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De l.lus1ockl ga lc\rinrtorne.s berg.
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För

tid-er Fionn oeh fienne- hr.cle mekte1 1 Irlerd-,
hÈincle rågonfing med d.et berg ¡on kaller Sllabh na mBen bhFionn., ",Lu IJuslockige lcvirnorry}s bergtt,I[ägre lv d-e vackrnste r:-u.ge lcvinnor som f¡:rns I
läi,ragesed.enrpå cLer

rrlanct på d-er. tld-en, togs ir i d-et berget uad-er förtrorh.lag.Det gjorcles
ett älvslott åt d.em iEne i ber6et, oeh i det älvslottet fick d-e bo. De
blev ä]vlcvinia-or oeh d.e syntes inte ennat än när clet beheged-e den sjii,Iva
r¿tt vise s1g. De stannaöe d.är för alltid- inne l berget, oeh d-e åld.pd-es
inte med. tld.en eller blev skröpliga. Stur.tlon visrd.e d-e s1g, och den som
fick 3e någon ev d-em, lcurcle ald-rig sÌäppe d-en sJmer ur sitt mlnne för res
ten ¡.v sitt 1iv. Emed.n,a d-e på d.et sättet vÍseöe sig tíd- efter r.nnrn, keÌhd-e mr^it berget för ttde ljuslockiga kvinnornes berg". Dessförinnan he¿e
d-et kallets rrSli:r-bh FeimhÍn",
Sturclom vis¿d-e sig d-e t'ljuslocklgn- jungfrurnan för stt göra gå.g'ni

ver lnte alltid- d-e gjortle god-t. IbÌand- gjord-e d-e ond-t. 0m rlet växte upp e!. vacker ung flicke i grannskepet, så kenske någon rv d-em visrd-e
sig för henne för ¡.tt röva bort heune, Fliekaa blev d-å tegen in i bergets
älvslott, men hos hennes familj d-är hemme lämirad-e d.e er ömklig skenblld.
soüt jänred-e s1g oeh väatlad-es en liten tid- oeh t111 elut ûog.
Det häncle en gång långt senrre rtt något såd-rnt händ-e pâ" en pla.ts
som inte 1åg Iåre.gt från berget. En Herre son bod-d-e d-ä,r h¡.d.e en d-otter,
Fliekau. ver omkring tolv år gemrne.1, och hon vrr sår va.cker och söt och behaglig, s,tt var och erl. som såg hennerhad-e svårt att tn"ge ögonen från henler och lrrr oeh en som sed.e ett berömmand-e ord- om henvres skönhet,brlkad.e
spottr på henne för tttttde god-at' (glvtottet) slorlle få motviljl not henÌ1e så, r.tt d-et inte slmlle rarr någon risk fõr att d.e slnrlle röva bort
irenne t111 berget. Fllckan sjÞi1v v:r.r förstås myeket förargaô när men spottad_e på henne, oeh d-et hrnd-e m&n ju inte förtänka henne.
men d-et

En d.eg var'd-et en þnrnmnl gumme. som berömd-e henne, oeh som 51önde
ige iungett spotte, på henne, Snnma d-ag fiek flicknn se en rv d-e "lJus1oci
fõrlopp v'r det
frurne,, frän berget. Fliekan blev sjuk. Efter fä dega'rs

uppenbartförvrroehefL'îzlttdet¡,llsintevarhoasjä,Ivson1å61sängen skenblld' ut¡Ln väröe h¡d-e
ê4r utrn e,tt flickan had-e bergteSits, oeh ett
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stä,Ile. Efter aågon tlü d.og skerbllder, A1l-e känd.e sorg
ì egts i heares
och srJü.rtl efter herne, för rtt ru lrte tal.q, on ùer sorg och sehr,tl som
ur!!
O
fllckrtrJ f¡iretArer känd.e. De trod.cle rtt tlet ver cleres eget benrcleres ifl
vrekrr f]lcke som d-er¡.Ë hjärter. vrr rå innerl13t fäste vlt[, oeh soE ru

visste något, d?vlsste väI o.tt d.et br,ra ver
en skenbilcl co¡l heöe d-ött, oeh ett tlen vroTra fliekrn v&r bergtr.ten.
Vld- bergeta fot på ryd-sictar bod.d.e en kvlnne sorn l1vnärd-e slg ned
cpår.a,d-.Det sklokad-es ull tlII hen¡e frà,n bygclen iläa mntonkrlng, oeh hon

hld-e

dött. Mei tle kloke

som

ränsacle och karclad-e och kiímlad-e och spann d-eni och när hon hed-e nystc,t
upp garrret ll en ratl n-rcld-a va.ckta n¡rsts.n skiekade hon l'e¡n item till d-ere-s

