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Svenska folksagor – finns det sådana? Det beror på vad vi lägger 
in i ordet svensk . Om man menar att en viss sagotyp, som »Ask-
ungen« eller »Rödluvan«, skulle ha sitt ursprung i vårt land blir 
svaret ett ganska hundraprocentigt nej . Enstaka skämtsagor och 
djurfabler kan kanske ha skapats av svenska berättare, men de är 
lätt räknade . I den här antologin innebär benämningen svensk 
att sagorna har berättats av svenskar och sedan tecknats ned 
med början i mitten av 1800-talet . Våra svenska folksagor ingår i 
en global berättarkultur, och de utspelar sig i en universell tid 
och på en anonym plats . Det finns knappast någon enda sagotyp 
om vilken vi annat än mycket vagt kan säga var eller när eller av 
vem den diktades .

I alla tider har människor samlats och berättat för varandra . 
Dessa genuina folksagor var ofta riktade till olika slags lyssnare . 
Vid sidan av de ganska fåtaliga barnsagorna kan man tala om 
specifika mans- och kvinnosagor . En manssaga kan handla om 
hjältar som vinner prinsessor och dödar drakar eller troll, och de 
uttrycker maskulina värderingar där våldet är ett viktigt inslag . 
En kvinnosaga berättar ofta om kvinnors tålmodiga försök att 
få den man de helst vill ha (som »Askungen«) eller att åter-

Svenska	folksagor	–	en	presentation
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erövra den som de övergivits av eller skilts från av ett oblitt öde . 
Sagorna var också avsedda för speciella berättarsituationer: vid 
gemensamhetsarbeten på åker och äng hörde de korta skämt-
sagorna till standardrepertoaren, och en romantisk saga som 
»Prins Hatt under jorden« hade sin givna publik vid kvinnliga 
gemensamma arbeten som kardning och spinning .

Folksagorna kan sällan dateras, men att de är urgamla bevisas 
av att motiv från dem uppträder i de antika myterna . De om-
nämns även av antika författare, men då i ganska hånfulla orda-
lag: »käringsagor« eller »sådant som ammor berättar för att 
barnen ska somna« . Och aposteln Paulus manar i sitt första brev 
till Timotheos (1 Tim . 4:7 enligt 1917 års översättning) denne 
att »visa ifrån sig de oandliga käringfablerna« och i stället »öva 
sig i gudsfruktan« . Denna syn på folksagorna har lett till att doku-
mentationen är ganska bristfällig för äldre tid . Man ansåg inte 
att sådant skräp var värt möda, papper, bläck eller trycksvärta . 
Det dröjde därför ända till 1500-talet innan de första folksagorna 
gavs ut, då i Italien, och tre hundra år senare i Tyskland med brö-
derna Grimm, och i Sverige med Gunnar Olof Hyltén-Cavallius .

Upptecknarna

Arbetet med att söka upp berättarna och sedan dokumentera 
sagorna utfördes av ett antal eldsjälar, de så kallade upptecknarna . 
De slog sig ner i stugorna och lyssnade till vad människorna 
hade att berätta . Miljöerna var ofta enkla, man samlades runt 
elden och berättaren kunde vara en avdankad knekt, en back-
stugu sittare eller daglönare . I Svenska	folksagor möter vi de svenska 
upptecknarna och tar del av deras historia . Den äldste är Mickel 
i Långhult, född 1778, prästgårdsdräng och kringresande spinn-
rocksmakare . Han följdes sedan av flera, bland dem den mång-
sidige smålänningen Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som gjort 
mer än någon annan för att bevara den svenska sagoskatten . 
Upptecknaren August Bondeson ger en mycket levande skild-
ring av hur han 1884 reste runt i Dalsland på jakt efter berättare 
eller »historiegubbar« . En av dessa, backstugusittaren Anders 

Backman, beskrivs så här då Bondeson söker upp honom i hans 
stuga:

Anders Backmans stuga låg ett stycke från byn på en liten uthuggning i 

skogen . Stubbar och tuvor gingo ända fram till husknutarne . Av plante-

ring fanns här intet annat än två pinsliga, rostätna stickelbärsbuskar och 

en asp, som knappt nådde över takåsen . Stugan var liten och uppförd 

på gammalt vis . […] Anders Backman själv, som var vanför genom 

värk i ett ben, satt i spiseln för att så litet som möjligt vara i vägen för 

de andra, som mera fritt rörde sig i stugan . Han var så lång, att han 

måste kröka rygg som en katt, när han ville se ut under spiselkransen . 

Rätade han på sig, försvann huvudet uppe i skorstenen . Armodet tittade 

ut överallt genom de usla lumpor, han bar . På fötterna hade han ett par 

gamla utslitna gummigaloscher . Ansiktsuttrycket var öppet och milt . 

