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Förord
”Vi ska aldrig skiljas från varandra, och om en av oss tvingas flytta, ska också 
den andre genast bryta upp”, så skrev Jacob Grimm redan som tjugoåring till 
sin ett år yngre bror Wilhelm. Och så blev det. Ett helt liv bodde bröderna 
tillsammans, alltid under samma tak, ända tills döden skiljde dem åt. Då 
pojkarna var små sov de i samma säng, när de blivit lite äldre satt de med 
läxorna vid samma bord. Först som vuxna hade de egna arbetsrum och dessa 
låg vägg i vägg.

Bröderna Grimm tvingades flytta många gånger under sitt långa liv. De 
föddes i slutet av sjuttonhundratalet i småstaden Hanau, som ligger i Tyskland, 
och de dog i storstaden Berlin. Där ligger de sedan länge begravda, sida vid 
sida, tätt intill varandra.

Tänk om Jacob och Wilhelm hade kunnat ana att vi fortfarande läser sagorna 
som de började samla när de var unga – det var för ungefär tvåhundra år sedan. 
Sagorna var bara en liten del av allt som de åstadkom, men ”Få böcker har 
tillkommit med sådan lust”, skriver Wilhelm Grimm i förordet till första delen 
av Kinder- und Hausmärchen (Barn- och hussagor) från 1812.

Fortfarande är bröderna Grimms sagosamling en av världens mest kända 
och spridda böcker och sagorna lever vidare; Rödluvan, Snövit, Törnrosa och 
många av de andra som också finns i denna sagosamling. Och efter alla sagorna 
kommer berättelsen om Jacob och Wilhelm Grimm, två ovanliga bröder som 
älskade sagor – för det blev de världsberömda.

Andréa Räder, maj 2008
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Grodkungen  
och Henrik med järnbanden

Översättning av Britt G. Hallqvist
Illustrationer av Eva Eriksson

 På den gamla goda tiden, då man ännu kunde få önskningar uppfyllda, 
fanns det en kung som hade många vackra döttrar. Men den yngsta var 
allra vackrast. Solen, som ändå har sett så mycket, gladde sig var gång 

den sken på hennes ansikte.
I närheten av slottet låg en stor, mörk skog, och där under en lind fanns det 

en gammal källa. När dagen blev het, gick kungadottern ut i skogen och satte 
sig vid randen av den svala källan. Tyckte hon det blev långtråkigt, tog hon en 
guldkula, kastade upp den i luften och fångade in den. Det var hennes käraste 
leksak.

Så hände det sig en gång att guldkulan inte föll i prinsessans uppsträckta 
händer utan på marken och ner i vattnet. Hon följde den med blicken och såg 
den försvinna. Källan var djup, så djup att man inte kunde se botten på den. 
Hon började gråta och grät allt häftigare och mera otröstligt. Medan hon satt 
där och klagade, ropade någon till henne:

– Vad är det med dig, kungadotter? Du gråter ju så att det kan röra en sten!
När hon såg sig omkring för att få reda på var rösten kom ifrån, upptäckte 

hon en groda som stack upp sitt tjocka, fula huvud ur vattnet.
– Jaså är det du, gamla sölbytta! sa hon. Jo, jag gråter för att min guldkula 

har fallit ner i källan.
– Trösta dig och gråt inte, svarade grodan. Jag kan hjälpa dig. Vad ger du mig 

om jag hämtar upp din leksak åt dig?
– Vad du vill, kära groda, sa kungadottern. Mina kläder, mina pärlor och 

ädelstenar, ja, till och med guldkronan jag bär!
Grodan svarade: 
– Dina kläder, pärlor och ädelstenar bryr jag mig inte om och inte heller 

guldkronan. Men vill du hålla mig kär, får jag vara din vän och lekkamrat, får 
jag sitta till bords med dig, äta på din guldtallrik, dricka ur din bägare och sova 
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i din säng? Om du lovar mig det, ska jag hoppa ner i källan och hämta upp 
guldkulan åt dig.

– Ack ja, utbrast hon, jag lovar dig allt vad du vill ha, bara du skaffar tillbaka 
kulan åt mig! 

Men för sig själv tänkte hon: Vad den dumma grodan pratar! Han sitter ju 
i vattnet och kväker bland de andra grodorna, och aldrig kan han bli vän och 
kamrat med en människa!

