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FöfJancle garnla aäEenrson även f l¡ines omtalad bl¿nd lnnevÄnarna på
thetlandsöarna¡Ér otvlvelaktlgt ov norcllokt ursprun€ ocji. Jag nar å.yen
hört dcn omtalad av ganla ltskargubber frii¡i hucttr¿rkterh.aå .

I rle stora hayodJupea levde lr¿vsnånnon och hevel:vlnnornarvtl&¡ fundo
förv¿nCla tlt tttl sã,14r neû tlllnJåilp av en sãlnudDsom cte Èestadc över
t¡larno¡ooh got¡ säIar tumlaûe do då om,trlng I vfuorna.ur,an 0etta troll-
nedel förlorade d,e dock genaet 81n êgen8kap av g¡0flblsks män ocn kvlnnor
ooh blevo t1lt vanllga n:å¡-rnlokor.Dot berättasratt en kustbo.ron en månl¡us
afton vEndrartre rrte¡ter stra¡¡üdnrplötsllgt flot so on underllg drrnl på dc
Ëfarplantacle sten¿rrna vlcl v¿ttenbrynet.Dst var ett stort_antãf unga lllokor,
gom dan¡ado , oot¡ þ redvld ûen 1ågo såIn¿mr¡arr¡a utbreclda på etranôeñ.rannon
snög olg lJucllö8t'l¡ort tllf säIsi(lnnon o¡h gönde ett av den l¡nder en stC!
eten.Dârpå väncle han tlllbala.nen cle clanñarrde havs¡cvlnnornE Toro då för-gvunnûrnod aï en untlerbar fllokaron den skönaste tä.rna,
aom nfuonsl o1g för en dödl bllslar.ooh filokan grät,ooh-oâ,
non ftcf se aökte hon þevelc ett ätorLãrnna eälhudeñrtaits-
&¿Lnen ¡varme ei Ku¡¡de þl iva a¡¡illaCt' t 1Ì1. en- eål . ¡{en kuet son€tn
II¿d€ l¡llVlt förälStao I rlen vackra kvl¡:nan och nekÍic.e bestã.nt att lã,mna
henne trollne0let åier.oet €r¡do han kur¡.re göra f ör henne,var att neftf öra
hsnne so¡n sln bnrü ocir 1å1:a non¡¡e lev:i tlllsa¡nnsns neô nðnom t hans enkla
koJa.glrenenrsen sågratt ¡1o¡i var prlogf.ven å.t út:.r:ì'rêrl8 äOeInoO oeh att det
loke fanng nfuon utslht fijr heune att Ìn¡nna ätervä.rxìi¡ tll.t sltt våta rlke,
antog anþudet och Jr¡b1a¡tde forde lcustbon h€ltrl€ iieûr.

8å. g,tngo åren.¡rert tlden tJänade den fattf.ge flskaren pengar ocir snart
tunde han bygga stg ett större bonfngehus.Han levde lyckllg tlllsanrnans
med sln nustru och LEr¡s åktenskap våIelgnad,e8 av fLera barñ.{en alla hade
de ett Länneteolten på stn kropp.Eom vtaact€ratt r1e !"clce voro några vanltga
nännlskorrd.eras f lrr¿rar voro närullgen förseclcta mect on llten slnrnl¡cl.A,ven-
üen forna navsJungfrun älgkaûe sln nanrmen ttclt ils fölI ett d.ystort svår-
nod över'h9:inerhgn m1nüeo ElIra tetar I de salta böUorna och dangen på
strandon uncler månt¡uso ná,tter ooh ofta van(lrilde noñ onfrlng nera vld
tultenrltkson oökandc efler stn srnrnna lycta.nfuon gå.ng locleoe non utåt
navot ooh då v183de slg en stor oã,I,ned vlJken iron taláde på ett underllgt
och frånr¿nde opråk.

Då rränoe det clg en clag att ên av gnåÌr¿rnen funno ett gannalt sá.Ieltnndolt und,er en Eton pä etranöen ooh .lublanle över dst unoorllga f.yndct
sprang det ¡@n t111 nndorn för att vlea heme net ooh få rrlt;felön.ìIodcr¡r
lÈenkðnae..geñrst atn sälne¡rn¡sorn hon förrorat ¿en nlru¡esvã,icã ñatiñ;ã-A-
kustbon fört henno nen t111 sln atuga,och d¿rr¿n,ie èv glÊdJe tryckt,e hondet t111 6lß.$n,1est hgnnes b¿rrn grunLaoe hcnnos stor:t lyct<arnen hon kunclolote kã.mpa mot sln n¿turroch sed,an hotl sast farvål ,sl(ytrdade non ned tt11
str¿n,len.

trust då a¡rlåncle nannen hel¡ frå¡r en l?ingre flsketur.frågarJe ofter rtnhuotrurftok red¿ på nlotorlen om .ion ;iterfuru¡a sälrlaßìen óctr rü8.r.ds þs-slnnlngslöst efter henne.Ilan förstodratt om h3n lclre okulle hlnna fA tagl
henno Ekulle hon vara fcir alltld förlorad for honon¡ ooh han som ålEkat
holrno sâ tqyckct.ìfen lrên ron lör sontröctet hatte gå oeslutat.och nan iñie¡rcc
Juet l laßon ttC Íör att se hennå ¡tðrt¿ rråm en kllppa ¡¡eõ I havot I fornav en sål och santldtgt vls¡ce sls d.e
honltgnetsfuua ea¡rt¿l och ¡r¡äte¡¡ med
tlll hanne8 råddnlng.trr¡Btbon stod ble
cln försyunna nat¡rgon Jubl:.rndo lelcte
EOrß ropaclq bon tlll honon:
-. 

¡Farvål!¡*S önskcr dtg all l.vcla och väIgånej¡"g ãtetade clg a1ltld..-cå.tag var på Jorden.ns¡i.lag nar Brltld äIsket nln förste ran ñer ñn digjr
ooh med desa¿ ord dök hon vlcl eln mskeg slcc nect I de oþokanta,r.lupeñ.
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