[…]

Anders Backman tog strax ordet: »Ja, jag skall gärna tala om vad jag 

kommer ihåg«, sade han . »Jag har alltid gärna talt om sagor och även-

tyr, för om jag skall säga sanningen så har jag alltid haft min största 

glädje av sådant .« […] Och så berättade han i vårdat språk den ena 

efter den andra . […] Alla i stugan lyssnade lika uppmärksamt till berät-

telserna, fastän de flesta hade hört dem otaliga gånger förut . En liten 

gosse och en flicka hade klängt upp i spisen till gubben och kunde ej 

slita sina ögon från hans mun .

                                                     			Historiegubbar	på	Dal, 1886

Sagokategorier

Liksom annan litteratur indelas sagorna i olika genrer . Man bru-
kar räkna med ett tiotal olika kategorier av folklig berättarkonst, 
och i denna antologi finns tre av dem representerade: under-
sagor, novellsagor och skämtsagor .

undersagorna karakteriseras av att de ledande motiven är 
övernaturliga väsen, makter och krafter, inte minst magi . De mål 
som hägrar för sagornas hjältar och hjältinnor är maktens bo-
ningar och överflödets köttgrytor . Vägarna dit är belamrade med 
hinder och fallgropar av de mest skilda slag . Somliga svårigheter 
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kan bara övervinnas med mod och kraft, och i den sortens un-
dersagor flyter jättarnas och drakarnas blod i strömmar, medan 
de avhuggna trollhuvudena staplas i travar . Andra undersagor är 
mer romantiska, utan att vara sentimentala, ty för sådant har 
den folkliga diktningen inte mycket till övers . Naturligtvis får 
kärlekens frukter njutas när den stunden är inne, men först måste 
de plockas . 

novellsagorna saknar övernaturliga inslag och handlar 
istället om mänskliga konflikter av psykologisk och social karak-
tär . De har ofta kvinnliga huvudpersoner, inte sällan mogna 
kvinnor som värnar om sin redan vunna lycka, och inte bara 
unga flickor på jakt efter prins och paradis . 

skämtsagorna driver och gycklar med skilda företeelser, 
ofta med satirisk udd mot det gamla allmogesamhällets överhet 
i form av exempelvis präster och adelsmän . Dumhet och äkten-
skapstrassel hör till favoritämnena, liksom att djävulen blir dragen 
vid näsan .

Konstsagan kan, till skillnad från folksagan, knytas till en be-
stämd upphovsman . Konstsagoförfattare hämtar ofta sina idéer 
och sin rekvisita från folksagor men moraliserar gärna, vilket folk-
sagan sällan gör . H . C . Andersen har länge räknats som konst-
sagans obestridde mästare . Senare svenska konstsagoförfattare 
är August Strindberg och den kanske förnämsta av dem alla, 
även internationellt: Astrid Lindgren . En viktig skillnad mellan 
konst- och folksaga är att konstsagan har en bestämd och i tryck 
fixerad form, även om den förstås kan redigeras av en utgivare, 
medan folksagan uppträder i varianter, där den ena texten sällan 
är den andra lik och där det är omöjligt att säga att den ena ver-
sionen är riktigare än den andra .

Folksagan	som	barnlitteratur

Den genuina folksagan riktar sig i allmänhet inte till barn . Att den 
ändå har kommit att uppfattas som barnlitteratur kan ha att göra 
med den utformning som fransmannen Charles Perrault gav sa-
gorna i sin berömda samling Gåsmors	sagor (1697) . Han anpas-

sade innehållet till vad man ansåg vara lämpligt för barnaöron 
och ersatte dessutom folksagans enkla språk med ett högre-
ståndsmässigt konstspråk influerat av barock- och rokokolittera-
tur . De som före Perraults tid gav ut autentiska folksagor avsåg 
inte att skapa barnböcker . En av dem, Straparolas Lustiga	nätter 
(1550), hamnade för sin sexuella frispråkighets skull i kyrkans 
index över förbjudna böcker . Berättarna var genomgående män 
och lyssnarna andra vuxna . Bilden av mormodern som vid kvälls-
brasan trollbinder sina barnbarn har bara till liten del verklig-
hetsbakgrund .