När grodan hade fått hennes löfte, dök han på huvudet ner i vattnet. Snart 
kom han upp igen med kulan i gapet och släppte den i gräset. Kungadottern 
blev jublande glad när hon fick se sin vackra leksak igen. Hon tog upp den och 
sprang i väg med den.

– Vänta, vänta! ropade grodan. Ta mig med, jag kan inte springa så fort som 
du! 

Men vad hjälpte det att han ropade ”kvack, kvack” så högt han orkade? Utan 
att höra på honom sprang hon hem, och snart hade hon glömt den stackars 
grodan som vackert fick hoppa ner i sin källa igen.

Nästa dag, när prinsessan hade satt sig till bords med kungen och allt 
hovfolket och höll på att äta på sin guldtallrik, kom något krypande uppför 
marmortrappan – klitsch, klatsch, klitsch, klatsch! När det hade krupit hela 
vägen upp, knackade det på dörren och ropade: 

– Yngsta kungadotter, öppna för mig!
Prinsessan sprang för att se vad det var för något, och när hon öppnade 

dörren satt grodan där. Då smällde hon hastigt igen den och satte sig vid bordet 
igen. Hon var rädd.

När kungen såg hur häftigt hennes hjärta bultade, frågade han: 
– Mitt barn, varför är du rädd? Står det en jätte utanför dörren och vill ta 

dig?
– Ack nej, svarade hon, det är ingen jätte utan en otäck groda.
– Vad vill grodan dig, då?
– Ack, käre far, i går när jag satt vid källan i skogen, och lekte, föll min 

guldkula i vattnet. För att jag grät så, hämtade grodan upp den åt mig, och 
för att han nödvändigt ville det, lovade jag honom att han skulle få bli min 
lekkamrat. Men jag trodde att han inte kunde ta sig upp ur vattnet. Nu är han 
där ute och vill in till mig.

I detsamma knackade grodan åter på dörren 
och ropade:

Yngsta kungadotter, 
öppna du för mig! 
Har du glömt det löfte 
du mig gav i går 
vid den svala källans rand? 
Yngsta kungadotter, 
öppna du för mig!

Då sa kungen: 
– Vad du har lovat måste du hålla. Gå och 

öppna för honom!
Hon öppnade och grodan hoppade in och 

följde henne tätt i hälarna till hennes stol. Där 
satte han sig och skrek: 

– Lyft upp mig till dig!
Hon tvekade ända tills kungen befallde henne 

att göra det.
När grodan väl satt på stolen, ville han upp på bordet, och när han var där,  

sa han: 
– Maka nu hit din lilla guldtallrik så att vi får äta tillsammans! Kungadottern 

lydde visserligen, men det märktes att hon inte gjorde det gärna. Grodan lät sig 
väl smaka, men nästan varenda tugga fastnade i halsen på prinsessan.

Till slut sa grodan: 
– Jag har ätit mig mätt och är trött. Bär mig nu till din kammare och red till 

din sidenbädd, så lägger vi oss och sover!
Kungadottern började gråta. Hon var rädd för den kalla grodan och vågade 

inte ta i honom, och nu skulle han sova i hennes sköna, rena bädd. Men 
kungen blev ond och befallde: 

– Den som hjälpte dig när du var i nöd, honom ska du inte förakta!
Då tog hon grodan med två fingrar, bar upp honom och satte honom i en 

vrå. Men när hon låg i sin säng, kom han krypande och sa: 
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– Jag är trött och behöver sova likaväl som du. Lyft upp mig, annars skvallrar 
jag för din far!

Då blev hon mycket ond, tog upp honom och kastade honom med all kraft i 
väggen. 

– Nu lämnar du mig i fred, vämjeliga groda! skrek hon.
Men när han föll ner, var det inte längre någon groda utan en prins med 

vackra, vänliga ögon. Enligt hennes fars vilja blev han nu hennes kära vän och 
gemål. Han berättade att han hade blivit förtrollad av en elak häxa och att 
ingen utom hon hade kunnat lösa honom ur förtrollningen. Nästa dag skulle 
de tillsammans dra in i hans rike. Så somnade de båda, och när solen väckte 

dem följande morgon kom en vagn förspänd med sex vita hästar som hade 
vita strutsplymer på huvudet och guldkedjor till seldon. Bak på vagnen stod 
kungasonens tjänare, den trogne Henrik.

