ropa-
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be pon: "jag mitt nebîapa oft fpö tiff Sig, ocp om Su 
flår bent bermeb, få göra be mig intet onbt." Så fä» 
garen pörbe betta, fatte. pan ef tro titï benne, utajt 
fabe: "nttita bjur ftår jag ide, font Su neb, annarö 
fatt jag pämta big," Så ropabe pon: "pioab mitt Su 
ioät? Su förmår ej göra mig något onbt," Serfitt 
fmarabe pan: "tömmer Su ej, få ffjuter jag Sig neb." 
partitt genmätte pon: "Su må gerna fïjuta, men bit 
fraft nog ånbå tåta mig fara min loäg." Scrpå tabe 
pan au orp ftöt efter penne, men ferait funbe ej fåraö 
af btpfutor, utan gaf upp ett pånfratt, oip fabe : "ännu icfc 
ffatt bu tråffa mig." ïften jagaren mar ej råbtöö, pan 
rpefte trenne fitfwerfnappar af fin roeî, tabbabe bermeb 
bööfan, fp emot beut förmåbbe penned lonfî ingenting, 
ocp når pan frpefte af fottet, fött t>on Prar neb meb 
ett auffrt. Serefter fatte pan foten på peinte ocp fabe : 
"gamta pera, om Su ej prar på punben tittpår pioar 
min brober är, få mörtmttar jag big ocp fafarSigber« 
på i etben." jpon loar nu i en ftor åugcf ocp bab om 
nåb, fäganbe: "pan tigger meb pna bjur förfenab i en 
grop." ©eban tioattg pan penne att fötja pg bit, ocp 
fabe : "Su gamta martatta, nu gör Su min brober ocp 
alta loarctfer, fom pär tigga, åter lefloanbe, annarö fom= 
mer Su i etben." £>on tog nu ett fpö, rörbe bermeb 
toib Penarnc o(p firar. btef paitö brober jemte bjttrcn



åter tefmanbe, otf eit ntängb attbra, föpntän, faitbt» 
toerfare, ferbar, jîobo upp, tacïabc for ftrt tefrtetfe od; 
bcgåfmo fig tiff fina fem. 23a turiftingbröberna åter 
fågo froaranrra, fpfjte be f toaranbra od) gtnbbcé inner» 
(igen. Serpå fajltogo be fcjcan, brntbo femte od; labe 
tienne på ctben, oef når fon rttar uppbränb, öppnabe 
ft g ffogen af ftg fjetf, bet btcf Ifuft otf ftart, få att 
man fmtbc fe bet fmtgtiga flottet på tre mtlö afftanb 
bertfrån.

Se båba bröberna gingo nu tittfamman fern, oef 
berättabe nnber toägen för ftoaranbra ftna oben. Dcf 
nar ben pngfte fabe, att f;an Utar fomtngcné fKitf altare 
t feta tanbet, fabe ben anbre: "bet far jagtoät mårft, 
tp når jag torn tid ftaben, oef btef fatten för Sig, me» 
Perforé mig atta fonungétiga feberébctpgctfer; ben un» 
ga brottningen fött mig för fin gemåt oef fag ntåfte 
åta roib fenncé fiba otf foftoa i fenncé fång." Så ben 
anbre förbe betta, btcf fan fögtigen förtörnab på 
fonom, få att fan brog fttt fumrb od; affögg fufiou» 
bet på fin brober. SWen bå fan nu tåg böb oef fro» 
brett fåg fané tdob ftpta, bå ångrabe bet fonoin inner» 
tigt, otf fa» fabe : "min brober far befriat mig od; 
titt tön berföre far fag böbat fonom !" oef fan ttagabe 
fögt. Så font fané fare otf fabe, att fan unite fåmta 
ben uttbergöranbe roten, fprang fin toåg, återfom



fitart odt mebförbe ben, od; ben höbe fctef åter leftoanbe 
ocf; mårfte ingenting af faret.

Derpå färbabeö be totbare, odt beu pngfie fabe: 
"bit fer itt fåfont jag; bär fonttngöltga îtaber It'Ea font 
jag od; famnta bjur följa oß baba ; tot totlja ingå i fta* 
ben genortt motfatta portar ocft på famttta gang frön 
motfatta fjåd inträffa (tob ben garnie Innungen." De 
ffiljbe ftg falcbcb ifrån fttoaranbra, od; toib fantitta tib 
inträffabe toaften från baba portarna ftob fonungen, oft; 
anutälbe att ben unge lonuttgett meb fina bjur ater« 
fominit frätt jagten. Tönungen fabe: "bet är cj ntöj* 
ligt, portante ligga en mite toäg ifrån fttoaranbra." 
3 betfamiita tnlommo båba bröberna ifrån oltta fiber 
på jfottbgårbcu od; ginge båba upp till lottnttgcn. 5bå 
fabe lonmtgen tiff fin botter t" jjtotlfen af båba är Din 
gemål? ben eue fer aïïbclcë ut font ben attbre, jag fan 
ide jaga bet." tpemteb ângefî od; totdråbtgfiet toar fier, 
ocb ftott totjjtc bet ide fjelf: äntligen foil (tenue ftalô* 
banbet t mimtet, fom ftott förbetat åt bjurett od; ftott 
fåg på fin gentåté tejon gulblåfet; bå fabe fjon förnöjb: 
"benne är min gemål." Då log ben unge fonttttgen ocft 
fabe: "ja, jag är bin rättmätige gemål," od; be fatte 
ftg tid borbö, åfo od; brudo ocf) toorc glabe. Dm af* 
tonen, bå bett unge fonungett gtd tid fängs, fabe ftattb 
gemål tid fjonont: "fttoarföre fjar bit unber be före*



gacttbe natterna ftänbtgt tagt ett tioeäggabt ftücirb cntetf 
tan of? jag tmr,trott att bu toetat böoa mtg." £>å 
tnfåg tjan {mrn trogen tjane irober ioarit. Dep 35ro= 
berna tror;) SBänner otp tefbe länge ttftfamman.
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IV. Jît feet u»et*£Itg<t Itftpei.

I, JyÜgolboCt.