Men visst har det funnits barnsagor som berättades av vuxna 
för barn, till exempel de med ett tydligt pedagogiskt innehåll .  
I »Rödluvan« och »Hans och Greta« är budskapet uppenbart: 
Gå inte in skogen och gör som mor och far säger, annars blir ni 
uppätna av vargen eller fångade av den elaka häxan . Föreställ-
ningen om sagorna som barnlitteratur befästes ytterligare i bör-
jan av 1800-talet då bröderna Grimm gav ut sin epokgörande 
samling, som de kallade Barn-	och	 familjesagor . I sann national-
romantisk anda betonade de dessutom sagornas roll som en spe-
gel av den högtstående mentaliteten hos det folk som skapat 
dem . Sagorna var enligt bröderna Grimm »utströdda skärvor av 
en krossad ädelsten« som det var folkloristernas uppgift att för-
söka samla ihop .

Språket	och	bilden

Att översätta de gamla sagotexterna till vår tids språk är en 
grannlaga uppgift .

Mycket av sagans poesi och atmosfär vilar på gamla ord och 
uttryckssätt . I nedteckningarna från 1800-talet möter vi både 
»fagra ungersvenner« som »driver gäck« med »gyckel, spott och 
spe« och en »mö« eller »jungfru« som »mist sin ära« (förlorat sin 
oskuld) . Och skämtsagans drastiska komik intensifieras genom 
Gabriel Djurklous dialektala versioner . Pigan, som i »Lärdom är 
bra men lagom är bäst« får syn på brödernas inälvor, utbrister 
1884 förfärat: »’Tvi för tockä älänne! ’ å ho brått ätter byta för å 
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raka bort’ä å så i svinhon mä t́ .« I Svenska	folksagor får dialekten 
stå tillbaka för begripligheten, men komiken blir ändå bestående: 
»’Usch, vad äckligt! ’ Så sprang hon efter en slaskhink . Där föste 
hon ner alltihop och hällde det i grishon .«

Det gäller dock att inte gå för våldsamt fram . För det fattiga 
torparparet i »Korven« hägrar framtida rikedom och överflöd, 
då de skall få sitta i »Guds kålgård«, det vill säga leva i en para-
disisk tillvaro . (Kålgård är ett gammalt ord för trädgård .) Nutida 
motsvarigheter är »vällevnad« och »lyxliv« men vi stannade för 
»sötebrödsdagar«, ett ord som är fullt levande men med viss 
ålder domlig klang . Paradoxalt nog känns ofta de gamla, ibland 
helt utdöda orden mycket levande och till och med mer uttrycks-
fulla än sina nutida motsvarigheter . En listig person är »snedig«, 
en högfärdig »storaktig«, en förvånad »stinnögd« och prästen 
kan satiriskt omtalas som ett »Guds-ord-fodral« . Det har därför 
ibland varit frestande att skaka liv i de gamla orden och låta dem 
göra tjänst igen i texterna . Vi har dock stått emot frestelsen, på 
ett undantag när: en person som både skäms och känner sig till-
plattad får fortsätta att vara »skamflat« .

Också bilden talar sitt språk . Sagan utspelar sig i en universell 
tid och på en odefinierad plats långt borta, och konstnärens upp-
drag är att mana fram känslan av denna sagotid och få betrakta-
ren att förnimma något av de nergrävda skatter som berättar om 
vårt gemensamma förflutna . Inspirationen därvidlag har hämtats 
från föremål av olika slag från denna förgångna tid . Dekorationer 
och stilelement i Svenska	folksagor är ofta de som påträffats från 
skandinavisk forntid . Så liknar exempelvis ornamentiken vid gal-
jonsfiguren i »Skeppet som gick över land och vatten« den som 
återfinns på en lejonskulptur i Borgunds stavkyrka i Norge . Och 
kyrkporten i »Storpelle och Lillpelle« är utförd efter mönster av 
den så kallade Rogslösadörren, som finns att beskåda i vapen-
huset till Rogslösa kyrka i Östergötland . Även skilda arkeologiska 
fyndigheter har använts: kitteln i »Koka soppa på en spik« är 
inspirerad av den så kallade Gundestrupkitteln från romersk 
järnålder som 1891 hittades välbevarad i en torvmosse på Norra 

Jylland . Och den magiska ugnen i »De två skrinen« har likheter 
med kungen i det schackspel från 1100-talet, Lewis Chessmen, 
som 1831 påträffades på ön Lewis i Yttre Hebriderna .

Sagorna	idag

Sagorna skildrar ett samhälle som för en nutida läsare kan te sig 
främmande . En svunnen värld där folktron var en självklar del av 
vardagen . Den yttrade sig på många olika sätt: exempelvis som 
skrock om gökens läten (se kommentaren till »Storpelle och 
Lillpelle«), och ännu på 1800-talet ansåg man att ett sådant 
 vidunder som lindormen existerade i verkligheten (se kom-
mentaren till »Prins Lindorm«) . Men sagan är alltid aktuell, för 
hur overklig och fantastisk den än är, så kan läsaren känna igen 
sig . Vi har alla varit med om det som sagornas gestalter upple-
ver: hoppats, förtvivlat, älskat, hatat, svikits och fått våra önsk-
ningar gäckade eller uppfyllda . Vi kan också uppmuntras, till 
exempel av den yngste sagobrodern som trots sitt underläge 
gentemot de äldre bröderna ändå lyckas dra det längsta strået, 
inte med hjälp av styrka och position utan med klurighet och 
list .