ägare och så, skleked.es cle t111 vävaren som gJord-e tlem t1]-1 vect-¡ital'o3fl}ga*l
c. ord-es ôet ttll
en rook eller äverrock ti1l mennen i hueet ell-er åIgXð*
orcle
hustrun s1g en l;Jortel Ðv d.et¡ oeh alla som Éiek se d-en nyl
roeken på uannen el1er kJorteln Bå. hustnrn, brukad-o säga:rtMå'tte du få¡ Iejva
och sl1ta ûen metl hälsa.n!n rbland häncl.e d-et att glunme.n fick ner u|I
oeTr kanân hon larncle hinna karcla och kämIa ooh splnna unôer dagens lopp,
E)

û1t ullen kom och frår,gad-e varför det tlr
arbete
nge.Dä mäste splnngumman anYäncLB ¿n rl-el av natten tlll
för ¡tt hlnne mecl arbetet och minska it-röJemålet. rble,'d. d-å öet ver nyeket
ske

folket

eom lä"u¡nat

så kunde
att 6öra ooh folk var royeket lvrlge ett få, sltt arbete 6Jort,
Iron sltta uppe v1õ arbetslJuset en godl rt-el av na,tten,
¡nclsn nett d.ä hon satt v1ð sltt nattl-Jus på ôet e?ittet med.rn erle
Dörren öppnaùes'ooh
ra sov, tycltc hon ati det kom folk till hennee d'örr'
mcll¡n ei5'I[!ir hon såg
1n tlll Ïrenne kom sju lnrlnnor som bar en börd'e
det var en clöd trcvinne e1ler en
närmere på, d.em och d.eras börclersåg hon ett
ocb lad'e henne
kvinna son ôe ber emell¡'n s15'De ber ln l¡¡rinnan
avs.rrlmmecl

raklån3pågolve.b.SplnnerskiurresbeslggenestuppobhkaetatlefrânÊi8
*-ñÃr-d-et
sítt arbgte.
clötl hon âr?nse hon'
nseJ',S&cnavtlem,nhonha,rberafå,ttettsvimningganfell.''
Hongpra,nßgenestefterlltemettlclnsomhonhed'e'Delaclctlenav.
för mectlcin
eld-en, oeh veû nu splnngurnman hacle

svimmed-e ]cvinnan brectvid-

hon kon tlll
åt henne, sä ûröJd-e tlet lnte länge förrän

se!'s så Bess

eå

(rt{'f I
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eätfg sfg upp. Hon dreek an clryck som eplnncrsken gav henne
ch hon åt llte mat, men hon saûe lnte ett enclc orct.sBlnnguuuorn tnletle
kund.e

flerc gånger t111 henne neôrn hon höIl på red. att 6e hanne mat, men hon
flok lnte nå,got sver. När tron rráae fullständ.lgt åtcrfått medvet¡nrt-et och
hon and¡.cles lugnt och iämntr s& splnngunma¡ t1ll hern¡re:trlägg d.ig nu här
pa oacoen
ett ts?¡ mln 1111a fllckn, så får tlu snart tillbekr krafterrre!n Oeh hon
lad-e s1g ner.
'

Då sede en av

trDu

fm

metl

cl-e

sJu t111 splnngummanl

ul-Ien!

Kard.om rlonrkä"mlom

0m d.et

är ull

ctu splnner nu,

tlen'rteck vere vå,r hJÞilp hinner dÌr.r

hon hed-e sagt tt"ette ,tog hon av u1len oeh bõrJad-e kEritc oeh kä^mla d-en,
1Tär hon sad-e ord.enrt'taclr va.re vår hjälp hlnncr ctu"rsåg hon på, en rv rle
Som

Då, secle hon eamma orû:
enclra sex.
rrDu flrr ned- ullen!
0m d.et är

ull itu eplnner

Kerd-o¡i ilenrkämlom d-eni taek yere våur Ejä,lp

barued- så6 Ìr-on prâ sn,nrne. sätt pä en tred-Je
san¡na orc[:

'Du fru

med.