äöåreit mar tömmen. £må fmå godfar, $lbolp$ od) 
äßilfctm t gforbe inch beraö faber en Wen refa tiff fa* 
brend maefra tanbtgårb. gabrett mar feereterare !)od lan* 
betd furftc od? beföfte nnber refan ett benne tiflförigt 
fagtflott. ©odfarne moro gtaba, fprwtgo frän morgon 
titt afton omfrtng t bet gröna cct; moro för bet mefta 
ötfötjbe af fahren. Sn gång förbe Ijan bem t en macïcr 
ffogdlunb, fmarejt be funno ett fågelbo, ffmaröfmer be 
nn;ctet glabbe ftg. "©ätten (£rneb godfar," fabe fahren, 
"fag miff berätta Ëber något om ett fågelbo, form 3 
noga ffolen tomma ibåg." SSarucit fatte fig t gräfet 
od) fahren berättabe:

gör omfrtng fyrtio år feban fatt fuft på betta ftäfle, 
lim ar mi nu fttfa, en fattig godfe ocf> maftabe får. fan 
Ijabe fin pfatmbof i Rauben o<§ läfte rätt flitigt, men 
gtömbe nnber tiben icfe att fe tiff fåren, ©om t)an ber 
fatt, torn en annan liten godfe ut i ffogen. fan mar 
nätt ftäbb i en gnlbbroberab facta. £>et mar arfprinfen 
fran flottet berborta. Sßonbgodfcn fänbe fonont tete, 
utan trobbe, att bet mar fägmäjlarend fon, fom nyligen 
bemfommtt. fan tog Ratten af för yrinfen od) yrtnfen
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frågabc : "gittnaê inga fågelbon på betta flatte?" "Set 
förjläö af ftg fjeff," ftuarabe fargoëfcn; "fär fjunga ju 
tufentafb fåglar; ftrar ocf en af bent far fitt bo." 
"äßet Su tcfe, firar ber ftitneö ett fågelbo ?" frågabe 
prinfen. "ffofabe gobfen, "jag met ett, font är bet 
albratracfrafle jag någonftn far fett." "Set tttåffe Sn 
nn’fa mig," fabe prinfen. "Set fan jag tete," ftrarabe 
goéfett. "Su ffatt få penningar, om Sn tritt bet," fabe 
prinfen. "Set fan änbocf iefe ffe," fabe gosfen. — 
3 betfatnma font en ntebelålbrtg mälfläbb ntan titt båba 
goofarne. Set mar prtufenS lärare. San fabe mcb 
förunbran fort betta fanttal oef fabe titt färgoöfen: "Su 
ifatt t cfe toara omifftg, min män. Senne litte ferre far 
ttffé faff ett oef annat om fågelbon, men albrt’g fett 
något. San miff iefe göra boet någon ffaba, bet fan 
Sn trara tntjs ont." ©obfett ffafabe på fufmubet oef 
fabe : "3ag fan t alla fatt iefe färnteb mara tiff tjenft." 
üäraren fabe: "Sör, min gobfe, bettne litte Serre är 
arfprtnfcn. Hin miß Sn toäl iefe längre nefa att set'fa 
fonom fågelboet." "3(r bet arfprinfen," fabe gobfen, 
tog fatten af fufmubet, otf fabe: "Smab bet gör tnig 
onbt, att jag ej fan trifu prinfen bet tnaefra fagel6pet!" 
"Sn är jujl en obeffeblig goöfe," fabe prinfen, "kt-- 
minftone, ffatt Sn fäga ojj orfafen, fmarföreSn nefar." 
iölif iefe onb," fabe gebfen, "men jag far en gob
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män, font (jeter SfriFticm', fan far ttufat ntt g boet, oef 
fonom far fag få [eifert, få fåfert tofwat, att fag tefe 
llufle mtfa bet för ttågott enbafte ntennijïa; ocf> berförc 
fan fag tie göra prtnfen fift miife«." "Det är en an» 
nan faf," fabe läraren, men font fan mitte förföfa go«* 
fen, ttßabe fan: "£är far Du en fpeciertföfcaler; för 
ben fan Du mät toifa of boet: Sfriftian bef öftrer fu 
iefe få meta bet." ©oöfen betänftc jtg tttet oef fabc 
feberntera: "St äro toift fattiga; min far far länge 
;arbeta, innan fan förtjenar en fitftnerri&baler ; men fag 
far t of to at Sfrifitan att tiga-; fag far berpâ gifbit 
fonom fmiben." 3>ïeb bebfa orb fetfabe fait ôbmfuft 
pa prtnfen oef mitte gå fin »äg.

^rinfené jägare fabe på afflânb fört aïït fwab 
font fabe«* 3Dô goöfen gicf förbi fonom, Ipfte fan på 
fin fäpp oef; fabe: "Du falôjiarrige fïpngel! Doré Du 
fiiga nef titt prinfen. ©äg på [îunben ftvar boet är, 
etter Din rpgg jfatt få fmafa min fäpp." ©oéfen bäf5 
mabe i alla lemmar o<$ ropabe meb tårar i ögonen : 
"gpriât mig, förtåt mig! men jag fan icfe fäga bet.'/ 

"©täpp fonom," fabe pnnfem? lärare, f mitten 
'i bet [amma fom bit. "Sar utan fruîtan, mtn goåfe! 
3ntet onbt ffattfcraba Dig. Su far uppfört Dig fom en 
febertig goéje, tDieit ga titi Din famrat oef fraga 
fonom om lof att toifa of! boet, få [faß Sn få en bucat
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font Su fan beta meb promt." "£ufen tad," fabe 
gosfcn. "3 afton fM jag lemna finar."

fn'nfen gic! web fin lärare titt flottet, »ort wot 
aftonen fågo be genom fönflret att gobfen närmabe ftg. 
Se gingo neb till pnont för att pra fané firar. ""Set 
gär gobt an," fabe pn, "Spiftian pr gtfwit mig ïof 
att Wtfa fperr Çrtnfcn fågelboet. 2Sill fßrinfen nn följa 

nteb mig?"
fpan fprang förut för att Wtfa wägen, fPrinfen 

oef pite lärare följbe efter. Snne i ffogblunben Icwroo 
be tiff en loader bufïe. (Soöfen förbe pit förftgttgf 
grename titl ftbeé odj fabe fatta: w£ar är boet. fpnan 
ligger få äggen. Se fågo bit od; funno en liten tact 
fågel nteb röbt bröft cd) gut fate tigga i boet. Sett 
flög bort bå be närmabe ftg. fprinfen betraftabe be fmå 
nätta äggen od) bet fbnjiiga boet. Serfå brogo be ftg 
tiffbafa od) tort berefter fågo be, furu fågeln åter flög 

neb titt fttt bo>
"3?it flat! Su få ben belöning, font jag tofwat 

Sig," fabe prinfenö lärare; "wen jag will betala Sig 
atttfammanés i ftlfwer; bet ïan Su ïanfïe bättre an» 
Wanba. @töm ide att bêla web Spiftian." "f?an ftatt 
rebatt i afton få fin bel," fabe gcéfcn, tadabe oef gtd 
fjälagtab pro. 8
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Säraren lät näfia bag efterfråga t in;n fntab man 
ttufte ont gob|en. Sitta berömbe fonom. - fpemtingarne 
fake fan ärligen betat ntcb Sfriftian. Särarcn berättabe 
alltfamntanö för furfJen; benne fief ttjcfe för goöfcn. 
Sa man erfor att goöfen fabe mera lujt för att läfa 
än för att matta får, lät furfîen fonom gå i flotan ocf 
ftubera. £an foppabeö att fan meb tibcn finite Mtftoa 
en trogen tfenare åt frtnfcn.

