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Denna avhandling ventilerades för filosofisk grad i Lund den 26 
maj 1909. I tidskriftsupplagan äro en del ändringar ock tillägg gjorda, 
varjämte den franska resumén tillkommit. 



Förord. 
Den första anledningen att befatta mig med de här be-

handlade spinnsagorna fick jag, då jag våren 1906 blef ombedd 
att i Etnologiska Föreningen i Lund hålla ett föredrag om Finn-
sägnen. Vid insamlandet av material till detta kunde jag ej 
undgå att ge akt på den släktskap, som råder mellan Finn-
sägnen ock Titeli-Turesagan, så mycket mer som de av flera 
forskare utan vidare betraktats såsom varianter av en ock samma 
saga. Att Finnsägnen ur Tit. lånat namngissningsmotivet, kunde 
dock visas utan någon ingående undersökning av den senare. 

Vad som lockade mig att ta de båda spinnsagorna till be-
handling, var den omständigheten, att deras så gott som ute-
slutande till västra ock mellersta Europa inskränkta utbrednings-
område alldeles bragte den indiska teorien ur räkningen, liksom 
det ej gärna kunde komma i fråga att med antropologskolan i 
de olika varianterna endast se sinsemellan självständiga utslag 
av mänskotankens enhetlighet. Skulle någonsin det ursprungliga 
hemlandet för någon saga kunna upptäckas, borde det vara i 
detta fall, så mycket bättre som de båda spinnsagorna ej ingått 
närmare förbindelser med andra sagor. 

Vad resultaten av min undersökning beträffar, tror jag, att 
de är så rikhaltiga, som man på forskningens närvarande stånd-
punkt kan begära. Ofta måste man stanna vid en gissning, 
ock det ligger i sakens natur, att olika forskare i dylika fall 
kan vara böjda för olika gissningar. I ett avseende har jag 
gett mig in på ett förut oprövat område, i det jag sökt samman-
knippa sagornas vandringar med folkvandringen ock politiska 
förhållanden. Jag har tvingats till ett dylikt antagande genom 
varianternas typologi ock geografiska utbredning, men vill ej 
anse sina slutsatser rörande denna saga bindande för sagoforsk-
ningen i allmänhet. Dock tror jag, att detta är något som 
man måste ha sin uppmärksamhet riktad på vid jämförande 
sagostudier. 
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Då denna avhandling efter ett par års förarbeten nu före-
ligger färdig, önskar jag här uttala mitt tack till alla dem, 
som under mitt arbete varit mig bejälpliga. 

Först vill jag härvid vända mig till min lärare, professor 
E. WRANGEL, med ett varmt ock vördsamt tack för det intresse, 
varmed han följt mitt arbete inom folkminnesforskningen, ock 
för den uppmuntran, jag städse rönt av honom. 

I alldeles särskilt stor tacksamhetsskuld står jag till Doktor 
H. F. FEILBERG på Askov, den skandinaviska folkminnesforsk-
ningens nestor. Vid olika tillfällen har jag under sammanlagt 
ett par månader vistats som gäst i hans hem. Därvid har jag • 
fått begagna mig av hans värdefulla ock rikhaltiga boksamling, 
säkerligen ett av de yppersta folkminnesbibliotek som finns, 
vilket satt mig i stånd att få förstahandsuppgifter i en ut-
sträckning, som eljes ej varit möjli,Ur  Ett rikt utbyte har jag 
också haft av min samvaro med nnom, ej blott på grund av 
hans stora kunskaper ock vetenskapliga synpunkter, utan även 
av hans personlighet. Det är därför med glädje jag begagnar 
mig av tillrållet att offentligen till honom framföra mitt vörd-
samma tack. 

Vidare vill jag tacka Docenten Doktor AXEL OLRIK i Kö-
penhamn samt Professor KAARLE KROHN ock Doktor OSKAR 
HACKMAN i Helsingfors för deras vänliga tillmötesgående med 
anskaffande av avskrifter ock översättningar från danska ock 
finska handskriftsamlingar samt andra värdefulla upplysningar. 
Även Universitetsbiblioteken i Lund ock Uppsala ock Kungliga 
Biblioteket i Stockholm har visat mig stort tillmötesgående vid 
lån av böcker ock handskrifter. 