ullenl

Kartlom d-enrkämlom

nu,

hlnner tlu,l'

kvinna, oeh d-en tred-Je

sad.e

öet är u1l clu splnner nu,
d-en¡ teck våre vår hJälp hlnner ih¡,"
0m

Och eå så6 hon på en fJärd.e kvinne som genest sed-e rl-ei s&nma. På d.et eät-

tet forteette
da två necl rtt
arbetet i full

d.e,

t111s alle sJu ver flltigt

lrä.mle.t

êî netl att

gång.
Splnngunman såg

på

d.em

sysselsatte

, tvä ¡oetl ett kar-

spinnn, ooh två mect ett nyeteroeh så var

och hon såg vflket vnekert ¿rbete d.e gJorcLe

ver neturllgtvls förtJust. rlon så6 d-et storr arbetebetlng som hon
hrd.e fàftt slg före1agt, hon såg hur d.et haetlgt ninskad.ee medan d.e präktlgt nystrnen öknd-es, och hon var storförtJust, Ifon så6 också rtt fl-et lri¡ete som tle utförd-ervar bättre Êin hon sJälv s]n¡Ile hr kunnat göra tletroeh
rlet f ömnd-recle henna lik¿ nyeket som d.et gled.d.e henne. Ks.rilllngên var
oeh hon

þ'a,ttrerf'ór d-en 6Jorf,e u11en njukerelkä.nllngen ve.r bättre, för ilen 6Jordte
ullen jfunnere¡ splnnlngen vcr bättrerför d.en gjord.e trå,tl-en så full-komllct

utt¡ ¡.tt clen någonst¿,ns var hå.rcl-ere eller lösere snod.d- ä.n den
borcle vlrarutu nå6on förtu¡n1n6 eller förtJoclanüng på d.eni hele vägen
var ùen l1kt Jåimn oeh vecker, Jä.mnsmrl och iår,nntät. Ifon yer storföùtJust
när hon eå.g på erbetet, för hon förstod- ntt ôen trå,d-en rlktl6t slculle
Jiùnntjock,
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sxo¡J<crirsol¡t had.e

lä.nn¡t erbetot å.t hen¡rarnär dle flok se

d,et,

IIär hon på d.et sättet hetle ectt på clores s.rbete en etnnd-rbörJe6.c
hon nlcke och rätt som itet v¡r så hrcle hon sounrt.
trär hon vrJqrr,öe ur sln söunrver d.et rech¡ lJusen c[e6. Eon ecjkte

sltt

sig omkrlng.Det fe¡rns ln6en nËinekllg verelse 1
stugan ner än hon själv. De sJu hrct-e ¿à,tt sln väg. I[on tlttrd.e äi sängen.
Dä.r frnne heller lnte nå,gon. Hon tÍttrd.e åt d.et hå.llet ilär en stor hö6
ull rätteligen boröe 116gr.. Där fanns lnte en ulltrpp mcn ên stor ståtlig
hö6 necl nysten 1 stãUet för uIlen,Ðå förstocl hon e.tt cte sJu kvlnnorna
hrcle 6Jort helr erbetet, oeh nãr cle hette 6Jort d.ct färô1gt,så hrd.e ile
g,â.tt sln vã.g meclen hon sov.Då hon nu tänkte på d.em och clrog slg ortf,entligt
t111 minnee, t'$fua non I eitt stllle slnne, ett hon elcl-rig merL sine ö6on
ga-mle