"■ptoab ftef ber af fonom?" frågabe Stbolpf ocf 
©tlfcim. gabren ftoarabe : "fpatt Hef fccreterare fob 
furften, ocf far nu tn>a fotter, fom feta Slbolpf orf 
SBilfetm. Sen lille arfprtnfen är nu Sber fnvfte ocf ben 
fattige farmnftaren är Sr faber."



s. Ctommcitî>flittcn i ^etêfclî».
gör något mer ein 30 år feban war beu titta fia» 

ben tperôfctb i Reifen befatt af ftenber, nemttgen af 
babiffa ciï) franffa troppar. tOîetian bebfa od) inwanarne 
i ftabenuppfom ctt ftrib, i tjwttïen en babi|f officer btcf 
böbab, ©eneraten, Ijäröfwer förtörnab, befatitc att 
ff aben titt ftraff for bef? upproriffa foretag, fïutte pta» 
braS. $tan tiggbc ont näb, men bet Ifjetpte iete. ßfter 
bet War ctt babifft regemente, font förtorat fin officer, 
få fict betta rättighet att ptunbra. 2)en cuba nab |ont 
fttnbe utwerfaö war ben, att ptunbriugen War förbjuben 
cn tjwar annan ån folbater af betta regemente, £rum» 
man gtet. Sîegemeufet tippfiäflbeé på torget. @tabö» 
boarne ffätfbe i ft.na t>uö for fin egenbom, fina qwinnor 
oet; fina barn. få ben utfattu timman träbbe vegemen» 
tetö öfwcrftc for fin tropp, fabe titt fotbaterna t;Wab 
rätt öfwergeneraten bent bewiij.at, förmanabe bem att 
erinra ftg, tjwS} matt icfeär ffptbtg titt aftt fåbant, bwar» 
titt matt är berätttgab, pårotnte bem att be ftobo btanb 
menntffor ocj> tanbömäu, af bwitfa be atbraftefie Woro 
offptbiga titt bet brott, for t;Witfet be fïutte bejïraffaô, 
oc^ befwor bem att på ett menffttgt fätt begagna en 
omenfftig tittåtetfe. "ïfht," fabc f>an, "nu är timman 
inne titt ptunbringenö börfatt. ®en fom bert witt bel= 
taga, må träba fram ur teteet/' 3ngen enba fram»
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tttftbe. (Sctbaterne ro^'abe Çntrra for fin feberltge öf* 
ii’cvfîc ocf fabe ntt be, Iff font fan, looro ärliga fotbater 
nteit inga röfmare. 23äbe officeraren ocf fotbafcrna 
Moffffâttbe ftg färigenom för onâb nf öfwergencraten. 
35ennc mar ingen annan à'n ben franffe, fcjfaren 9îapo* 
Icon, fmttfen irar tngett man font faite otpbnab af fol* 
bâter. 9)<eit tefe fetter betta fcemefte bent. 2)e ffonabe 
ntemnfïocgenbom ocf menniffotif. Dep färföre t'tcfmc 
bcnt ttabôboerne cnfptSntigt fôrfunbne. $(t ofmcrften 
crbjobo bebfa en bprbar gâfira af gutb ocf fîtfwcr, 
men fan fabe, ait fan fcfe gjorbe fin ftptbigfet för fett» 
ntngar. Sîegementct mitte be unbfägna mcb en rtf 
traefering, men fotbaferne fabe atf be fcfe gforbe fin 
ffptbigfct för et ocf iränmin. ©tabötmarne fmtbe fcfe 
pä annat fatt tetpga fin taclfamfet, an få att be täto 
fïa en ftor fttfmerpenntng, fmtifen föreflättbe ofmerjîen 
framför fltt regemente, fmitfct nelar att ptunbra ben 
förfärabe jîaben. 2lf bennn penning fiel fmarje felbat 
ett eremptar M en fägfcm|t af ben menfftigfet fan 
fabe tkmifat. £)cf ofmerffen fiel ett eremptar af gulb, 
fnntfet fan förorbnabe atttlb finite qmarbtifma t fand 
(lägt fitt ett mimte flf fänbetfen.



3. SßcbcrgäffnttiöSK*
gör ett bet år tiftbafa gjcrbe freusfartte ett in» 

fatt t grattfrtfe off; broge igenom promnfen öpampagnc. 
tpårttnb nppförbe ftg tffe ett pn>ar få font bet tittpör en 
pcbertig fotbat. SStmtb anbra tnfrångbe en imtb prend» 
ftjï pufar t ett frcbiig ntattö bontttg, tittegnabe ft'g pnmb 
penningar pan fann off) ptoab foin attttarb pabc pennin» 
getoårbe, off; når attt bet öfrtga toar taget jlutabe patt ttteb 
att röftoa titt ftg några w;a goba fångftåber, tncb m;tt 
toaefert öfwerbrag. hannen off; pujitmn, font bönföffo 
att berad fång åtmtnftone fïtiïïe få toara oftörb, nttf* 
paitbtabcd. ön åtta år gantmat godfe ttggbe folbaten på 
fnå om betfamma, ttteit btef unbanjtött. ött ftiefa f;ött 
pottom fa ft nub roefännett off; bab om barmpertigpet — 
barbaren faftabe penne t bnttuien ort; gict bort tncb fött 
rof. öfter fätftågetd ftitf, font pan pent, ftef fttt af* 
ffeb, off; fatte ftg titt ro t fiabett ffteidfe t ©cpteften, 
ber pan atbrtg tånfte på fin ognbafttgpet. Sett, mente 
pan, tåg bfnpt begraftoen t jorbetti ©tett ptoab pånber? 
(Sftcr aberton år fmttta granfofertta betata ^rettéfarne 
beraö beföt. Se rpcfa itt t ftaben ©eidfe. ött raff 
frattfpff fergeant btiftoer tnqtoartcrab pod ett förftånbtg 
borgarepttjlru, font förjer ben nnge mannen n\eb attt 
pmab pan bcpöfmer. ©ebatt fergemtten bttfnut tost 
ttnbfagnab, gar pan titt fångd. ©åfta morgon ftär fru*
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ïojî t orbntng. SWe'n fergeanten fcmmer ich. Sunt 
wifator ännu en flunb; men änbocf fcmmer tttgcn ferge» 
«nt! Duotmtan «r räbb, att fan Wt’fmft fjuf; öppnar 
berföre fatta på ^anö borr för att fe f»ab font t>ott 
pottorn ttflbafa.