Slutligen är jag Professor J. A. LUNDELL mycken tack skyl-
dig för hans bistånd vid tryckningen, utan vilket avhandlingen 
ej kunnat bli färdig i tid. Den skulle nämligen användas som 
gradualavhandling (i Lund 26 maj 1909) och tiden var redan 
långt framskriden, då manuskriptet sändes in. Även för hans 
godhet att låta sättningen bli stående, varigenom jag i tidskrifts-
upplagan fått tillfälle att göra en del smärre ändringar och till-
lägg, är jag honom djupt tacksam. 

C. W. v. Sydow. 



Inledning. 

Vår tid får till stor del sin prägel av industrien. De flästa 
av våra såväl nödvändighets- som lyxartiklar tillvärkas fabriks-
mässigt, ock det kommer blott an på att skaffa pänningar att 
betala dem med. Själva har vi föga med tillvärkningen att 
skaffa. 

Annat var det i äldre tider, då husets egen personal måste 
förädla nästan allt, söm gården frambragte av råvaror. Spin-
ning ock vävning, som numera knappt förekommer i hemmen 
längre, gav kvinnorna mycket att sköta. Fordringarna på en 
duktig husmor måste då vara ganska stora. Ingen flicka an-
sågs giftasvuxen, om hon ej kunde själv bereda allt, vad som 
fordrades till hä,nnes egen ock mannens beklädnad, samt vad 
huset i övrigt kunde behöva i vävnadsväg.' 

Under det vävning ock sömnad kunde gå jämförelsevis raskt 
undan ock blott behövde sysselsätta en mindre skara, var spin. 
ningen ett tålamodsprövande arbete, som drog ut på tiden ock 
som därför krävde alla 'lediga händer. T. o. m. barn un-
der 7 år sattes stundom till spinnrocken. Det var då ej un-
derligt, att spinningen kom att bli kvinnoarbetet framför andra, 
det arbete som ansågs vara den bästa mätaren på en kvinnas 
duglighet, ock så typiskt, att det givit upphov till ordet »spinn-
sida» som genealogisk tärm för kvinnolinje. Vid äktenskaps 
ingående måste helt naturligt hänsyn tagas till den större eller 
mindre spinnskickligheten. Också har på flera håll sländan 
eller spinnrocken haft sin bestämda roll vid bröllopsceremoni-
erna, vare sig bruden skulle spinna något under bröllopet — 

1) Djurklou, Unnarsboames seder och lif, s. 4. 
1-09891 v. Sydow, Två spinnsagor. 
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i somliga trakter t. o. m. inne i kyrkan — eller spinnredskapen 
skulle bäras med i bröllopståget eller vara med på vagnen.' 

Att dölja sin oförmåga var ej häller lätt, ty dels skulle 
spinningen hos ordentligt folk vara undangjord inom en viss 
tid, dels fick den en nästan offentlig karakter genom de s. k. 
spinn- eller spånstugorna, där byns alla kvinnor samlades för 
att spinna. På det sättet sparade man på lyset, som var dyrt, 
ock så slapp man sitta ensam hemma. Där träffade man ock 
kunde tävla med sina jämnåriga, där gjorde barnen de första 
lärospånen i konsten, dit kom bygdens unga män för att nojsa 
ock prata med de spinnande flickorna. Vad under då, om ar-
betet gick bra mycket lättare där än hemma i ensamheten! 