hed-e

mlnne ooh sâg

skåttet veekrere kvinnor ä,n cle, men den åttond.e lcvinnenrhon

som hon

låtlt ligge i sln sän6rhedle verlt d.en vrekrrste a,v clem elle. De ylr
över må,tten veokre elle sJu sä enrrt cle lnte J?införclee mect- tten lrvlrr¡rn
eom hon hecte väekt upp ur wlmningen. Vrekre kvlnnorrJr utonorctentll6t
veckrr ]qñ.nnor, clet ver d-e s jür on cl-et lnte hr,cLe varit encLre än t[e, men
i jåí,mförelse mecl d.eu som 1åg i sä.n6en, så vr.r cl-e rent lv fule.
llen vem ver tlen vackre ungr. krlnnen som låg I sängen? Oeh ved- var
enled.n1n6en t111 hennes svlmning? Och v¡,rfõr Inrnde hon lnte trl-a ett end.r
orcl? Och vr,tl hotle pä d.et hcle teget fört henne ditt Det så,g lnte ut Eom
om hon hecle hört slmmln med. rnclre sJu. Mrn slculle kunne tä,nkr sig ett ctet
hlcte gå,tt t111 sä, ett öe hr,cle funnlt honne nrâgonete,ns ute eysvlmnrclroeh
ett d-e hrcl-e tegit henne necl sig ln för ett väcka upp henne ur svimningen.
börJ en
få
lo¡nde
trtiÍI el1er elut
ve,rken
Så tË{lrküe splnn6ummen om seÏen, men hon
på hlstorien. Hon roåste ge upp hele frå.gen.
Så händ.e clet någon tld. cl-ärefter ett hon åter heöe ên stor börcla
ul1 ett kerd.e och känlarspinne oeh nyata, så hon ver rä,ðcl ett hon lnte
slrul-le lç¡¡nne 6öre ellt färd.1gt 1 tid. åt ilem eon hrcte skioket titl hennc
ul1en. Eon hetle euttit vltt rrbetet hele dagen frém bittld.e pä mor6onent
men clet ver en stor ¿t-el ev betinget 6om lntê rrer lmcl.rL4lort när nr,tten
föll Bå. Hon tä,ntle sltt n¡ttrrbetsl-Jus oeh bcred.d-e sig ett
hecle
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111 brlnge

netten virl rrbctet.

u!1:5 t&Hon
lnte (nallt
hecl;

pä meil sltt

trbete¡

ilörron öppnr,d.ee och Ín träd.d.e en lcvlnna med" sfn huve på keppan e1eEen up! över huvuclet, Ifon glck f ru d.1t d.är cplnngummen sett oeh erbeted-c,
steck bägge händ-er:ne 1 ullen och srûe:
rDu fnr ned- ul-len! 0n clet är ull du spinner nu,
Karcl-om öenrkämlom clen; teek vs.re vår hJälp hlnner clu,'r
Kneppt hecle hon sagt cLessr ord.rförrän en ernclrr, ]cvlnne kom

ln,

oeh bon

a

i ullen oeh srðe d-et tÐmnl, Det
d.röJd-e Ínte länge förrän elh sJu lnrlnnoryle had-e kommit 1n, 6r1plt h¡lnSpinngummrn vlsste vä1 v1lkr
^erne fullr, ured- ull och börJet erbeta reekt.
clet var som had-e kommlt tlll henne, oeh hon var lrurerligt 61ed., f ör hon
vlsste ettj arbetet sn¡.rt slculle bl1 färc116t oeh ett d.et elnrlle bI1 vä1
gjort
De höll på neû erbetet tirle rl,cn slste kämlån vrr spur1nettt1ll
trå,d-, oeh d-en slsta tråd-en ver nysted-, och clet sista nystonet hede kastets på cl-en stora hö6en av i1¡rsfry1 som rnrxlt upp i ett hörn.
steck också, roect clet

srJDmr.

båüe häniterne

nJe"g

är mycket tr.oks¡:u, snäll1 friJln'rs,r!n ,qr spinngummrrrrrJrg vet
lnte nä.r Jag slcrrl:le ha.6jort ellt d-ettr arbetet om j,..¿ elmlle h.n gJort
d-et enso¡r,Jag fâr tackr frälcnerna så rysllgt myeket!n
?rDen ene hJä.lpen är d.en end,rr. värcL,god.e grrmmr!n sr. rlen förste
}slnnen som kommlt in,nDu gJord-e oEd en tJänst härom netten d-å vl vrr
här, och vaù ðu d.ä gJord-e för oss, etod lnte 1vËrr nekt ett göre sJåi1ve,
Det är väI ðå d.et minsto vi krn göre för d.ig t111 gengäId- att komme oeh
hjËi].pe tL16.M¡¡x1 ftç¡1 lnte veta om v1 lnte behöver d.in hjä1p en gång t111.*
nOch ctet är väl det mlnste jag kan görr, om Jeg stå.r t111 tJänst
nä,r helet nin hJËilp krn behönaÉn¡ Br spinngu;nmen.
Så. steg eIle upp¡ clrog upp hurontr över slnr hunrd.enr oeh giek sin
väg

.

