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unûor alla tlder har oullnar¡f,Jorclen varlt ontrclt 8v de sJöfarando
på gruncl ev sin bredcl.sltt dJuP ootr sln fattlgdon pÀ farltga trlnAaår
och rey.Den kalladc8 också, fordorntlns GodrÂeren.r¡{arg¡l,är stt latlnskt
ord ocir bet,ycler lBv.li.en ncd tliten Îört'¡¡.nr¿uÊñ ¡¡i¿¡i,¡]rrf,, c¿rll.¡{t fö}.lanoo
ganla nE¡len:- ¡ närirpf.¡n ¿rr (lcn bervltado flor¡len lsrrd€ en gång en rlk ÉnÌefru pâ
gttt atora god!¡Rumceri I gården voro pr.ydclà med fulrl- och BlÌversafer
oeh 0.yrbara gobellner och nattor från frärr rnanrle tä.naer.Msn godsfrun var
snål och elÈk och ÞefolEnlngen 1 bygöcn avskytde hennc.Ilon älakode ett
elryt¿ övor Btnð ä,goôelar för ue f,atttga bön<ltrna ocn dâ någon tlggarc
ba0 h6nnc O! ott et,yckð þröCr8krattacte fron nollos ralt I anelktet och bad
honom 8rþeto osil förtJËtna Dongar ËJäIv

En da€ gLck e I '3rare fö¡l¡l,.Han var ooh
nr¡ngrl E let I herr 3 äli:ergat ut.knaokado B¿¡kta
pA Oör n nades och I tee ln 1 Xöket.Merr p a vfuaco
lcko r r o¡r üet tll n iul de fråeat sln sti håctar-
Inng och skyndaie etlet d,enna;Oootln¡ rn octcs+ n:!"oket rltrtl d t Ìöket.
nen hon bJöd lcte tlg5aron äterutan börJade som. rra¡rllgt akryta över stns
omåtllga Û¡l¡ rlkedoraar och sltt överflöd på rr,at och dryutc.Gubben betrak-
tsdg ne¡lfre frogê ocn så sval.aoe hen:

ü¡ÍådiÉ: îrurstörre u¡ider har 1 e,¿nnlng hånt än att lfl lcke elrulle ]<r¡ruta
bllve fattLg.Ven vetreri d,'iÊl kenske nl et¿1r uta¡¡ alLa era ägooelar.r

Ì{en Bo0efrun okraiùade oon bad honon st1Ëì¿ n:ed trpp 1 stora salen.ltggaren
föfJde he¡rrre utarr ett ord.H¿¡n bllolcaele lugnt onkrlng slg rrtan att bllva
bIã,ndad av pralten och då. goctsfru,r såg clettardrog trón vieclg+d guldrlngen
sv sltt flngerröorrnirce fönstret ocn kastade rln.gen 1å.ngt ut l tJorden,
tosi ôpÈSelkl¿r ooh gIJ.ttrar¡de I solskenet r¡tirredde slg nedanför herrglrdeni
- tf,ifa onöJllgtrsõr, det ä.r för ntg att åt,erfå. derina guldrln¿;rrsade-hon,¡llka onöJl1gt ä¡ let fôr nlg att någonsln krrnne bllva fattlg.i

Ouþþen log gåtfullt ocn avlrigsnado s19.garüs kväIl anlär¡de en Í'lslsòr_E tlll gocùset osh vllle sâl.!a fl6k.Oods-
frun löpto några st.ycren flsksr av no
att ren6a clem.Uon fllsfan lrade lc-ke h
ett utrop.knlven hatto etött not ctt h
nu upp detta rtr cle blodlga lnä,lvor¡re.
rlng.henneS matmoüera dyrrlara rLng.tr'ör
godgfrun flok se clenna þIeknacle hon och slog ne.1 ö¡,,orr,en.Ocit friin clen oagen
blev itoir gorl rnot alla fattlgarctelade üed, slg át Þönclerna 1 trakten octl

na,mn nä¡audeg ned gtädJe..och.vôlslgnelse I f i.skarstrrgorriê och torpen
od,sgt.Ì{en hor, var alltfLir SodrherÌneg lnlcons-r,er v11te loke rä.ota tltt,
de ctna godg och dog sJãtv sorrì eii +.lggarersom ba,il oni l.,röd vtd våg-

ttärav.@€tîu flgtnnet 0r¡Iônarenrgulcthavetreller oullnaren,vllket ¡eder-
mera b1lvlt GuiJrrrarn¡
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