I sin beskrivning av spinnstugorna i Delsbo på 1760-talet 
klandrar KNUT LEN/BUS dem — säkerligen ej utan fog — eme-
dan »mången uti slika glamsamma ock förtroliga samkväm mera 
säger, än hon med säkerhet veta kan, varav sker, att ett ovisst 
skvaller snart flyger hela socknen ock landet omkring såsom en 
ofelbar ock visser sannsaga, den där ju längre hon går, ju mera 
hon växer ock förökas, emedan som troligt är, ingendera skval-
lerskan vill hava den skammen att skämma lögnen för ett eller 
annat ords skull». Men spinnstugorna har ej bara varit skvaller-
härdar, utan också tjänat till folkdiktningens spridning, beva-
ring ock delvis väl även tillkomst. Man har roat varandra 
med att gissa gåtor, sjunga visor ock berätta historier. Sanno-
likt har just den syssla, som samlat sällskapet, haft sitt di-
rekta inflytande på de ämnen, som sagorna rört sig om. När 
barnen klåfingrigt stuckit handen i rockjulet eller på annat 
sätt varit för närgångna mot spinnredskapen, har det säkerligen 
legat nära till hands att berätta om prinsessan Törnros, som 
måste sova i hundra år, därför att hon oförsiktigt vidrört en 
slända. När någon var ovarsam, så att tråden brast, berättade 
man kanske sagan om den elaka styvmodern, som lät sin dotter 
ock styvdotter sitta ock spinna på brunnskanten ock som stötte 
styvdottern ner i brunnen, då tråden brast. Eller man berättade 
om de tre flickorna, som talade så illa ock som var befallda 
att tiga, då det kom en friare till gården. De satt också flitiga 

1) Se t. ex. Feilberg, Jy. Ordb. spinde; Sébillot, 14. et cur. des 
nAt. XV: Les fileuses. 
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vid spinnrocken, ock friaren fick ej ordet ur dem, förrän tråden 
brast för den ena ock hon utropade: »Dä batt en tåd». Den 
andra systern sade: »Tå en knut!» ock den tredje: »Ta inte 
mor, att ni tudde va tytta!» — Var någon för skrytsam, kunde 
hon få höra om flickan, som skröt för friaren över att hon spann 
opp ett rockhuvud om dagen. Han gömde källarnyckeln i 
rockhuvudet, ock när han några dar senare kom på besök, 
var rockhuvudet lika stort, ock nyckeln hade icke kommit till 
rätta. 

Detta är blott några få exempel tagna ur högen. Här skall 
jag taga till närmare undersökning ett par spinnsagor, som 
kanske diktats just på någon spinnstuga ock som till sitt huvud-
tema har spinningen. Den ena handlar om en lat flicka, som 
av dvärgen Titeliture får jälp att spinna guld, med villkor att 
hon antingen skall tillhöra honom eller också gissa hans namn. 
Detta senare lyckas hon också i, tack wire hännes brudgum, 
som på jakten hört trollets namn. Den andra handlar om en 
lika lat flicka, vilken får jälp med att spinna sitt beting av 
tre vanskapliga gummor, som blir bjudna till hännes bröllop, 
varvid de, genom att skylla sin fulhet på för flitigt spinnande, 
förmår brudgummen att för framtiden förbjuda sin brud att 
spinna. 

Båda dessa sagor är kända över en stor del av Europa 
ock har även förut av vetenskapsmän uppmärksammats, fast 
de för det måsta betraktats blott som olika varianter av en ock 
samma saga. Sagan om Titeliture har sålunda behandlats av 
den engelske folkminnesforskaren EDWARD CLODD i hans arbete 
Tom Tit Tot, så uppkallat efter den engelska varianten från 
Suffolk. Efter att in extenso ha anfört denna, avfärdar han de 
övriga varianterna kort, emedan det blott skulle bli »profitless 
monotony» att ta dem med alla, ock återger därför blott de va-
rianter, som jag i det följande citerar såsom Skottl., Tyrol5, 
Bask., Irl2  ock Walesi, samt tvänne andra sägner. som blott på 
långt håll är besläktade med Titelituresagan. Denna knapphet 
försvaras med det lönlösa i att söka utreda sagans vandringar 
ock hemort. Härvid hänvisas till miss ROALFE Cox' avhandling 
över Cinderella, vari 345 varianter samlats, utan att de.  gett 
någon ledning i fråga om sagans härkomst eller vandringar. I 
stället genomgår författaren sagans »ineidental features», varvid 
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bl. a. beröres spinning ock åkerbruk som kvinnoarbete, järnets 
betydelse i övertron ock »den lurade djävulen». Avhandlingens 
huvuddel (s: 53-238) sysselsätter sig med namnets betydelse 
hos naturfolken, vilket belyses med en massa exempel från 
världens alla länder. 