Så fer fott, furu ben unge mannen fitter upprätt 
t fangen nteb ett froårmcbtgt utfeenbe ocf x bjupa tan* 
far, £an märfte tcfe, att någon mar t ntmmet förr än 
fufmtn titttatabe fonom ocf frågabc fmarför fan mar 
få öcbröf»ab, Så fmarabe fan femte nteb tårar i 
ögonen : "bcéfa fängffaber f af»a för abertott år feban 
tifffört mina förälbrar t Sfampagne. Se bfef»o bent 
fråntagna »ib en pfunbrtttg. öfter pfmtbrtngen fttnbe 
ntttta arma förätbrar albrtg mera fonrata ftg före, 
Se böbbe i ftort etänbe. |5å aïït betta far jag tm* 
mtt att tänfa, bå jag fåg fängftäbertta, f»tffaé färg 
jag gobt tgeitfänbe, ocf t f»tffa befutem mtna föraf= 
brarö namnbotftäf»er ännu ftå tttfpbba." Sen goba 
gtomnatt Mef förffräcft ocf fabe fonom, att fett föpt 
fängttäberna af en gammal prettéftff fttfar, font ännu 
lefbe ocf öobbe t ‘Jieiöfe. Sergeanten fät »tfa ftg fané 
fué, gftf bit tuf tgenfänbe mannen.

"Sommer Su tfåg," fabe fan tiff fonont, "furu 
Su för abertou år feban röf»abc från en ofïptbtg man 
i $ranfrtfe afft f»ab fan ägbe, tid flat borttog f(ä=
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berna af fand fång od) utan bavmferttgfet nuffanbtabe 
^uitl fttjlrtt ocf barn?" Sttt Clî börfan mitte ben garnie 
faltbaren nrfäfta ftg ocf täte cm be râttigfeter lout 
folbaten äger; men bå fan förnam att fan fabe en 
fon framför ftg af be förätbrar, mot fmtifa fan ntöfe 
mat få tufcfen grtjmfet, btef fatt näftan måttöö af ån- 
fleH, fött få M för granfofcn ocf bab om ttåb för 
fitta ogermttgar.

mu tänfer matt fanffc att grattfofett icfe gaf fo=
' nom någon ttåb, utan fögg fonom ncber, fmitfet fan 

mät fabe förtfent. 3Hen granfofen fabe ett mettfïït* 
gare ftmte. £attd fjerta mar förfrodfabt af «mbritt* 
gen ont fand förälbrarö Kbanbe ocf fan tänfte: "2Bi 
flå atta t ©ttbd fanb od böra ef betata onbt meb 
onbt " Stiff ttttfjbåbarctt fabe fatt : "Sitt Sit far nttf» 
fanbtat mig, bet förtåter jag Stg. «tt Su #brat 
mina förätbrar od) ftövtat bent t fattigbom od; etänbe, 
tet fafma bcéfa förlåtit Sig. Sitt Su laftat mitt fe* 
ftel- i en bntmt, fmartfrån fott ef återfom meb Itfmet , 
tet må @«b förtäta Stg, Su gamla tfgerfferta !" Dcf 
berfå gicf fan bort titt fut tfenfl fKcn fufaren fabe 
färefter oro t fett ftmte; bet förcfom fonom font more beu 
jjtterjîa bonten rebâti tinte. f?att ffttabe bort, oaftabt 
fan nff förut martt eu frijï ocf ftarf man, ocf tre 
måttaber efter granfofend bcföf tåg fan i fin graf.,



f em itjäg :
fôvft, att Jjmab man gör, bå man av borta, font* 

mer tittbafa, febatt man återwanbt ttff fttt tjern.
for bet anbva, att fomltga gernfngav atbrig tints 

na beg*afwa&



165

4U ©refifï tapperftct,
©referna, bet folf font reban t gamla über lent» 

it at få många prof af tappertjet ocf> fifeltemob, fafma 

ocbfå i toåra bagar martt mönfter t beâfa bpgber. 3îe» 
bau uttber fera futubrabe år tjabe be martt uttbevfufmabc 
af Surfarne, fmitfa tfffeguabe ftg berab flatter, bort» 
röfmabe beraö qmùtitor, npttfabe beraö baru fåfom ftna 
folbatcr oct; ntatrofer, ocb Ifnbrabe bem från att på 
djrifetigt mté ttUbebfa fin ftapare ocf återlöfare. Sen» 
na fmåra trätbom ftutbc ©referna icfe längre förbraga. 
ft^rft npprefe ftg mfttbre focfar mot be obarmferttga 
Surfante, 0cban famlabcé en betpbltgare ntaéfa od) 
förftarabe ©reflanb fritt från bet turftfïa öfmermälbet. 
S)ctta ffcbbe b. 25 ®iarö 1821, unber lebntng af en 
förträfflig btffop mtb namn ©erntanoS. ©trtben ma» 
rabe boel många år oct> mar mpc&t blobtg. Unber 
benfamma mtfabe ftg Ifcltar, fmilfao namn förtfena 
att t alla ttber tfmgEontmaö! Smemte fåbane moro 
gjiarco SSosjartb od) Stnbreaä ÏWattlid. Sen förre 
firibbe titt tanbé, ben fenare titt fföf. Solaris Ifabe 
fötfanbe ftut. ëu turftff generat, fJiuftaplja, fjabe be» 

fållat ftg i ett läger, ber t;an commenberabe tjugetufen 
Surfar. SPîot Itonom fob Solaris meb en mpefett liten 
tropp. Sitt befegra Surfen mar fnappafi möjligt; ännu 
mtnbre att unbfomma. Sojjartb famlabe om natten



fttt folf otf taïabe ttfl bem faftmba : "âJîftta briber ! 
3ag far beftntat, att beitna «'att inbryta t fienbernaë 
tåger, men «tan ait ofïoôfa ett enba ffott. @abel ocf 
boff ma mata måra enba mapen. SDîeb bem tm'Ija mi 
tâta ftenberna förnimma fmitfa tnt åro, SDiôrîret fïaïï 
l^jeïf>a o§. 2Bt måga mptfet. fpmar ocf en må öfmer» 
måga faran ocf fatta fttt befïut. 3«gen annan får föls 
ja mig t bcnna iantp ån ben font går bit af fri mitja." 
3?år SÖojjartö ftntat, franttråbbe 240 mån, fmitfa ro» 
pabe fåfom meb en ftämma: "2Bi följa 2% ®ub 
mare meb of !" SBosjatiö nebfaßabe öfmer fig ocf ftna 
fötjeftagare fimmetemS måtfignelfe, fmarpå be aßa bro» 
go ftna fmårb otf) fönberbröto ffiborne, titt ett tetfen 
att be antingen ffufie fegra eßcr bö. ^ßojjart'ö fjelf 
framtog fin fåttferrefuflmaft, refbenfönber ocf ropabe: 
"fpår måfte mi fïrtfma of fitffmafter meb blob. 3 fe* 
gern eßer beroppe, f ben emigt jlrålattbe ferrtigfeten, 
fafma mi mårt gemenfamma fåberiteétanb," 2)erpå 
fntogo be, efter gammal febmåttja, tiflfammanen mål» 
ttb, ocf inbröto få i bet fientliga lagret, fom låg i 
bjup fömtt, nebfïog aßt frnab fom mötte bem ocf fram» 
trångbe ånba titt ben turftffa generatenb tålt. SBogjariö 
fåBbe meb egen fattb en mångb föga tarfiflfa officerare, 
fom ïornmo emot fonom. Uttber bet att fan föß på 
att taga en turftff pafcfa tiß fånga, btef fan böbtigt



