
Bortbytingarna  
av Helena Nyblom, illustrationer av John Bauer, 7

En trolldag  
Text och illustrationer av Einar Norelius, 29
Pelle flyttar till Komfusenbo  

av Astrid Lindgren, illustrationer av Hans Arnold, 41

Nattens hjälte  
av Ulf Stark, illustrationer av John Bauer, 49

Pysslingarna  
av Anna Wahlenberg, illustrationer av Hans Arnold, 65

Tomtens faddergåva  
av Anna Wahlenberg, illustrationer av Aina MasOlle, 79

Lyckoringen  
av Ellen Lundberg-Nyblom,  

illustrationer av Gustav Tenggren, 99  

Bland_ToT_inl_lyx_28_april.indd   5 09-04-29   14.00.32



Bortbytingarna
av Helena Nyblom

Illustrationer av John Bauer

Bland_ToT_inl_lyx_28_april.indd   6 09-04-29   14.00.32



Bortbytingarna
av Helena Nyblom

Illustrationer av John Bauer

Bland_ToT_inl_lyx_28_april.indd   7 09-04-29   14.00.41



8 9

 et var en gång en kung och en drottning, som inte hade några  

 barn. De önskade sig så förskräckligt ett litet barn, men det 

kom inget. Äntligen en sommar fick drottningen en liten flicka, och de 

blev förstås obeskrivligt glada. Prinsessan fick i dopet namnet Bianca 

Maria, och hon var ett mycket litet, vackert barn. Hennes hy var så genom-

skinlig som ett blomblad, hennes ögon så stora och blå, och hennes lilla 

mun var böjd i den allra vackraste båge. Naturligtvis skulle hon ha den 

förnämsta frun i landet till vårdarinna, och det blev därför ingen mer 

eller mindre än riksgrevinnan och överhovmästarinnan Esmaralda som 

fick det höga värvet att vaka över prinsessan. Om natten hade hon två 

vana sköterskor, som sov på var sin sida om vaggan, men om dagen var 

det grevinnan Esmaralda som skulle se efter det kungliga barnet. Och 

det var ju i sin ordning, att hon blev betrodd med en så ansvarsfull post, 
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eftersom hon var så gräsligt förnäm, men annars passade hon inte alls 

till att vara vårdarinna. Hon var nämligen mycket gammal och alltid 

rysligt sömnig. Jämt och ständigt slumrade hon in, fastän hon sade, att 

hon bara slöt ögonen en smula.

Om natten sov prinsessan i sin stora sängkammare, men om dagen 

blev hennes vagga utburen i en akacielund strax bredvid slottet. Där plas-

kade en springbrunn, som på alla sidor var omgiven av höga rosenbuskar. 

Det var så skönt under de höga blommande akaciorna, som strödde sina 

vita blommor ned över prinsessans täcke. Luften var både ljum och frisk, 

och de vita duvorna kom svävande från duvslaget och tittade på den lilla: 

– Hon är rent förfärligt söt, sa de och trippade tysta omkring vaggan. 

– Hon är vit och mjuk som en duva. 

Men en dag hände det något förskräckligt. Ja, nu ska ni få höra! 

Ute i den stora svarta skogen på berget bakom slottet bodde i en 

klippgrotta ett troll med sin hustru. Trollgumman hade just också fått 

en liten flicka, en liten svartmuskig unge med gnistrande ögon och tovigt 

hår. En dag gick trollgubben ner till springbrunnen i slottsparken för att 

hämta vatten. Han tassade så tyst, så tyst, att ingen skulle höra honom, 

men grevinnan Esmaralda satt i sin djupa länstol bredvid vaggan och sov 

så sött. Duvorna trippade omkring på sandgången och kuttrade: 

– Är hon inte söt? Är hon inte förfärligt söt? Vit och mjuk som en 

duva. 

Och trollgubben smög sig sakta fram till vaggan och tittade in under 

sidengardinerna på det sovande barnet. Då han kom hem, sa han till sin 

trollgumma: 

– Nu har jag sett ett barn, som är sådant jag skulle vilja ha det. Vitt 

och mjukt som en duva och med den sötaste lilla mun. 
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– Då kunde du väl inte vara far till det barnet, sa trollgumman och 

visade alla sina gröna tänder. En trollgubbe får en trollunge och får nöja 

sig därmed.

Men jämt tänkte trollgubben på den lilla prinsessan, och till slut 

kunde han inte stå emot längre. 

– Du mor, sa han till trollgumman. Vi tar och stjäl det kungliga bar-

net! Det är lätt gjort. Den gamla ragatan, som ska vakta henne, sitter jämt 

och snarkar, och så lägger vi dit vårt eget trollpyre i stället. 

Trollgumman ville till en början inte alls vara med på det. Fastän 

hon bara var en trollpacka, höll hon dock av sitt eget barn, men trollgubben 

lämnade henne aldrig någon ro, varken natt eller dag, och till slut blev 

hon så led vid hans evinnerliga käxande, att hon slet upp trollungen ur 

vaggan, höljde in den i en gammal trasa och sa: 

– För all del, bär du bara bort ungen din. Men kom inte tomhänt till-

baka, det råder jag dig till!