d-ärlfrån,

öYer

r,llt

1

Arbetet va,r eå. vËil gJort ott nrn gav särskllt ekt SfItrIIE Ermnskepet på ett clet v¡,r bättre ii,n vrnligt, oeh d-et grY enledllng t111 ett
mln mer åin fönrt enlltatte splnngummr¡r. Det eklckrô-es ull t111 henne I store tungt buntr.r. När hon nu hecle övermå.tt lv arbete ett rrtförr och d.et
lnte stod. I henne s mokt ett hlnnr. metl d-et, hur f1lt1g hon än v¡.r oeh hur
mycket nr.tte,rbete hon än gJord.e, eå kon d-e sJu och gJord.e erbetet åfrenne
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1111 slut- kon tten tldlon d.å ilen nyss o¡otelatlc
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oeh

sorg oeh sdcneil rlrebbr,dle.hennes föräld.rer, Oeh så kom den tid.en rtå tle

v¿r il,är
kloke secle ett dl.et lnte rl-ls ver fllckn¡r son *-5ffiEIlEt. uten rtt hon hrd.e
rövats bort och rtt d.et ells lnte vrr hon son 1åg 1 sängen utan en skanblld.eon hed-e lËi¡rnets d.ä.r medlrn hon sJåilv rövedes bo¡tr',lOeh så. kon d.en tld.
d.å skenblJ-den clog,

natt ßom sl:enblllen do6, ko¡r d-e sju ln t1l-l- uplnngunmen ooh
hrd.e med gl8 en fllcke som d-e ber neIl¡n sig elld.eles cou rl_en förgtt. gâ"n6Srmme

en cte kom.
rrNu

lehöver vJ. d-fn hJä1p, hed.erllga gìrmmlntrËl dlon förate rv d-eu,
aom r,1l-t1d. telerle.
Splrurgrlnnur clgrnd.ed-e emot clem och tog 1 sine trnrr fliekrrrÊron
efter vrd- hon tyekterentlngen vrr dödt eller 1 så d-jup ve¡.urkt ett deb vrr

nästrn üetsrmml son ûöcL, så stel ooh orör1-1g ver hon,Eurnn¡n hed-e lnte förr

fàtt syn på henne rikttgt ,fö'r'ánnor,oillÊiJt"t n"rne.Det yrr just den f
fllckrn soxî hedle bergte6lts, Men eplnngurnnrn lâ'tgad.e mlnsann lnte on rtt
l:cn hetle känt lgen henne.Ilon ber henine bort i n¡tlrr. ä;ncten rv mmmet oeh
1rd.e henne på. eln bäclcl. Ilon börJecle försöke väoke herure rlr hennet ttvele
eIIdeIeB som hon hed-e Ejort mecl d.en fijrste fllekr¡r. ]fen hon hed.e något
som l¡lllrs sömnnål, 0m d.en sömnnålen ctr,aks 1n t hurnrclet på nä6on, cå
kom en så d.Jup sömn på cten mänskrrr rtt d-en föreföll son d.öclroeh hon kl¡nd-e lnte yrlaxr ur öen szjnulerlr förrän sðnn:xålen clroga ut ur huvuctet, Splnagunmül steek nu sönnxå,len 1 fliekens huvìrd. uten ett ûe tJu närkte d-et. De
sJu hõI1 på, med. rtt kerclrrkä.nle oeh splnne, med.m splnn6unmrn såsom d.e
trotlcte höll på ett väckr upp fllckrn ur hennes wlmnin6, oeh netten glek.
lnte valtrrt
flll slut bröt ct-egen Ln, nen fllckrn hecl-e IJ[Ëtf,I[Iüü ur sLn vrnnrkt, och clet e¡mtes rlltJtimt lnte något tecken tlll rtt hon snert skr¡-lIe
lcomml ttl-l lÏÜerls lgen. Do sJu vlrkecle lvrlgt mect- vr,re¡rd.rl. Då cl-e vf,sket
s1ut, telecle den förste ev rlen, hon so¡ elltld. bnrked.e föra ord.et: nEuctm
se honr"ro må,ste vt gå vår vä6.Vårcle fllcken väl! Ti'konner t111 d.lg lgen
när netten kommer, Vlrl d.et leget her hon velm.rt ur sln vr.r¡.mrlt. Vå,rt[r. l.enne väl, râ akell vl ge dlg rlklÍg 3rtättnlng.tt
trDet skell Jrg 6örerrnftlle frõlqcrr"r6l rplnnguruorre, DËirefter glek
d.e.
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¡QpfXXffi - Så snart d.et blev rlkt lgt 1Just, tlrog sp lnngr:nnan ut
1.""'\
sans och
len
ur
fllckans
genast
humcl.
rlrFÌ neclfeta¡rôe och
Hon
flck
tlllba]ca
UN
reste sig upp, Hon kä,ntle lgen splnngr¡mna¡ och berä.ttacle för henne, att nan
hacle gett herne någon ôryck som hatle tagit från henne meclvetantlet, och seôa¡r tlet ögonblicket vlsste hon lnte var hon hacle varit, förrän hon flck
Det blev

f[

ûas.