fårab af tmeflne fulbr. Stitt ftna famratcr ropaîe Ijan: 
"Ziagen icfe öftrer mtg ! ëtt Bättre bob tau mgen 
©ret bö.,A Ipatff famrater munno en fullfomltg feger: 
2000 turfar fötto / 1ÖW togob titt fånga, femte 18 
fanor, en rnangb Ijåftar,- trof, prootant odj mera bi;= 
lift. Se öfrtga iturfarrte flpbbe. Seraö lager fclef 
©refernaë. 2tf beöfa fîupabe Blott 27 man, ocfj 69 
moro fårabe. Se» ftörfia förluften, en oerfatfKg för» 
tufî, mar SSoijartö fjelf. £an Blef raeb ftor fiat be» 
grafmen i Sföiéfolongf. @n erfcttfFop gjöt, efter gre» 
ftff feb, ben petiga oljan öftrer Ijanb Imfmub, låfte mål» 
ftgnelfen öftrer Ijonom oclj fabe berefter : "£mtla roligt 
i fperranö flöte, Su åror ila anbe ! äBare jorben lått 
öfmer Sina Ben, Su ©reflanbö malttge örn! Sef 
Wäl, SKarco 23o$ari<S, lefmäl, lefmäl !" — 231anb 
©reflanbö oråfneliga tappra fjömån mar fOitaulib en af 
be tapprafie, Spånga gånger anföll lian meb få ffepp 
ftora turltjla flottor, bem lia» merenbeld Bcfegrabe. 
§anb Brånnare moro öfmeraKt af Surfante frnftabe. 
3ngen fiamn, ingen anfarptatö mar för bem fafer. Se 
tnfmögo ftg ofta mibt in tBlattb turftffa faring, o cp 
imtan någon auabe någon ofärb, fîobo limeffcpp o<p fre» 
gutter i full Branb. 3 fitt »ttre mäfen od; fin cnfïilta 
lefnab mar SKiaultö en mpcfet entel od; ofonftlab man, 
£an mar reban temtigen till åmt fommcn, når ©ref»
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ïanbô frtpetafamp ^Wrjabca. ©et förunnabea honora 
att fe fîtt fäberneölanbö fuÏÏfomltga befrtelfe cd) t en freut» 
ntanbe präfttg fonungaftab Çeïfa ben fonung, unber 
ptrtlfen fanbet for bet närtraranbe trantar fîtt U;da. 
§>an böbbe förjf for få år feban på fppbra, ben ô, 
ptrtlfen pan t Itfattben nårmaft pabe ttßpört. ÿd £>p» 
bra bief o<ï pana fropp begraftren, feban pjertat Mtf» 
toit uttaget ocp balfanterabt ©à ©reflanba fonung» 
©tto ben fbrfie, tilt b. 25 SKara tnnetraranbe år pabe 
påbjubtt en ànttnnelfefefî af ben bag, bå ©referna 
förfla gången t ftörre ntängb togo tiü trapen mot £ur» 
fame, pämtabea, SOîtault'a pjerta från dppbra ocp totfa» 
beb öftrer ett af Sltpenb ftbrfta patatö i ett ftort, praft» 
füllt upplpfï glaa, unber plritfet t ftor etbfïrift fôtjanbe 
orb låftea: $rôjba ©t g, SK tau! t'a tappra 
pjerta! ©et tear tuer än SKtäuItö pjerta, font fröj» 
babe ftg öftrer ©reflanba frtpet. ©erôftrer fröjbabe 
ftg alla goba ©refer, alfa äbta Suropeer, \



5. Sott frcmmnnbc t SJtemel.
Sen förre fejfaren t Stpfßanb, 2lteranber, ocf bett 

närtoaranbe fonungen t ^reuöfen, grcbrtf 2B£If>eIm, 

tefbe nagen ttb ttßfamman i ftaben 3J!emet i ^reubfen, 
ber ben förre tear gäft fob ben fenare. Se fpaferabe 
en bag ut åt ffeppöbron, lläbba font annat orbenttigt 
fotf t fîaben. ©ont be ber gtngofcnt eu refanbe t tanb, fttnt* 
fen fabe åtföljt ett fartpg, font npf förut fentfomnut 
från ÏBefttnbtett. Sen refanbe kföfbe någon «über» 
rattetfe ocf ioänbe ftg berföre ttfl be ttoâ ferrante, fora 
fan raôtte. f?an ftÆ ctt föfßgt fttoar / fttntfet gaf fo* 
nom antcbntng att göra fïera frågor, ocf berigettora 
fora fan raeb bent t ett toibtfftigt fanttat. £tfl ftut 
frågabe fan ben ene af bent firent fan trar. "3ag 
år Sonungen af frettbfen," fabe «tarnten, Sen frent* 
manbe unbrabe mât, ora bet funbe trara fant, raen 
tänfte boef, att bet toar bättre att göra för mptïet än 
för titet; tog fåtebeS Ratten af ocf ittgabe ftg bjupt. 
JKeb npftfenfet fåg fan berefter på ben anbra, fåfora 
ont fan trtße fråga titrent fan tuar. "Sag är," fn>«= 
oabe benne, "fejfaren af Sïpftanb." "Set är t'tfe fant," 
fabe ben refanbe. "SÖSttjeu 3 göra narr af någon, få 

ntågen 3 uppföfa en annan." Serpå gtcf fan upp t 
ftaben oef ntonarferna ffrattabe. 2JZen när raannen 
frar berpå foraratt tn t ett trärböfuö, otf frågat nå»



SOn efter be tioå ferrante, font juft bå gtngo fortu 
fufet, o<f fått toeta att be icfe fifämtat meb fonom, 
Mef fan förffräcft öftrer ftn bumf et ; otf när fan om* 
tatabe ftoab fan fagt ocf gjort, Mef fan af afta 
utffrattab.

Wtm
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6' .Çâmfe.
©it toilbfmt tagare i ipeôfen gicf en bag ut » ffo= 

gen. ©trat: fan War utlommen mötte fonom en gam» 
mal qwinna. ©om fan war fult af wibflepelfe ocp 
förboraar, anfåg fan betta för ett båligt möfe oif bief 
beröfwer wreb. 3 fin torebe labe fan fcööfatt ttK ögat 
otf flöt en lula genom areln på gumman. £on fabe 
i ftera månaber bet flörjla Itbanbe af flottet men blef 
omftber återftåttb. £>å ingenting funbe öfwerfewtfab 
jägaren, förblef fan ojlraffab. 9îàgon itb berefter !om 
gtotnnanö man nt t flogen, ocf fann ber jägaren ligga 
fofwanbe unber ett träb, ocf fané föbfa låg frcbwib 
fonom. Sîàgra minuter ftob fan twifwelaltig framför 
ben fofmanbe; men omftber tog fan fanö föbfa otf 
gicl fem bermeb. Dîâfîa bag fficlabe fan Imb till jägarn, 
att benne fob fonom lunbe femta ben bööfa, ftoarmeb 
fan gjort fans fuftru ofärbig för fela fenneö lifötib.