I vårt språk finns spår av sagorna . De antika myterna har givit 
oss ord som »sisyfosarbete« om ett hopplöst slavgöra och »augias-
stall« om en smutsig plats . Men också våra egna folksagor har 
bidragit med talesätt och bildliga uttryck såsom »god dag, Yx-
skaft«, »koka soppa på en spik« och »käringen mot strömmen« . 
Och vi använder fortfarande grottekvarnen (se kommentaren till 
»Kvarnen som malde salt«) som symbol för hänsynslöst vinst-
begär, och jämför den som från ett underläge når högt upp i 
samhällstoppen med Askungen .

Sagorna ekar också i litteraturen . Astrid Lindgrens älsklings-
saga var »Prins Hatt under jorden«, och motiv därifrån är tydliga 
till exempel i berättelsen »Allrakäraste syster« . Den handlar om 
flickan Barbro som har en hemlig syster i underjorden dit hon 
beger sig genom ett hål bakom rosenbusken i trädgården . Och i 
samlingen Sunnanäng har strofen »Spelar min lind, sjunger min 
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näktergal?« från »Lilla Rosa och Långa Leda« fått göra tjänst som 
titel på berättelsen om den ensamma flickan Malin som utackor-
derats till fattigstugan . Genom sagan och dess omkväde får hon 
kraft att uthärda fattigstugans »hela armod och elände« . På lik-
nande sätt hämtade Selma Lagerlöf inspiration från sagor och 
sägner . Kavaljererna i Gösta	Berlings	saga skriver på julnatten kon-
trakt med djävulen, och i berättelsen »Vår Herre och Sankte Per« 
från samlingen Legender (1899) låter hon Sankte Pers mor hamna 
i helvetet . Sonen försöker rädda henne upp till himlen men 
hennes olycksbröder och olyckssystrar klänger sig fast i hennes 
ben i hopp om att få följa med . Varje gång hon vräker tillbaka 
någon av dem till helvetet blir hon allt tyngre och faller till slut 
oåterkalleligt själv ner i avgrunden . 

Såväl Selma Lagerlöf som Astrid Lindgren har vittnat om hur 
barndomens sagoberätterskor satte deras fantasi i gungning . Ast-
rid Lindgrens hette Edit och var dotter till familjens »kogubbe«, 
och för Selma Lagerlöf var det farmodern på Mårbacka som 
trollband sina barnbarn:

De små barnen kunde inte minnas annat, än att hon hade hållit på att 

berätta och sjunga från morgon till kväll och de hade suttit bredvid 

henne och lyssnat . Det hade varit ett härligt liv . Inga andra barn hade 

haft det som de .

Var deras farmor hade lärt sina sagor och visor, det visste de inte, 

men hon trodde själv varje ord, som hon berättade . När hon hade talat 

om något riktigt märkvärdigt, brukade hon blicka de små barnen djupt 

in i ögonen och säga till dem i sin mest övertygande ton: »Allt det här 

är så sant, som att jag ser er och ni ser mig .«         Mårbacka, 1922 

Det är vår förhoppning att också läsarna av Svenska	folksagor	skall 
få uppleva något av denna sagans trollmakt .

																																																										Stockholm	juni 2008 

Birgitta Hellsing · Jan-Öjvind Swahn · AlvaroTapia
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          et var en gång en fattig torpare som bodde ensam 
med sin dotter . En dag när han var ute på åkern och arbetade 
hittade han en mortel av rent guld, men själva mortelstöten, den 
fattades . Han tog med sig morteln hem, visade den för dottern 
och sade att han skulle gå till slottet och ge den till kungen efter-
som det var hans åker . Dottern, som var klokare än de flesta, 
rådde honom emellertid att låta bli eftersom han inte hade stöten 
med sig . Men torparen lyssnade inte på hennes råd utan begav 
sig till kungen som genast trodde att torparen behållit stöten för 
egen del och därför förpassade honom till en mörk håla, dit 
varken sol- eller månljus kunde nå .