Avhandlingen har sitt stora intresse från etnologisk syn-
punkt, ,men en värklig sagoundersökning är den ej. Sagan 
tjänar i själva värket blott som ett exempel bland de många 
på namnets mystiska betydelse ock hör i det hänseendet till det 
minst värdefulla materialet, då ju sagans förekomst hos ett 
folk ingalunda behöver innebära, att någon föreställning om 
namnet såsom bärare av en del av livet finns hos just det fol-
ket. Den misströstan angående möjligheten av att få någon 
klarhet över sagans ursprung ock vandringar, som författaren 
ådagalägger, delar han med övriga forskare inom den engelska 
antropologskolan, men den är därför ingalunda berättigad. Att 
försöket med Cinderella misslyckats, torde bero på skolans 
dogmatiska ståndpunkt, som tenderar till att i Cinderellasagorna 
blott se tillfälliga konglomerat av vissa sammansättningsdelar 
liksom figurerna i ett kaleidoskop. Värkliga förhållandet torde 
vara, att Cinderellagruppen består av flera olika, men besläk-
tade sagoarter, som på grund av sin släktskap hybridiserat med 
varandra, ock det torde ej vara omöjligt att bestämma de olika 
arternas inbördes gränser. Men även om svårigheterna skulle 
vara mycket stora, kanske oöverkomliga, i fråga om Cinderella, 
så bör saken ej vara så hopplös med en sagotyp, som blott har 
en besläktad typ att hybridisera med. Detta är just fallet med 
sagan om Titeliture, som bildat någotsånär talrika hybrid-
former blott med e n annan, nämligen sagan om »de tre spinn-
gummorna». 

De här påpekade bristerna i CLODDS avhandling har föran-
lett den framstående bömiske folkminnesforskaren G. POLiVKA 
att ta upp saken till förnyad behandling i uppsatsen »Tom Tit 
Tot» i Zeitschrift des Vereins ftir Volkskunde.' Efter en kort 
kritik av CLODDS avhandling framlägger han en stor mängd 
varianter ordnade efter inbördes släktskap. Han visar, att båda 
sagorna är skilda arter, ej blott varianter av samma art, att 

ZsVVolksk. X (1900), s. 254-272, 325, 382-396. 
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ingen av dem förekommer utom Europa, ock att bådadera är av 
västeuropeiskt, sannolikt germanskt, ursprung. 

Så litet som ännu gjorts för att klargöra sagornas tillkomst 
ock härstamning — frånsett generaliserande teorier utan till-
räcklig grund — är detta resultat långt ifrån betydelselöst, ock 
man har ej rätt att begära mer av en i kritiskt syfte tillkom-
men tidskriftsartikel. Dock tror jag, att åtskilligt mera kan 
vinnas. Genom jämförelse mellan ock omsorgsfull kritik av de 
olika varianterna bör man kunna bestämma resp. sagors grund-
form, vilket naturligtvis måste ge en god anvisning angående 
var sagans hemort bör sökas. Ett noggrannare studium av de 
olika •variantgrupperna bör kunna ge några upplysningar an-
gående sagans vandringsvägar ock i lyckligaste fall kanske 
också något material till sagans kronologi. Denna sistnämnda 
hör kanske till det svåraste inom sagoforskningen, men alldeles 
omöjligt torde det ej vara att nå fram till åtminstone någon 
slags tidsbestämning för sagorna, särskilt sedan ett större antal 
sagotyper hunnit bli undersökta. 

Det är huvudsakligen dessa synpunkter som gjort, att jag 
ej kan anse POLiVKAS uppsats såsom helt tillfredsställande. Då 
jag dessutom under mitt sysslande med Finnsägnen även måst 
ta hänsyn till Titelituresagan, har jag lockats att här ta upp 
spinnsagorna till ytterligare skärskådande. 