S. föuttg .‘Sacod ffof,
3 .(laben Sauted, idfe långt från utloppet af fie* 

ben Sofre, fïafl fölfanbe paftna tfflbragft ftg.
Sn faber» od; moberlöd pngltitg, totb namn 35aco 

rnåfte lentna ftn fäbernefiab totb 12 ård ålber, för att 
förföfa ftg i toerlben. §an ägbe enbaft tiuå fffortor, 
af pnulfa fan bar ben ena på froppen od) förtoarabe 
ben anbra t en blå ttådbuf. SDieb benna ffatt befïeg 
SSaco ett ffepp, tjenabe ber fem ffeppdgoöfe, fern meb 
(ïeppet till Dfttnbten, förtjente ber penningar od) blef 
till ftn t en rnpefet rit man. Öfter 20 ård nujlanbe t 
3nbten återtoånbe tja« tiff fïtt fåberncölanb meb mpefet 
gulb od; ftlftoer ed; fem titt ftn fäbernejfab Slanted. 
£)er föpte fan en betpbltg fulte ufmeb ftoben, når a totb 
bet falle, bergan mar föbb, låt ber uppföra flera bpgg» 
naber oef förorbnabe, att i bem gamla ftoaga ffömån 
meb berad fujlrur acf barn finite faftoa boning oef un» 
bereit, för ftotlfet ånbantål fan anjleg betpbltga fum» 
mor. IDedfa bpggnaber, fem rpmbe 200 perfoner fette 
egentligen SSacod garb; men bet orb i franjla fpråfet, 
fem feter gårb, betpber åfmen fof, od) fålebed taufte 
man ftg bpggnaberna fom ett fof od; berad ågare fal» 
labe man fung 33aco. ©en förflånbige, målgöranbe 
mannen uppepöH ftg gerna tblanb ftna unberfåtare, för» 
tåljbe för bem ftna äfmentpr på ffön oef 1 ät bem för»
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tälja beraö fjöäfsoentpr. Dfta ljörbe man om aftnarne 
be glabafte mifor ittjîâmmaâ af ben muntre gubben 
ocp IjanS Itfa muntra faltjTEap. Set anfågd för en 
ftor U; ef a att btifma upptagen t SSacoé Ijof. Numera 
är betta längefeban förftörbt; men minnet af ben glabe 
mälgöranbe mannen fortlefwcr ännu t toälftgnelfe, lifa» 
fom t allmänfet minnet ccf; wätfignelfen af goba ger» 
ningar är waraïtigarc än gerningarne fjelftve.

I

\
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8, «Hi^farttc# Imêbottbeîârlcf.

Set är befant, fttru be rç>fïa tonbcrita aro tvfegna 
bcfé unber fronait oef beté unber abetômâra Seraf 
följer bocf tdfc, ait be onn'Ibt befanbtaé af jlna öftrer* 
feerar etfer aft be tilt beéfa l^aftua ottatlja oef 1fat. 
Sirertom râber ofta émettait fuêbonbc oef bönber mpe* 
ten tärtef oef trätwftja, Så be fettare ttfftafa ben förre, 
fatta be tumöra faber, oef af fonorn fattas be bro* 
ber etter barra ©åfont erempet på ben tärtef, fora 
bönberna fpfa för ftn fuébonbe, berättar en engetff 
prejî, fora gjort refor t Dîpfétanb, fötjattbe. tlnber 
smntern år 1808 böbbc i koftan en wtg rpff furfte, 
fora fette SSotcfotrfïï. Så fané böb btef befant på 
fané gobé, begåftro ftg ontfrtng 200 af fané bönber, 
raeb ftna åtbermän t fpetfeit, titt 2)?offau, oef begärbe 
att be ffutte få bära fm fuébonbe titt graftren. Sen 
aftibneé ftägtingar btefioo rörba öftrer betta bctrté på 
trofaft tiffgiftrenfef, raen upptpfie bönberna, att Itfet 
icfe ffutte begraftraé i SDTofïait, utan, ontfrtng 70 ratt 
bertfrån, t ett ftojter, ber atta ben afttbneé förfäber 
ftrtfabc. fpäraf täto bönberna tete afffräcfa ftg ; fnara* 
re btef beraé tftrer ftörre. Scraé antat öfabeé titt 300; 
oef beéfa täto ftg tefe ttöja förr än be fingo bära bett 
ätjfabe fabrené Itf ben långa trägen, genora bjttp



fnö Dit; i en ntomorbentligt fträng fölb, ocfj fMtgeit 
nebfänfa bctfamma t ben graf, fmu inneflöt ftoftet af 
beraes oc§ beraë förfäberé gamla fmébönber.
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». @tt ttcgets Mxlef titt fttt fottuitg.
3)?an feiger ftanlt'gen, ott be fwarta Ijftarfen { 

affeenbe på forfîânbet eller jjjeriat îunna ertmlla ben 
cibla btlbntng font be ftfttfa. Dfta är fanffe betta for» 
Itåflanbet; men ofta finner man äfften brag' IjoS be 
fftarta, fom göra, att be fjfttta «tan fiant funna erfän* 
na bent för trüber.- göljanbc må ftara ett exempel. 
?å ben franffa on SDîartt'm’que lefbe en neger, fem iltf= 
fttt griffen oef; i bottet faïïab Subfttg. SJian f;abe fagt 
^onom, att Ijan fatt betta nantit efter gtanfrifeö båfta* 
ranbe fonung, Subftig ben fertonbe. Setta Ijabe tngif* 
fttt Ijonont en f!or färlet titt fonmtgen. Så fan feban 
ftörbe förtälja« bet ftålb , fem man t fÇranfrt'fe begief 
mot ben gobe fonungen, förjbe Ijatt btröffter lifltgt. 
■Çatt fmtbe iefe längre trifftaö på ben franffa ött, «tait 
flttbbe bertfrått o<f> fom till 9?cft»$orf t 37orra Slmertfa. 
£>är ftcf Ijan fteta att tuait rnörbat bett olpcflfge Subftig. 
Så fänbe fianö forg inga gränfer. -Ç>att aftog fttt jjatt, på 
Çtotlfen Çubfttg ben fertonbcS namn t meSftngSboffMffter 
war fäftabt, fnäfött berföre, oef; lofftabe att tefe förr 
fätta Itatt på fttt l;itfftub, än SttbfttgS rättmätige arf 
fttnge intagit granfrifeS tron. 2Jian få g Jjonom feber» 
mera i många år, Winter c# fontmar, fprtnga omfrtng 
på 97eft»$orfö gator barljufftab. fpan imber^öß fttt 
Iff genom barberanbe, oel; förtjente ftg på betta fatt iefe
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Mott penningar utan ocf fogafttÉig ocf mälmilja. Dm» 
fiber nalfabeë ben ti b, bå fan åter ffulle få betäcfa fttt 
fuftoub, fvoarö får unber tiben af ålberbom Mifunt 
ftoittr font fnö. tr 1814, etter omfring 20 år feban 
unberrattelfen om Subtptg ben fertonbeô bob blifttut be» 
fant, anforn ett ffepp titt 9?ew»'$crf, fom mebförbe ben 
ttbtting, att ben mörbabe fonungenö rätte arfminge, 
Subtotg ben abertonbe, beftigit fÇranfrtfeê tron. Negern 
Subnng ftdf föra betta, juft fom fan fött få att bar» 
bera en refanbe. 3 gläbfen tappabe fan tmålaffen. 
£an fprang genaft fem efter fin gamla fatt, ffpnbabc 
meb ben unber armen titt famnen, gitt omberb få ffcp» 
pet ocf fttf af ffeppöfocfen befräftelfe på npfeten. Då 
fmängbc fan fatten tre gånger i luften, utropabe tre 
gånger ett luftigt furra, oef fatte fatten, förfta gån» 
gen efter 20 år, på bet af fwarta ocf flotta fruftga locfar 
frtngflabbrabe fuftoubet. fnapt far mången iuföbb 
granöman »ifat bet olpcfliga fonungafufet en få ftor 
färlef fom benne gobe neger.