Nu ångrade torparen att han inte följt dotterns råd, och han 
klagade så högljutt över sin olycka att vakten hörde det och gick 
till kungen och talade om vad han hört . Kungen ville då genast 
pröva om torpardottern verkligen var så klok som fadern påstod . 
Han lät därför hälsa henne att hon kunde rädda sin far från 
fängelsestraƒet om hon klarade av att utföra en uppgift som han 
skulle förelägga henne . Den gick ut på att hon skulle komma till 
slottet, men inte på dagen och inte på natten, varken åkandes 
eller gåendes, varken på vägen eller bredvid den, varken klädd 

Den	kloka	torpardottern

D

(  19  )
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eller oklädd och inte hungrig men heller inte mätt . Dottern löste 
uppgiften genom att stiga upp i gryningen, äta en liten lök och 
sedan klä sig i ett fisknät . Hon band fast nätet vid hornen på en 
oxe och lät honom släpa henne i hjulspåren på vägen . Kungen 
blev så förtjust över hennes påhittighet att han släppte ut fadern 
ur fängelsehålan, och sedan gifte han sig med den kloka dottern .

En tid därefter kom två bönder körande till slottet med var sitt 
lass säd . Den ene körde med oxar, den andre med hästar . Medan 
de stod där och väntade på att deras lass skulle tas om hand, fick 
den ene bondens häst ett föl som dock lämnade hästen och gick 
och lade sig vid sidan av en av oxarna . När bönderna fick syn på 
fölet började de bråka om vem som ägde det . Bonden med häs-
tarna sade att fölet var hans eftersom ett föl bara kan födas av en 
häst . Men bonden med oxarna hävdade att det var han som ägde 
fölet eftersom den tytt sig till oxen . De grälade länge och väl, 
men bestämde sig till sist för att låta kungen avgöra saken . Men 
kungen tyckte att det var en svår fråga och bad därför om be-
tänketid .

Då gick bonden med hästarna till drottningen och bad henne 
hjälpa honom så att han fick rätt . Hon rådde honom att ställa sig 
med ett metspö mitt på landbacken så att kungen skulle få syn 
på honom och tro att han stod och metade . Bonden följde drott-
ningens råd och ställde sig att meta på backen . Då kom kungen 
förbi och frågade honom om han var tokig som stod och metade 
på torra land .

» Jovisst «, svarade bonden, » det är lika lätt för mig att få en fisk 
här som för en oxe att få ett föl . « 

Det höll kungen med om men när han förstod att hans drott-
ning hade haft ett finger med i spelet blev han förgrymmad över 
att hon lade sig i hans aƒärer och dömde henne att återvända till 
sin fattiga stuga . Men han lovade henne att hon skulle få ta med 
sig det käraste hon ägde i slottet som minne .

Så var det dags att dricka avskedsskålen . Men drottningen 
hade blandat till en så stark sömndryck åt kungen att han genast 
föll i sömn med bägaren i handen . Då tog hon honom på ryggen 

och bar honom till sin stuga . Och när kungen vaknade visste han 
inte var han befann sig . Han blev rädd och skrek högt :

» Var är jag ? Var är jag ? «
Då steg torpardottern fram, föll på knä framför honom och 

sade :
» Min käre kung ! Du lovade mig att jag skulle få ta med mig 

det käraste jag ägde, och eftersom det är du som är min käraste 
ägodel så har jag tagit dig med mig till mitt enkla hem . «

Hennes svar rörde kungen till tårar och han blev så tagen av 
sin hustrus stora klokhet att han tog henne i famn, och med 
glädje förde han henne tillbaka till slottet . Och där lever de 
lyckliga än idag .

Den	kloka	torpardottern

kommentar

Den här lilla sagan, upptecknad i 
över sex hundra varianter i alla 
världsdelar, framstår trots all sin en-
kelhet icke desto mindre som ett av 
sagoforskningens verkliga problem-
barn . Den har om inte rötter så 
 åtminstone nära paralleller i såväl 
fornindiska mytologiska verk som   
i judiska kommentarer till Gamla 
 Testamentet, liksom hos antikens  
för fattare . Åtskilliga medeltidsla tins-
ka berättare har skapat sina egna 
 vari anter på temat . Därtill kommer 
att sagan i den sentida traditionen 
ofta har » kompletterats « med lån 
från åtskilliga andra sagotyper . 

Flera av mellankrigsårens främsta 
sagoforskare har brottats med tor-
pardotterns ursprung och försökt ut-
reda det i omfångsrika avhandlingar . 
Det som framför allt konstituerar 

den här till inledning och slut syn-
nerligen skiftande sagotypen är 
kungens krav på hur hon ska anlän-
da till och träda inför majestätet samt 
de fiƒiga knep hon tillgriper för att 
förverkliga hans önskemål . Man tän-
ker sig att det motivet uppstått i 
Orienten och sedan vandrat till södra 
Europa . Vissa forskare anser att det 
var just denna » kärna « som spreds till 
de germanska folken i norra  Europa, 
möjligen redan i förhistorisk tid .