GLf

¿

t1l1baka sarnsen 1 spinngummans

sã.ng,

l1te att äta och ôrlcka¡ och sen hon på d-et vlset
haùe håi.mtat krafter tÍllräckHgt för att kunna gå, satte gu¡¡marx på hettne
sin egen kappa och slog upp kapusehongen över huvuctet på, henne, så att ingen
skulle krrnna se hennes a¡s1kte. Så gick d.e åstaü tl]-]-sa.mman till fllcke¡s
föräld¡ars hus' Spinngunman talaôe om hela hlstorlen frârl börJan till slut
för förälôralna, ooh ûe förstoô hela sammanha¡get. De var naturllgtvls myeket glacla oeh lrnerligt tacksarnma mot splnngummsn, och ôe försäJcraôe gåmg
på. gå.n9, att ôe skulle veclergälla þenne för tlen stora tJänst hon gJoùt ûem.
'
Så kon gu¡lman tlllba.ka t111 sin stuga och funcleracle fra.m och tfllba.ka
på vað hon skrllle sva"ra cle tLär ôa.nerrna när tle kom tlllbaka. Hon vlsste lnte
något bättre svaJr ä.n att säga clem att fllckan kom tt1I sans lgen och att hon
tlärefter hatle eått sln väg. trTär natt en }:omr};;öll hon sig vaken och väntarle.
BörJan av natten gick utan att någon hörcles aT. Mldratten komrmen cle kon
inte. Och når öet seèarr öagacles, haôe öe fortfara¿ôe lnte konnit. Så gick
tlen ena ôagen efter clen ar.dra, en recka, en må,nat[, ett helt år, men cle låit
fortfa¡a¡tle lnte höra av slg. Då tFiükte hon för sÍg själv, att d-e inùe vlclare ä.mnacle komma.
Så haôe enellertlö tvä hela år Sått tlll äncla. Splnngrlnman satt oah
arbetatle. Hon hacle en kolossal hög metl ull att kaxd.a och kämla och spinna.
Natten haùe falllt på, och hon hacle tåind.t sltt nattarbetslJus för att ârbeta hela natten. Då lyftes ùörrkllnkaJr och ôörren öppnaöes. In kom elen
tlär första kvinnqrr meô kapusohongen uppclragen öyer hunrtlet srå, tå,ngtratt
sBlnngunman lnte kr¡nùe se aruat än ögonen, nei, cle lyste också skarpt och
livligt. Eor. gick fra^n t111 ullen, stack bägge hä¡rûerna 1n i ðen och saöe¡
trlhr fnr necl ullen! Om d.et är ull tlu splnner nu,
ft¡nma¡r gav henne

t

Karclom ôenrkänlon ôen¡

tack vare vår bjåilp hlnner

(1u."

o

l!

ft br{rr :s

lgn sagt ut tle sf sta oròen, förrä,n clen andra krlnnan kom
Eon hacle ookså rrñT över hurnrtlet och hennes ögon gIöd-d-e u¡rcler huva¡. Hon
UHD
gick fran t111 ullen, stack in flngrarna oeh sade samma strof . på rlet sättet
kon den ena efter ilen anöra 14, tflís ùe va¡ tJugosju etycken, oeh ûe arbetacle
ivrigt. Splangrmman börJatle bli rËid.d., men hon 1ät ingentlng närka. Eon insåg
att d-et 1åg någon oncl avsilt unôer derae besökrmen hon var på sin va.kt, T11l
slut talaûe en ay ôem, clen som alltiö brrrl<atle föra oröet.
trstig upprmor lillanr sâ honrtroch läsg på, ner tæåinsIe åt oss, Eatten
är kal].!rl
Natten va¡ vÍsst lnte kall. Och tlet var reðan en stor eIô på bärclen.
Men hon steg upp och latle ner torv på elclen. Hon låtsad-e som oE hon var överförtJust över IrÍIIferI arbetet som de så raskt gjord.e unðan.
Knappt haöe