Den trogne Henrik hade varit så bedrövad då hans herre förvandlades till 
groda, att han låtit spänna tre järnband kring sitt hjärta för att det inte skulle 
brista av sorg. Men nu skulle vagnen föra kungasonen till hans rike. Den trogne 
Henrik hjälpte dem båda att stiga upp, ställde sig åter bak på vagnen och var 
full av glädje över att hans herre hade blivit befriad.

Då de hade åkt ett stycke, hörde kungasonen att det knakade bakom honom, 
som om något hade brustit. Då vände han sig om och ropade:

Henrik, vagnen går itu!

Den trogne Henrik svarade:

Ack nej, bandet är det ju,
herre, bandet kring mitt hjärta
som har utstått mycken smärta
då jag dig som groda såg
där i källans djup du låg.

Åter knakade det, och så en gång till, och kungasonen tyckte varje gång att det 
lät som om vagnen gick sönder. Men det var bara banden kring den trogne 
Henriks hjärta som brast, därför att hans herre nu var frälst från trolldomen 
och lycklig igen.
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Mästerkatten i stövlar
Översättning av Britt G. Hallqvist
Illustrationer av Magda Korotynska

 Det var en gång en mjölnare som hade tre söner. Dessutom hade han 
en väderkvarn, en åsna och en katt. Sönerna fick arbeta ända från 
barnsben med att mala säd, åsnan bar mjölsäckar och katten fångade 

möss.
När mjölnaren dog, delade de tre sönerna arvet. Den äldste fick kvarnen, den 

andre åsnan och den tredje katten, eftersom det inte fanns något annat kvar åt 
honom. Den yngste var ledsen och sa för sig själv:

– Jag har fått den sämsta lotten. Min äldste bror kan mala och min andre 
bror kan rida på åsnan – men vad kan jag göra med katten? Går det möjligen 
att sy ett par handskar av skinnet så är det allt jag äger och har!

– Hör på, viskade katten plötsligt. Du behöver inte slå ihjäl mig. Det blir 
dåliga handskar av mitt skinn! Skaffa mig i stället ett par granna, höga stövlar så 
att jag kan visa mig bland folk. Det kommer du själv att få gott av!

Mjölnarsonen häpnade över att katten kunde tala som en människa. Då 
han råkade gå förbi ett skomakeri, kallade han på katten och beställde ett par 
präktiga stövlar åt honom. Det dröjde inte länge förrän de var färdiga. Då tog 
katten på sig dem, la lite korn i en säck, tog den på ryggen och gick ut genom 
dörren på två ben som en riktig karl.

I landet regerade på den tiden en kung som var övermåttan förtjust i 
rapphöns. Det sprang fullt med rapphöns i plogfårorna på åkrarna, men 
de var så skygga att jägarna inte lyckades skjuta dem. Det visste katten, och 
han funderade nu på hur han skulle kunna klara saken. När han kom till 
skogsbrynet, öppnade han säcken och strödde ut lite korn. Snöret som han 
bundit fast vid säcken la han i gräset. Den andra snöränden placerade han 
bakom en häck, och där gömde han sig för att lura på sina offer.

Snart kom rapphönsen springande från åkern och fick syn på kornet. 
Glupska som de var hoppade de i säcken den ena efter den andra. När den var 

full, drog katten igen den med snöret, sprang så fram, tog den tunga bördan på 
ryggen och skyndade raka vägen till kungens slott.

När han var framme vid porten till det väldiga palatset, anropade vakten 
honom genast:

– Halt! Vart ska du?
– Till kungen! svarade katten kort och gott.
– Är du tokig? En katt som vill träffa kungen!
– Släpp in honom, tyckte den andre vakten. En kung har nog ofta tråkigt. 