Emellertid återfinns i den medel-
tida nordiska traditionen motiv som 
påminner om dem i » Den kloka tor-
pardottern « . Den danske kungen 
Ragnar Lodbrok hade fått höra talas 
om den vackra flickan Aslög och 
skickade ett bud till flickan att han 
tänkte gifta sig med henne om hon 
kunde uppfylla hans önskemål om 
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att komma varken klädd eller oklädd, 
varken mätt eller hungrig, varken en-
sam eller med följe . Under namnet 
Kraka ( kråka) begav sig Aslög till 
kungen iklädd ( grovmaskigt ) fisknät, 
på fastande mage men bitande i en 
lök och åtföljd av sin hund . Kungen 
blev förtjust och de fick sedan fyra 
söner tillsammans . Den vackra Kraka 
i fisknätet kom  sedan att tillhöra de 
nationalromantiska målarnas favorit-
motiv, ett exempel är Mårten Winges 
målning » Kraka « från 1862 .

Sveriges äldsta variant på temat 
åter finns hos den landsflyktige sven s-
ke författaren Olaus Magnus ( 1550-
talet) och handlar om en fröken Disa, 
som under en hungersnöd proteste-
rade mot sveakungen Frodes beslut 
att man skulle slå ihjäl alla orkeslösa, 
sjuka och lytta åldringar för att det 

skulle bli färre munnar att mätta . 
När Disa fick höra detta sade hon att 
hon visste ett bättre sätt . Detta kom 
till kungens öron och han skickade 
efter Disa, som dock före audiensen 
måste visa sin klokhet genom att vid 
sin ankomst uppfylla ett stort antal 
fordringar à la Kraka . Sedan  föreslog 
hon kungen att genom lottning utse 
ett antal familjer som skulle bege sig 
till ouppodlade obygder  och där bry-
ta ny mark och bli självförsörjande . 
Detta verkställdes, och kungen gifte 
sig förstås med råd giverskan . 

De här historiska föregångarna 
har inte skapat eller ens påverkat 
den folkliga sagan i vårt land, medan 
däremot flera uppteckningar uppen-
barligen är resultatet av att bröderna 
Grimms version under 1800-talet 
spreds i form av skillingtryck . 

De	tre	flugorna

D

(  23  )

          et var en gång en pojke som var så fattig att han 
vandrade omkring på vägarna och tiggde . En gång kom han till 
en stor stad med många hus, och där knackade han på och tiggde 
till sig några brödsmulor . I ett av husen bodde en man som frå-
gade pojken om han hade lust att stanna och ta arbete hos 
honom, och det ville pojken gärna . 

Efter en tid skulle mannen fara bort . Han bad pojken att se 
efter huset och gav honom nycklarna till alla rum . Men det fanns 
ett rum som pojken inte fick gå in i, och det var mannens snickar-
verkstad . Pojken lovade att inte öppna dörren till verkstaden, 
och därefter for mannen sin väg . När nu pojken var alldeles en-
sam i det stora huset blev han nyfiken på hur det såg ut i alla rum . 
Därför tog han nyckelknippan och gick runt i de olika salar na 
och såg sig omkring, och till slut stod han framför dörren till 
snickarverkstaden . Han stannade till och stod där länge och bara 
såg på dörren, men frestelsen att öppna den blev för stor . Han 
satte nyckeln i låset och dörren for upp .

Nu blev pojken förvånad, för därinne fanns ingenting annat än 
några stickor som låg utströdda på golvet och ett stort kar mitt i 
rummet . Han stod länge och funderade på om han skulle våga 
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titta i karet, men till slut blev även den frestelsen för stark . Han 
gick fram till karet, men till hans stora besvikelse var det täckt av 
ett lock . Nu tvekade han inte längre, utan lyfte på locket och tit-
tade ner i karet . Där nere låg en likkista och nu tvekade pojken 
igen om han skulle våga öppna kistan, men till slut gjorde han 
det . På kistans botten låg en liten ask, och pojken stod länge och 
grubblade på vad han skulle göra med asken . Men hur det nu 
var så öppnade han den, och då flög tre små flugor ut ur asken . 
De surrade runt omkring honom och frågade  :

» Vad befaller min herre ? «
Pojken blev rädd och visste inte vad han skulle säga, men så 

sade han  :
» Jag vill att ni kryper tillbaka in i asken . «
Flugorna gjorde som pojken sade, och sedan han lagt tillbaka 

locken på både asken, kistan och karet, lämnade han snickar-
verkstaden .