För samlandet av materialet har jag haft den största nytta 
av POLiVKAS uppsats, enär den är synnerligen fullständig i fråga 
om varianter. Jag har dock, så långt jag kunnat, gått till 
källorna. En hel del detaljer, som POLIVKA ej omnämnt i sina 
resuiiAer, har jag nämligen ansett vara ganska viktiga för en 
tillfredsställande undersökning. Särskilt har jag så vitt möjligt 
sökt få ordagranna citat eller i nödfall fullständiga översätt-
ningar av den sång, vari trollet röjer sitt namn. Dessutom har 
jag funnit åtskilliga nya varianter, särskilt från Skandinavien. 



Titeliture. 
Den bästa svenska varianten ,av denna saga torde vara den 

i HYLTN-CAVAT4LIUS' ock STEPHENS' Svenska folksagor s. 169 
tryckta »Flickan, som kunde spinna guld utav ler ock lång- 
halm».1  Jag skall här återge den i en något förkortad ock 
förenklad form utan att dock ändra något av själva innehållet: 

Det var en gång en gumma, som inte på något vis kunde 
få sin dotter till att spinna. Till sist körde hon opp Minne på 
taket, ock där fick hon sitta med sin spinnrock, så att alla 
kunde lä se, hur lat hon var. 

Då kom en prins där förbi ock frågade, vad den vackra 
flickan skulle oppe på taket med sin spinnrock att göra. »Jo, 
där sitter hon, för att hela världen må se, hur duktig hon är, 
för hon spinner guld av ler ock långhalm», sa gumman. 

Det tog prinsen efter orden ock sa, att om hon var så-
dan, skulle hon inte längre sitta där, utan följa honom hem 
ock bli hans drottning. Så måste flickan följa med till hans 
slott, ock där fick hon ett ämbar ler ock en kärve långhalm 
att spinna guld av. Men hon bara grät, för hon kunde inte 
spinna lin en gång ock ännu mindre guld. 

Bäst hon satt, öppnades dörren, ock in kom en liten, liten 
gubbe, som var mycket ful ock vanskaplig. Han hälsade ock 
frågade, vad hon •var så ledsen för. »Jag må väl gråta», sva-
rade hon; »kungasonen har befallt mig att spinna guld av ler 
ock långhalm, ock är det inte gjort till i morgon bittida, så 
gäller det mitt liv.» — »Gråt inte för det», sa den lille gubben, 
»här är ett par handskar, ock när du tar dem på dig, kan du 
spinna guld. Men i morgon natt kommer jag tillbaka, ock kan 
du då inte säga mitt namn, skall du höra mig till.» Flickan 
visste ingen annan råd än att ta mot vantarna ock börja spinna. 
Ock det blev guld alltsammans. 

1) 1 det följande citerad som Uppl.; refereras i ZsVVolksk. X, s. 262. 
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Då man på morgonen kom in ock fick se, vad flickan hade 
spunnit, blev det en glädje i slottet över att prinsen hade fått en 
brud, som var så duktig ock vacker tillika. Men hon tänkte 
bara på den fule dvärgen, som hon lovat bort sig till, ock var 
rent otröstlig. 

När det led mot kvällen, korn prinsen hem från jakten ock 
gick för att samspråka med sin brud. Då han märkte hännes 
sorg, försökte han trösta hänne på alla vis, ock så berättade 
han till slut, vad som hade hänt honom på jakten. Bäst han 
hade gått omkring i skogen, hade han fått se en liten, liten 
gubbe, som sprang runt omkring en enebuske ock sjöng: 

I dag skall jag maltet mala, 
i morgon skall mitt bröllop vara. 
Ock jungfrun sitter i buren ock gråter: 
hon vet inte, vad jag heter. 
Jag heter Titeli Ture, 
jag heter Titeli Ture. 

Då blev flickan genast glad igä,n, för nu hade hon fått veta 
gubbens namn. 