kåpan

ttSätt clen clär stora grytan på elùen, mor l1l1artr sâ hon
som flfrôe
orôet.tTl börJa¡ bl1 hurgf lga och törstlgar.
Det var en välðig g¡ryta.lf,an kund.e stoppa ner en hel nËinniska tÂ.o
ocb' koka henle levanôe. IVär nu þytan hacle satts pä elûen, talarle kvlnna¡r
å,ter.
rGånrsa honrnoch håimta vatten och ÏräI1 d.et

l grytaa, för elJes sprlc-

ker ôen. ELtlen är för stark.tl
Spinngunman gav akt på att tle all? gjorôe mlner åt va¡arlra ohh
ingenting on.
sbattaile i njugg, nen hon låtsatle rrllrr¡rvr¡* Eon tog merl s1g en spa.nn oeh
Den
glck ut ttl1 källan. Hon ba¡ ia en qpann vatten och hälLöe tle'' I grytan.iú
kunde lnte b1 1 fu1l
om tnalr så sloge tJWo E)annar vatten i d.en. Hon
Iåtsad.e eon om hon sÌ¡rnttatle sig allt vaö hon kr¡¡ðe meö att sprlnga till kä]
J.¿¡1 och att fytla grytan så fort son möjl1g't.När de såg hur hon sk¡nrd.atle slg
blev tlet nycket mfner tÌ.em e¡lella¡r och &e sþattaôe nycket i mjugg. Ingen av
clem 1ad-e märke t111 att hon haöe några onda anlngar gentenot (Len.
När hon hatle hãintat åtskÍlliga spannar vatten oeh hon skul1e springa
efÛer en til1, sacle hon¡nJæ nåste raska på, så fröhrarna lnte rent förgås av
h:nger och törst innan jag får grytan fu1l.rr
Eon sprang ut och forteatte att sprlnga, tlJ-ls hon va¡ så långt från

fr{ot{q:q
ll.

att rle lnte i¿¡¡Sre kr¡ntle höra ljurlet av hennes steg.Då sta¡nacle hon,
staöe av sig skoma och snög sig tillbal<a utan att göra något buller.Sä,r
hon kon t111 clõrrenrlacle hon örat,not ûörrspringan för att höra om cle hatle
något att sãga. Och hon flck hiira.
tfDet d.röjer lnte lËinge lnna¡r tlen är ful1 tfllräckllgtnrsa ôen soß
al].tid. brulaöe föra ortlet.
trVad- skall vi cLå göra, vår clrottning?rr sa en âJrraJl¡
rDå stoppar vi henne Í grytan och kokar henne leva¡rôe. Vi stieker en
sömrnål i henne, och öen får sitta lcva¡ en str¡ndttrsâ cten första.
I{ãr spinngumma¿ hacle hö:Ët ôet, smög hor, s1g tillba.ka till öet stãllet
öÊir hon haöe liinnat sina skor och vattenspannen. IIon toe på, sig skorna ooh
sprang till andra åind-an av huset. Där gav hon slg t111 att ropa aY full hals,
och clet var ett klart och starkt rop son hörtles mer än en balv fjärd.lngsväS
n¡ntonkrlng från ôen platsen clär hon ütoö'
I

t
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Gra¡rnar, ohoJ ! rfropacle hon, trsprÍng, sprireg,

sprlngl De I juslockiga kvllrnornas berg står I 1âgor! De ljuslocklga kvlnnornas berg står 1 lågort t De
ljuslockiga }:vlnnornas berg står i Lågor! I ! n
De tre gåLnger nío kninnorna inne 1 stugan höröe ropet och varnÍngen.
ff

på ôörren allesanman, och så bar
d.et iväg mecl clen uppför berçt så fort benen lcr¡nùe bära (Lem.Splnngu.mna¡r kastatle slg ner på, narken tllJ-s tle haôe br¡nnlt unûan. Sen sprang hon ln ôch Iås-