Kanske den här katten kan roa honom lite.
När katten steg in hos kungen, bugade han djupt och sa med hög röst:
– Min herre, greve den och den (han nämnde ett långt och förnämt namn) 

hälsar ers majestät ödmjukast och överlämnar dessa rapphöns genom mig.
Kungen blev mycket förtjust över de feta fåglarna och gav katten lov att 

proppa säcken full med guld från skattkammaren, så mycket han orkade bära.
– Ge din herre det och tacka från mig för gåvan! sa han.
Där hemma vid fönstret satt den fattige mjölnarsonen, lutade huvudet 

i handen och grämde sig över att han hade kastat ut sina sista slantar på 
stövlarna. Vad skulle väl katten kunna ge honom i gengäld för det?

Plötsligt knarrade dörren, katten steg in och slängde ifrån sig säcken. Så knöt 
han upp den och hällde ut guldet framför den fattige mjölnarsonen i det han sa:

– Här har du för stövlarna du köpte åt mig. Kungen hälsar och tackar så 
mycket!

Mjölnarsonen blev förstås lycklig över skatten, fastän han inte begrep hur det 
hela hade gått till. Medan katten tog av sig de präktiga stövlarna, berättade han 
alltihop för pojken och sa till sist:

– Visserligen har du fått mycket pengar nu – men det förslår inte med det! I 
morgon tar jag på mig stövlarna igen. Förresten sa jag till kungen att du är greve!
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Tidigt nästa morgon gick katten på jakt igen, klädd i stövlar som en hel karl. 
Åter igen bar han ett rikligt byte till kungen. Så gick det många dagar. Varje 
gång kom han hem till pojken med en riklig guldskatt, och följande dag dök 
han upp på slottet igen. Snart hade han blivit så omtyckt på kungliga slottet att 
han kunde gå ut och in där efter behag.

En dag stod katten stövelskodd i kungens kök och värmde sig vid en 
flammande eld. Då kom plötsligt den gamle kusken in och svor så det osade.

– Åt skogen med kungen och prinsessan! sa han. Just som jag skulle gå på 
värdshuset för att ta mig ett glas och spela kort, skickade kungen efter mig, 
för de ville göra en utflykt runt sjön!

När katten hörde det, smög han sig ut ur köket och skyndade i stövlar till 
mjölnaren. Redan på långt håll ropade han:

– Vill du bli greve så följ med mig, laga dig fort ut i sjön och bada där!
Mjölnaren visste inte vad han skulle säga om det. I alla fall följde han med 

katten, klädde av sig på stranden och hoppade i vattnet. Katten tog hans 
kläder och gömde sig med dem.

Knappt var det gjort förrän den kungliga karossen kom rullande.
Katten hejdade vagnen och sa i klagande ton:
– Allernådigaste konung! Min herre, han som badar där i sjön, hade 

lagt sina kläder på stranden, och så kom en tjuv och tog dem. Nu kan 
han inte gå upp, och om han stannar längre i vattnet förkyler han sig  

– ja, det är rent av fara för livet!

När kungen hörde detta, befallde han en av sina tjänare att skynda hem och 
hämta några av hans egna plagg. 

Så fick mjölnaren klä sig kungligt fin.
Eftersom kungen trodde att mjölnaren var greve och att han hade fått de 

präktiga rapphönsen av honom och därför var honom stort tack skyldig, 
bad han honom ta plats i karossen. Prinsessan tyckte alls inte illa om det, för 
mjölnaren var ung och tog sig särdeles bra ut, klädd som greve i kungliga kläder.

Katten hade under tiden skyndat i förväg, och nu kom han till en stor äng 
där många drängar och pigor höll på att köra in hö.

– Vem äger den här ängen? frågade katten.
– Den elake trollkarlen är ägare till markerna här, svarade bönderna.
– Hör på, go vänner, sa katten då. Om några ögonblick kommer er kung 

farande förbi här. Om han frågar vad er husbonde heter så svara: Ängarna 
tillhör greven. Gör ni det inte, kan det bli mycket otrevligt för er!

Så sprang katten vidare och kom till en stor kornåker.
– Vem tillhör den här åkern? frågade katten drängarna och pigorna där.
– Den elake trollkarlen är ägare till åkrarna, svarade de.
Och åter befallde katten dem att säga att det var grevens egendom.
Sedan kom katten förbi en skog med höga ekar där en mängd skogsarbetare 

höll på att fälla präktiga träd.
– Vem äger den här skogen? frågade katten.
– Den elake trollkarlen är ägare till marken, svarade de.