Trollgubben sprang allt vad han orkade ned till akacielunden. Där 

stod den gyllene vaggan. Duvorna trippade omkring den, akaciorna 

strödde sina blommor över den, och vid sidan satt grevinnan Esmaralda 

i sin djupa länstol och snarkade sakta. 

I en handvändning slog trollgubben upp täcket på vaggan, grep prin-

ses  san och stoppade ner trollungen i hennes ställe, och så kilade han, 

fortare än en hare, uppför berget med sin kostbara börda.

Då grevinnan vaknade, märkte hon ingenting. Hon trodde, att prin-

sessan sov. Men efter en stund kom drottningen ned i lunden. Hon bru-

kade ta sig en förmiddagspromenad dit för att se ett slag på sin dotter. Ni 

kan tänka er hennes fasa, då hon lutar sig över vaggan och ser, inte sin 

lilla älskade Bianca Maria utan ett litet trollknyte, som tittar på henne 
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med små ilskna, svarta ögon. Hon gav till ett rop och höll på att svimma. 

– Vad är det här? stammade hon. Det är ju inte mitt barn! Vem har 

tagit mitt barn? Detta är ju inte prinsessan Bianca Maria.

Grevinnan Esmaralda reste sig upp alldeles förfärad. 

– Inte Ers Majestäts barn! sa hon. Vems barn skulle det annars vara? 

Här har ingen varit. Inte en levande själ! Jag har hela tiden varit lika 

vaken, som jag är i detta ögonblick. 

Det sa hon inte för att ljuga, men hon visste aldrig, när hon sov. 

Kungen och hela hovet tillkallades, och kungens livmedikus rådfrågades. 

– Det är ett besynnerligt fall, ett högst besynnerligt fall, sa han. Det 

är visst det man kallar …, och han nämnde ett långt latinskt namn, som 

ingen kunde förstå. 

– Men det är nog bara en övergång, en så kallad kris. 

Och han ordinerade, att man skulle bada den lilla i söt mjölk och låta 

henne ligga på violer; då skulle hon bli som förut igen.

De finaste kor blev köpta, och barnet badades i varm gräddmjölk. 

Vaggan fylldes med violer, så att det doftade som i paradiset, men inte 

kunde drottningen se, att hennes barn förändrade sig. Svart var hon, 

och svart förblev hon. Ja, inte egentligen svart, utan mer brun som en 

hasselnöt med kolsvarta ögon och burrigt svart hår. Emellertid sade hela 

hovet, att hon var alldeles förtjusande söt, och till slut tyckte drottningen 

också, att hon var söt; men hon suckade i alla fall varje gång hon såg 

henne, och tänkte att inte är det här min lilla söta Bianca Maria!

Emellertid hade trollgubben sprungit hem till bergskrevan med den 

lilla prinsessan. 

– Är hon inte rar? sa han och öppnade på schalen, som han höljt 

henne i. 
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– En sådan eländig liten bleknos, sa trollgumman.

13

Bland_ToT_inl_lyx_28_april.indd   12 09-04-29   14.00.47



Trollgumman kastade en föraktfull blick på henne. 

– En sådan eländig liten bleknos, sa hon. Hon ser ju ut som en purjo-

lök, så vit och tanig. Men nu har du ju fått din vilja fram, och jag får 

hålla till godo med henne. 

De la den lilla i trollungens vagga, men bolster och kuddar var stop-

pade med grov halm, där också en och annan tistel hade smugit sig in. Så 

när Bianca Maria kände allt detta hårda och stickande under sin lilla 

mjuka kropp, började hon gråta bitterligen. 

– Vad lipar hon för, otäcka unge! ropade trollgumman. 

Men trollgubben han sprang ner till mossen och plockade ängsull, 

och på berget samlade han vild timjan och med detta stoppade han ett 

nytt bolster till vaggan. Då den lilla kände det mjukt och doftande om -

kring sig upphörde hon genast att gråta och somnade sött.

På slottet växte trollprinsessan upp och blev ett underligt barn. Vi får 

kalla henne trollprinsessan, eftersom hon inte hade något namn. 

Trollungar blir nämligen aldrig döpta. När de kommer till världen, 

spottar fadern dem bara i nacken ett slag och säger: 

– Ut med dig i världen, lilla kribbelikrabble! och så är det färdigt.

Men drottningen kunde aldrig bekväma sig till att kalla sitt bortbytta 

barn Bianca Maria; hon kallade henne bara Svartöga, för trollungen 

hade blixtrande mörka ögon. 

– Var har egentligen vår dotter fått sina underliga svarta ögon ifrån? 

sa kungen och stirrade på drottningen. 

– Ja, vem kan förklara det! svarade hon och suckade. När hon föddes 

hade hon blå ögon liksom du och jag. 

Men inte var hon god att tas med, den lilla Svartöga. Hon gav både 

kungen och drottningen och hela hovet nog att göra. Om hon inte fick 
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