*
Men pojken kunde inte släppa tanken på de underliga flugorna . 
Om de kunde tala, tänkte han, så kanske de också klarade av 
andra konster . Och på kvällen gick han tillbaka till verkstaden 
och öppnade asken . Genast surrade de tre flugorna omkring 
honom och frågade vad han önskade att de skulle göra . Pojken 
tänkte efter ett tag och sade sedan :

» Jag vill att ni för hit den äldsta kungadottern och lägger henne 
hos mig i natt, men utan att hon själv eller någon annan kan säga 
var hon varit . «

Och på natten, då pojken låg i sin säng, surrade det plötsligt 
till, och in kom flugorna bärande på den äldsta kungadottern, 
som de lade bredvid honom i sängen . På morgonen kom flu-
gorna igen och förde prinsessan tillbaka till slottet utan att hon 
själv eller någon annan kunde säga var hon varit . Och då hon 
mötte sin far sade hon till honom : » Jag förstår inte hur det har 
gått till, men jag tror att jag sovit hos en pojke i natt . «

» Inte har du sovit hos en pojke «, sade kungen, » för jag har 
vakter runt hela slottet så dit kommer ingen in . «

De	tre	flugorna
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Men dottern envisades med att det var sant, och då lät kungen 
placera ut dubbelt så många vakter runt slottet .

Nästa dag hände samma sak : pojken gick till verkstaden och 
befallde flugorna att hämta prinsessan . Och de bar henne både 
dit och därifrån utan att någon fick veta något om saken . Mor-
gonen därpå beklagade sig prinsessan för fadern och sade att 
hon var säker på att hon sovit hos en pojke under natten . Kungen 
trodde inte på henne, för han hade ju satt ut extra vakter runt 
slottet . Men prinsessan stod på sig, och till slut började kungen 
undra om det kanske ändå var sant som hon sade . Därför kallade 
han på en trollpacka, en av de allra skickligaste, och frågade henne 
till råds . Och trollpackan visste genast vad som skulle göras : hon 
fyllde en liten påse med ärtor och gjorde ett litet hål i botten på 
påsen . Sedan band man fast påsen vid prinsessan . Och då kvällen 
kom förde de tre flugorna som vanligt prinsessan till pojken och 
tillbaka igen . Men den här gången kunde var och en med egna 
ögon se var någonstans hon varit under natten, för det gick en 
hel väg full av ärtor mellan slottet och huset där pojken bodde . 
Nu blev kungen så rasande att han kastade pojken i fängelse och 
hotade att ta död på honom .

Innan pojken skulle föras till stupstocken bad kungen sin präst 
att söka upp pojken för ett sista samtal . Men då prästen bankade 
på dörren till fängelsehålan öppnades den av ingen mindre än 
kungen själv . Prästen blev så förskräckt att han nästan tappade 
sin bibel, och kungen beklagade sig högljutt över pojkens fräcka 
tilltag . Han hade nämligen befallt flugorna att föra kungen till 
fängelset i stället för pojken själv . Kungen och prästen började nu 
rådslå om vad de skulle göra med pojken, och till slut rådde präs-
ten kungen att låta pojken gifta sig med prinsessan . Kungen fun-
derade en stund på saken och tyckte sedan att det var en god idé, 
för pojken var ju i alla fall allt annat än dum . Och så blev det . 
Kungen höll bröllop för dottern och pojken, och därefter flyttade 
pojken in i slottet . Asken med flugorna tog han med sig och 
låste in i ett stort skåp .

Under tiden hade pojkens husbonde kommit hem, och han 

blev allt annat än glad när han fick se hur pojken lurat honom . 
Men han var inte den som tappade huvudet utan började i stället 
smida planer på att ge igen . Så en dag när pojken var ute på jakt, 
sökte mannen upp prinsessan på slottet och sade :

» Din man och jag har råkat förväxla våra snusdosor, och jag 
vill gärna ha min tillbaka . «

På samma gång tog han fram en ask som var alldeles lik den 
som flugorna låg i . Prinsessan anade ingenting utan gick till det 
stora skåpet och hämtade pojkens ask som hon sedan bytte ut 
mot mannens . När denne fått tillbaka sin ask skrattade han för-
nöjt, och så fort han kom hem släppte han ut flugorna . De surrade 
omkring och ville genast veta vad mannen önskade av dem .

» Jo «, svarade mannen, » jag befaller er att föra bort pojken till 
en ö femtio mil ut i havet . «

Det gjorde flugorna, och strax satt pojken där ensam på en ö 
långt hemifrån . Han längtade efter sin prinsessa och var arg på 
sin gamle husbonde som ställt till det så för honom . Men rätt 
som det var fick han syn på en gammal gumma . Hon var grå och 
krokig men verkade nöjd och glad där hon satt på en sten och 
gnolade för sig själv . Pojken hälsade vänligt på henne, och sedan 
han berättat vem han var och hur han kommit till ön, bad han 
gumman hjälpa honom därifrån .