1«. SÔÎob fjo<ÿ ctt Jfnttbu.
tnnbuiff rtttfare färbabeö genom ctt traft, t 

Çitnfeen röfmare fmmoS. £an tear mât bemâjmab oct) 
förfebb meb en Çfperltg jjcifL ?5â Meißen mötte Çottoni 
fit fît (fa , font gret bittertigt, berâttabe för pottorn 
;imt j0n l'Itfnn’t ftunbrab oef; fïagen oct; bab om t;nnô 
bejfybb. 9tôrb af tjcnneé otycta tittat f;att peinte att 
tatta ft g bat pà t;anb t;âfl £on gjorbe betta tuibcr 
bcfttgattbe af fin fîora tacffamÇet. @eban be ribit ctt 
fft;c!e, pörbcö Ijubet af en pipa fron fïogen oit; i b et* 
fimnta faftabe fffcfan en fttara ont ïpttaxm t;atô oct; 
îlera bemnpitabc ntcttt framftbrfabe pâ mögen. ©en 
fnaran font t* riïtigt ont Ralfen, utan faftnabe t xpU 
tarenö mun ocb t;an tunbe fåtebeo faf^åffa ben meb 
tnnbernn. $u ben mar förfebb meb ett långt jïreef, 
trobbe fttefan, att t;on lifafa tâtt fMtc rpcfa mannen 
af t;âHcn, om ïjon jîob pa marten, font bu tjon fatt 
fcatom rwaren, fpon tjoppabe folebcé neb från l)äfu 
raggen. SWctt t betfammn ftog tjafîen batut oct; träffabc 
fttefan, font fött titt marten oct; t förffräetetfen tappabe 
ftreefet. SDiannen ftmbe nu tätt göra ftg fri från fna? 
ran, ccp meb fabeln t tmnb bana ftg måg genom be 
röfmare, font mitte öfmerfatta fonont. (Sn btef böbab, 
en annan fårab; be öfrige ftpbbc. Scannen unbgtcf 
fåtebeé att bttfma ett offer för ben barmtjerttgljet (jan »{fat.
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11. $ett banfïe bonbon.
j$ör några år febait jlranbabe mib Quttanbä luft 

ett litet fartyg frätt ©elanb. ^Befattningen utgforbeö 
af ffeppaven Dfe 3utc oty tira mått, en jtyrntan oty 
en ntafrcå. Dtydan tyänfce t en ntörf natt, bå mäbrct 
tuar rnpdet ftuårt. Sfeppet uppfpttbeö fnctrt meb iuat» 
ten oty blef ett turaf. Seban be otydliga på betta ■ 
tißbtagf en förfärlig natt, ftåcnbe i tratten opp titt lif» 
tuet, utan att beraö jentmerrop' limbe pöraö titt lanbct, 
fom ej mar mer än några punbrabe alnar borta, neb» 
fött ftprmannen utmattab i tuågorna oty blef beraö rof.
3 förtmiflau faftabe fig ben nnge ntatrofen i fjön oty 
förfölfe att finttna i lanb. 2)et tydabeö ponont. Ut» 
tröttab af jitt arbete oty genontfrttfen i alla lemmar 
fläpabc pan ftg boel fram titt ett bonbbp, fom ide låg 
få ntycfet. långt borta. fbatt blef ber meb tuälttnlja 
emottagen oty berättabe pmab font pånbt bonom. £>å 
en af bönberna mib namn Sören tanne, port att ber 
ännu tuar ett (cfroanbe menmjïa på ffeppet, ftynbabe 
fian titt ftranben oty mitte tuåga allt till ben otycfttgeö 
rabbntng. $aa gjorbe flera förfät att mes en båt ar» 
beta ftg ut titt mratet. 5)tcn bet tuar ide möjligt. 
ä?an ftynbabe fålcbcö pent, tog fina ftuå bétye pafiar ur 
[taltet, oty mitte meb bent ftutma ut till flepparcn. £>anö 
gamle far bab ponom enträget att pan cj jïitllc blott»
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ftåffa fin egenbom cclf fttt Iff/ «te«: Ijan Kit tcfe betoefa 
ftg. SJtånga gånget ôfwerfïôljbeâ rpttaren ocf> tjàjtarne 
af mâgorne ocl; faflarne ttn'Ofe ofta toânba ont tfff Ian= 
bet; men rpttaren bref bent âftab, oaftabt Ijan ef fabe 
fpnnerlfgt fopp ont framgång f fttt företag. S£fff att 
Ipcfa toar ber nâra ttnb lorafet en fanbbanf, på ftoftfcn 
Affame fimbe nå bottnen odf erfåffa någon fnn'Ia, men 
emeffan banfen ocff fïeppct nar âter ctt [tort bfttp, 
ftofffet fctjlarne tcfe limbe genomftmnta. Sen gobe 
bonben Itabe fålebeö fntet annat att göra, ån förföta 
att fajta ett tåg, font fan tagft nteb ftg, till fartpget 
vå) bermeb råbba ffcpparen. Setta ntfflpcfabeb t bör» 
fan, men omftber faftnabe en tågänba på fartyget; 
ffcpparen brog bcnfautma tfff ftg, fnrrabe tåget faff un= 
ber ftna armar ccf; laftabc ftg få t ffön, ftoareffcr 
bonben ttppbrog fonont på fanbbanfen. fWen nit mötte 
ctt nt> fmårtgffet. Sen utmattabe ffepparett fmtbe ttfe 
ftå upprätt, mpcfet mtnbre påfta ftg på fåftcn. ©ören 
ntåffe fålebeb, feban päftarne någon ftunb fått fnotfa 
ftg, nteb ben ena ffanben Itåffa faft i ben räbbabe ffep» 
paren, font låg ttoärt öfmer ben ena fäffen, 0$ nteb 
ben anbra ftpra båba ffäftarne tfff lanbö. Set tpcfabeö 
fonont fålebeö att frätfa ett ntennffloltf, ben flörffa ffatt 
font på forben fan frälfaö.



