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err, som bie-r gladu J-o-iratle dÏä"ngen
vå skrí¡;, 8v vilka cl'::ángerL fick
kYinet var vackert förgYilt' men
Drä.ngen vsloe det sistnä'mnda'
att-dräingen skulle ralt
soln var fyllt rnect gu1d, Jäti;enr som trõade,sin
kastai
och
clot vashraste si<rlnet, blev föíargad clerrne vek förtrytsanhet
räddsoch
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söntleroelacl.
hunclra år serlan bocltle en Jåttefarnilj i Glommen, ett
Söder om holma:rna

Den

äm¡da holmar.
som kellas Valberg, och tlä'r
åittefamllJerna 'l'iile ¿tga den mei-

ä"tt till ön beslöto jättarna i
hem. Därför sPê,nde cle en tr911spä'nJåtttarrra 1 Valberg sågo clet,prödragarna
så
de ôe för eu trollhäst i södra anttan av ön, Nar
yade sin styrka emot varanclra brast ön sönder i tre holmar'
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och bad att få lagat ett par skor, I[ot ll,fte orn god betalning
åtog gubben sig arbetet,
Dagen efter börjado skomakaren att laga skorna, utan att
veta vein rlen f::li.mmanrle var, som varlt alal dagen förut. l'/íen nâr han
h¿¡rle fåt'tj den ondra skon fä,rdlg, var den första lira sönctrig som
förut. ,Skonalraren hölr på att arbota metl de förargliga skorña i
fler¡l dagar, til1s den frÊiuunande kom för att trg.mta sina skor. rrDet
må,ste vara troll.tygrr, sacle skomakaren. ttJag har arbetat i flera dagar på d.essa skor och gJort slut på altt mltt materiaì-, men åndä
iiro skornarr lika trasi.ga. Jag tror, att jaE f ir,tt s jåtlva don lodo att
göra med. Dei: frärûr¡ancle log hånfurlt och sede: ItJa, ju-st sä ar
detr'. SkomakBren tyckte emeLlerti.d honom eJ vara så ful oeh lerl,
som han hade förestäIJ-t sig. De kommo i ett rivrigt samtar, oclr
innan don le<io gick, hade d.e kommit överens om en sak. Den lerle lovade, ett rlet ¿lctrig skulle sakn¡.¡s pengar i skomakarens hem, om
han blott finge koruna och hä.mta skornakaren efter tjugofem år.
Tiden gick, och cien fÖrr så fattÍ.ga skomakarfamlljeu levcle i
överflöd. Àfor., då det leit mot slutet av de t jugofem å.reñ, bör jade
skom¡-¡karon att_bliva ä.ngs1ig. tsn <iag då han satt och gnecl pâ"sin
fio1, kom den ]ede nedfaranoe igenom skorstenen. Skomãirareñ började att spela på en psalm. LIen eftersom han inte var vidaro hen:nà i
psillmspelning kom han snart in på en vals. Då var tiden inne för
den ledo. IIan grep clen stackars slcomakaren, vilken var
tvur:gen att fölia med. ,Îi olen ville han ha mecl sig, rl,ell eftersr¡m
han hade spelat psalmer på den, kuncre derr ej få fùrja meci. skom¿¡k,sreri kastade den dä,rför ifråri sig. Fiolen föl1 rred på ott berg,
och i berget kan man ánnu se den h¡ila, som folket trott vara en
fölid av fi olens hårda stö'b mot berget. Och ä.nnu i dag kalras
berget al"lrltnt för ,:'i olberget.
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Jtitts I Àleklåtten.
I nä.rþeten av KungEilv l1-gger ett högt berg,
Aleklättem., med en grotta. I ðorna:'grotta bodcte for några hund.ra
år sedan en stor jätte, son var mycket fruktacl. h. lcvälL skul}e
en drËng från traktelo' gå ut oeh se efter sl-n husbon-der kor, Ean
glck helt nära grottans öppning. Då han såg, att grottan var üpp
lyst, vllJ'e han unilersöka d,en bËLttre. Framkommen till öppningen
flek h.a,n se j?itten, Jàitten blev mycket g3-acl ii've¡ att ha trtiffet
en mËin:riska, som inte var räilcl för honon. Han bail därför dråingen
att f$Ija necl id. Utan tvekan föJ-jcte drilÈingen'meö jeitten in I
grottan. Ii[är ilrängen slnr]Ie gå, baô jätten honoro Så tj.IL hane
son bod,cle t Do¡rrre fj¿i1,l- ù Norge och frä,ga, hur ûet stoit t111 neö
honom. Det l.ovaüe clrängen att göra. Då hen kom til1.baka¡ Biolc
han ti"ll. jätten 1 Àlekl¡itten och hälsade från hans bro¡ 1 Dowre
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fjEil1'. Jätten, son blev glatln lovaile d.rängen en stor belönj-ng.
Han giah efter två skiinr av vi-Ika drËången fick väIJa vilket han
vj.lle. Det ena skrlnet var vaclcert: förryIlt, men d,et andra var
dåIlgt och ganmalt. Drängen valde d.et sistnËimnd,a, som var fyltt
meü gu1d.Jättem, son trod.d.e, att d.rÊingen slnrlle valt clet vackras
skrlnet, bJ-ev förargaô och I sl-n förtrytsamhet kastad.e han si.tt

spjut efter ctrÈingen. Ulen ilerure ve]r åt
sitt guldskrin.
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