» Nej, jag kan nog inte hjälpa dig «, sade gumman . » Men efter-
som du hälsade så artigt på mig så skall jag skicka dig till min 
syster som bor femtio mil längre ut i havet . Kanske kan hon 
hjälpa dig . «

Hon ropade på sin dräng, och då kom en stor råtta framki-
lande . Gumman befallde råttan att föra pojken till hennes syster . 
Pojken tyckte först att det var en besynnerlig dräng men tackade 
ändå gumman för hjälpen . Och så gick de ner till stranden där en 
båt låg och väntade . Råttan bad pojken stiga ombord och satte 
sig själv vid årorna och rodde så att skummet yrde .

Det dröjde inte länge förrän de var framme vid ön . Pojken steg 
i land, tackade råttan och vandrade utefter stranden . Då fick han 
syn på systern, det var en ännu äldre gumma, rynkig som ett 

De	tre	flugorna
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vinteräpple och med snövitt hår . Liksom systern var hon på gott 
humör, hon gnolade och sjöng där hon satt och lappade på en 
vante . Pojken hälsade vänligt och framförde sitt ärende . Gum-
man förebrådde honom först för att han lurat sin husbonde men 
lovade ändå att försöka hjälpa honom . Hon ropade på sin piga, 
och genast trippade en liten mus fram . Gumman befallde musen 
att följa med pojken hem och hjälpa honom med det som kunde 
behövas . Pojken undrade för sig själv hur det skulle gå till men 
tackade ändå gumman och lät den lilla musen ro honom hem till 
staden . Musen rodde så att vattnet forsade under båten, och innan 
pojken visste ordet av var de framme i staden .

Där stod det illa till . Den första han fick se var hans egen prin-
sessa som, klädd i trasor, gick på stranden och vallade kreatur . 
Hans gamla husbonde hade tagit livet av kungen och satt sig 
själv i dennes ställe, och ingenting i riket var som förut . Då vände 
sig pojken till musen och bad henne smyga in i slottet och leta 
rätt på asken med flugorna . Den hade husbonden gömt längst 
inne i ett stort skåp, men musen gav sig inte förrän hon letat rätt 
på asken . Pojken tackade henne för hjälpen, och sedan for hon 
tillbaka till sin ö .

Nu hade pojken asken i sin hand, och han skyndade sig att 
lyfta på locket . Flugorna flög ut och frågade som vanligt vad han 
befallde .

» Jo «, sade pojken, »jag befaller att ni tar min gamle husbonde 
och för honom till en obebodd ö tusen mil ut i havet .«

Och så blev det . Och från den dagen behövde prinsessan aldrig 
mer valla kreatur, och pojken blev förstås kung över hela riket .

De	tre	flugorna

kommentar

Denna saga ingår i en grupp där 
hjälten i knepiga situationer får hjälp 
av djur och /eller magiska föremål . 
Ett berömt exempel är H . C . Ander-
sens » Elddonet «, där en soldat först 
rånmördar en gammal gumma och 
lägger beslag på hennes elddon, en 
liten ask med stål, flinta och fnös ke, 
tändsticksaskens föregångare . När 
han slår eld med flintan mot stålet 
kommer hundar med hiskliga ögon 
och utför hans befallningar, bland 
annat att bära prinsessan till hans 
nattläger och att ta död på kungen 
och drottningen så att soldaten kan 
gifta sig med deras dotter . 

August Bondesons här återgivna 
variant med flugorna kan ses som en 
bondsk version av den sagotyp som 
blivit världsberömd genom berät-
telsen » Aladdin och den underbara 

lampan « från den främreorientaliska 
 sagosamlingen Tusen	och	en	natt . 
Denna var okänd i Europa ända till 
början av 1700-talet, då fransmannen 
Jean Antoine Galland kom över ett 
manuskript som han översatte . 
 Verket blev en formidabel säljsuccé, 
och när manuset tog slut ville för-
laget ha fler sagor av samma sort till 
de sista banden . Galland råkade i 
 Paris träƒa en sagokunnig syrier som 
berättade en rad sagor som inte alls 
hade med Tusen	och	en	natt att skaƒa 
och ofta hade europeiskt ursprung . 
Bland dem var » Aladdin « som alltså 
inte hör till den egentliga Tusen	och	
en	natt utan troligen kommer från 
något romanskt land vid Medel havet . 
Sagotypen fanns dessutom långt före 
Gallands tid i den europeiska form 
som Bondeson representerar . 