De släppte arbetet

ur

h¿ind.erna och rusad.e

te ùörreno Hon yreù oru nyckeln i låset och J.aùe geasa på nyckeln att håIIa
ôörren låst.5å ställtle bon eIötången v1ö härtlen och latle €Basa på d.en att inte
röra slg frånr sln plats. Hon högg fast yxan t huggekubben och laùe geasa Bå,
öen att inte röra sÍg fråm stäUet. På clet sättet ställôe hon var je sa.k på si.n
rätta plats och laôe stråå.ng geasa på ûem aIla att lnte röra slg frår^n sina
platser förråin ho¡ själv löste ôem fråm geasa"K:rappt hacle hon hu¡cnit att sätta tlen slsta sa.ken stad.lgt r¡¡rcler geasa, förrËjn hon hörd.e kvlnnorna komna tiIl
clörren. En av clem försökte lyfta på k1inJran. Men ôet tjËinad.e lngenting t111,
för ctörren va.r låst.
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rtoppna clörren, splnngu¡oma! trsa lcvinnan d.ä.nrte, ttså

rn

T
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slutar vi arbetet åt

lr

ttNej jag öppnar lnte"rsa,honrnför ùå bl1r Jag stoppaô 1 grytan'fl
ttõppnaröppnarnyckel I låset! n sa kvlnna¡r clär ute.
ftÐet kan

jag lntettrsâ nyckeln,nJag sltter här i låset och är r¡nöer
strÊingagte geasa att hå,1la ùörren stängù.n
rr sa lrinna¡ ðänrtanför.
"Öppna, öppna, låmgbenta elûtång!
rrDet ka¡ jag inte'rs& eld-tången.'rJag står här på nln rätta plats vlû
elùen och netl nltt huvuö not spiselkanten, och clet na/ USt" strängaste geasa
lå nig att lnte rõra mig från stället.tl
wÕppaaröppnaryxa! rrsa lcvinna¡ clär

ute.
trÐet kan jag lnterrrs& yxari.rrJag är här på nln plats meô mln egg fäst
t huggekubben, och ôet har lagts strängaste geasa på rolg att fnte flytta nig
fråm clen plats clär Jat är.tt
ttöppnaröppnarnystan! rr sa lcv1nna.n ûär ute.
rrDet kan
Jag lntet'rsâ nystanenrrVl ligger d.är tlu liimnad.e

osr, och
på oss att lnte flytta oss d.är1från, fõrr åln vi har

tlet är strängaste geasa
Iöste frfur ûeI geasa tlu sJä1v lacle på oss ôå tlu kastacle oss fråJî c[1g.rr
tröppna, iÍBBna,

spinnrockshiult rr sa lcvinnan öåir. ute

.

orlclen
lntet'rsâ splnrrockshjulet. rrõrrtrÍt är lagl on m1g,
jag kan lnte röra nig utan tlrrstå¡ru *ouli*$ÍT. u
rföppna, öppna, sp lnnro cksnocltl! tf sa kvinnan ôär uts .

trDet ka¡r Jag

IrDet

och

ka¡ Jag lntettrsâ snotlclen.rtJagi är 1agÈ on hjulet, och jag kan
inte göra annat ¡iJr snurra noclrullen rr¡nclt.n
tröppna, öppnarno cþulle ! tr sa lrvinnan öEir ute .
¡rDet ka¡ jag lntef sa nocþullen. trDet Ëir strängaste geasa på nÍg
att inte göra a¡rnat än snurra rocktenen runôt.tt
På ôet viset fortsatte tle att kalla på d.e förenål som fanns d.är lnne,
och be tlem öppna tliirreu, men tlet mlsslyckatles varenöa 8å¡rB, efterson ra.rJe
sak Tar u¡röer geasa Bå sln plats. TilI slut kon cle att tänka på, en sak som
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g någoneln ladte unôer êBasa, oeh son lnte kan läggas u¡'aler geasa så
I
ung Ëj¡rge ûen är lnom hus, euecla¡ ôen lnte har någon uppgift att utföra inonhus.
In¡¡ôe på en sa.k
l[en spinngu.nnar Yar tlen för s1ug.,Eor, vlsste att hon fnte lÊigga gèase son
lnte lÊingre hatle någoe uppgift att fyIla, och ôen sak ûet här gälld,e, ya¡

ðet vatten hon haile tvättat slna fõtter 1. När hon nu inte knnrle lägga geasa
på fotvattnet, så slog hon ut clet utanför ðörren lnnar hoa stäng:d.e ðen.
tÕppnarõppnarfotyatten!

r sa kvlnnan clär ute.

jag lntet, sa fotvattnet.rJag är här ute unrler clina fötter
u¡ôer ärttärnerlset.n
fåir ðe fick tlet waret från fotvattnet, så förstocl tle att tle haite
õverllstats. De glck ursfnniga sin yäg. De flnns någonstans uppe I berget,
ooh Jag har lnte hört att rle har konnit ner eeclaJr.
wDet kan