IS. @tt jutbng U'tb ttorbpoien.
år 1829 börfabe ben engetfïe fjöcapitenen 9fo$ fin 

aubra ref« lift be norbligafte betarne af JXnterifa. 3 

flutet af September pabe Ça« punrn’t få pogt opp i 
norr, att pan, ifpnnerpct imber ben reban börjabe min« 
tren, icfe funbe pinna längre. §>an beflöt fåfebeö att 
ber öfmermtntra, Ç>an pabe ccffå funnit ett fiälie, font 
berfttt icfe loar offentigt. f?an befann ftg { en toit, 
font gaf ponorn tätt gentenfïap nteb pafmet. @n ö tåg 
icfe långt borta, ber pan famt tifträcftig fäferpet. $an 
fafiabe fåtebeö anfar,.feban pan bocf förft ntåjl genom« 
fäga ifen, på bet anfaret måtte fitnna fatta titt bottnen- 
flffa fina tifömebet tät pan uppföra på ön. ipan pabe 
beraf, tiffom meb od; ftenfot, titträeftigt förråb för 
en tång tib. ©feppet tät pan befäcfa mcb ett ta« 
ger af fnö, för att icfe förmpefet btottftätta bet för 
fötb. 9?unbt ontfring bet tät pan oef uppföra en fnö« 
matt. éfmer bet peta fpänbeö ett taf af tinmäf. 2ttt« 
ting inrätrabeö för öfrigt mcb förfiänb ocp till manffa« 
petö bäfta. SMttberna pöflcö gemenfamt ocp orbenttigt- 
Xiefocmcttan arbetabeö. Slrbetet mar fdbant, fom f!ep. 
petö oip fotfetö mät forbrabe. 9?är toåbret icfe mar 
för fmårt, gicf man i tanb för att jaga. SDe bjur, fom 
någon gång fpnteé, moro parar, råfmar, fnöripor 0. a-
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®e märfmärbtgljefer t naturen, font tot'fabe ftg, blefrno 
noga upptecfnabe. grån ft. 6 till 9 ont aftonen, ljöttö 
fîota nteb manffapet, De bleftoo mibcrtotfabe t lagrung, 
ffrtfning, rafnt'ttg, matfemattf od; fimanbfonfi SKatro* 
ferna tooro inbelabe t clabfer, Sâgot t trång betmfbeb 
tcfe för att förmå bent att beltaga t unbertoibntngen. 
Sitta tnfunno ftg bertm'b meb nöje. Dm fönbagante ftcf 
ingen arbeta, göltet påflåbbe ftg ftna båfta fiaber. fl. 
10 blcftoc be mönftrabe. Derefter ljöttö gubétjenft meb 
bön cefi prebtfan. Sängre fram på bagen föfieö upp« 
öpggeltga odj unbertinfanbe ffrtffer, af f truffa captenen 
mebtagtt ett fort antal på ffeppet. SBar tcfe ttmbret 
för ftoårt, gjorbeö fpaferfärber på lanbet. fil. 6 fam« 
labeö åter allt folfet på ffeppet, bå bibeln läfleö od; 
pfalmer fjöngoö. f)å betta fått font fnart l>cla matt» 
(Tapet att anfe ftg font ett enba ffägt, od; fioé bem råbbe 
en guböfntftan, fifflet odj råttfmnigfet, font tefe är 
attmän blattb fjöfolf. Unbcr Dctober oif) Siooember 
ntånaber titttogo fölben od; mörfret attt mer odj mer. 
£itt ftut uppgtiJ foten life längre. Sien näftan Ijtoarje 
bag upplpfteö af ett ffönt norrffen. Siånen l>abe ofta 
fera ringar omfrtng ftg. ©tunbom toar Ijtnttnelcn att« 
beleb flar od) öfmerftröbb af oräfncltga fljernor. Sen 
ffönajte fpnen toar botf bet fftntnter, fom toib mtbbagö« 
ttben fpnteö i föbern, odj fom förorfafabeö af folett,



fwitfen ttâvmabe ftg fpnfretfen, utan att bocf funna 
uppfJtga öfmpr bcnna. Smtbagen mar en af be pnafte 
bagar. Sen borjabe tneb ett af be ^raîtfuïfafîe norr» 
ff en, fpnntfct uppïtjfîe palfma tnntmcten. Wlot mibbagcn 
tjotfô gubëtjVnft på fcreffrtfmet fått. »a mtßbag 
unbfågnabcö manjfapet något rt’ftfgare ait annarë, 
ötanb annat nteb en fötträfftig rofcbtff. Slfircn 
föröbärömtn od> fpttabc föröbär utbeïabeô, feban ntan 
nnb elben upptpnat be fruâna farten. Sitta flaggor cd; 
ttnmplar på ffeppet od; tanbet moro uppptöfabc, od) bett 
föruöjetfe, foin oaftabt mörfret cd; ben förfärliga fötben 
uppfpttbe atlaë ftntten, ofabeö bf ,f, at t morgon» od; 
aftonjîjernan Ijcta bpgnet fgenom tpfîc på fnmmeten. Set 
är ju en glåbfe att äfmen f bcnna aftägöna bet af mert« 
ben futpögtfben en gång btcf ftrab?

3 bcnna mtf, font capftcn 9tojj efter en ftnmånt 
Sonbon > totb namn gelir S3oott>, fattabeö geltmufen, 
tåg ffeppet tnfrufet näftan ett tjctt år; tftoen mcb ta* 
föbfngarne t bcöfa fatta tänber gforbc 9îof od; t;an<$ 
fotf befantffap. Se anttngen manbrabe omfrfitg på be 
meb bjup fnö betäcfta fatten, etter bobbe be t fojor af 
fnö. $ör att tnfläppa bet rfnga Ifuô, font naturen äger 
i bcöfa norbtfga betar af forbcn, ^afma foforna mot 
fpbftban en öppning, t Riffen ett ftptfe ftar tö f ftättct 
för ett fönjler är fnfatt. ®n liten öp af fåbana fnö»



îojor, mcfc nâgra bcrcmfrmg fatnfalanbe (SttijclSmân otf; 
tnföbba, lät capte 3îof? aftccfna. £ecïntngen fan be= 
traftaS framför fteMabct af benna bof.
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