När hon hade blivit ensam, kom den fule dvärgen in i 
kännes kammare på natten. Men då ropade hon genast: »Här 
har du dina handskar, Titeli Ture, Titeli Ture!» Då dvärgen 
hörde sitt namn, for han ilsken bort genom luften, så hela taket 
följde med. Men följande dag stod flickans bröllop med den 
vackre prinsen, ock hon hörde aldrig mer talas om Titeliture. 

Denna variant är viktig ej blott på grund av sin fullstän-
dighet, i det sagans alla motiv kommer till sin rätt i den-
samma, utan även på grund av sitt jämförelsevis tidiga uppteck- 
ningsdatum — den är tryckt första gången 1840 — ock den 
omständigheten, att den tidigt blivit spridd som skillingstryck. 
Av dylika tryck känner jag ett från Gävle 1850, ett från Falun 
1850 ock två från Jönköping 1854 ock 1856. Att dessa tryck 
bidragit att bland vår allmoge sprida kännedom om sagan, är 
tydligt. Av de övriga av mig här meddelade svenska varian-
terna är kanske Skåne ock Ångerml. att anse som avkomlingar 
av dylika skillingstryck, ehuru båda visar en del smärre avvi-
kelser. Dessutom har denna variant funnit väg till Finnland. 
Ett finskt skillingstryck från 1860, som jag genom professor 
KAARLE KROHNS vänliga tillmötesgående fått i översättning, 
Visar sig nämligen vara i sin ordning översatt från svenskan. 
Det är också möjligt, att åtminstone ett par av de finska 
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muntliga varianterna, som jag här nedan meddelar, har detta 
skillingstryck att tacka för sitt upphov. 

Jag meddelar bär i följd utförliga sammandrag av de vat 
rianter, jag känner, ordnade efter länder ock för bekvämare ci- 
tering försedda med förkortad provins- eller riksbeteckning, det 
senare då provinsen ej kunnat eller behövt anges. Vid vari- 
anter av litterär karakter har jag som beteckning använt för-
fattarnamnet. Sådana varianter, som ej innehåller spinnmotivet, 
har jag betecknat med * ockl en del andra, som på annat sätt 
uppenbarligen är förvanskade, med klammer [ ]. Beteckningen 
för de varianter, som innehåller gukIspinning, är tryckt med 
grövre stil (grotesk). 

Skandinaviska varianter. 

Skåne. SvLm. V. 1, s. 77. 
En änka sätter sin lata dotter med spinnrocken på stugu-

taket. Kungen rider förbi ock frågar, vad det betyder. »Hon 
spinner guld av ler ock långhalm», svarar modern. Kungen 
tar hänne med sig, för hänne in i ett fint rum ock ger hänne 
en hop ler ock långhalm Kan hon spinna det till guld, skall 
hon bli hans gemål. Medan hon sitter ock gråter, kommer ett 
litet fult troll ock ger hänne ett par vantar, med vilka hon 
kan spinna guld. Men kan hon ej inom tre dagar gissa 
trollets namn, skall hon tillhöra det. Hon spinner en massa 
guld, men blir allt ängsligare. Tredje dagen går kungen ut 
på jakt ock får i skogen se ett litet gammalt, fult troll dansa 
kring ett eneträd, sjungande: 

1 dag skall jag maltet mala, 
i morgon skall mitt bröllop vara; 
men i buren sitter jungfrun ock skräner, 
för hon vet inte, vad jag heter. 
Jag heter Titteli ture, Titteliture! 

Detta berättar kungen för flickan, som faller honom om hal-
sen ock kysser honom, ropande: »Titteliture, nu är jag fri!» 
Trollet hör det ock.  flyger i flint. Sen gifter kungen sig med 
flickan. 

Blek, Av förf. gjord uppteckning. 
En flicka är mycket lat ock sättes därför upp på taket 

av modern. Där har hon hos sig en lerspann, halm ock 
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brännvin. Greven på Trolle-Ljungby kommer förbi ock frågar 
om orsaken. Gumman säger, att hon spinner guld av de där 
gräjorna. Greven tar hänne med sig .hem ock befaller hänne 
spinna guld. Hon kan ej ock gråter. En gubbe ger hänne en 
ring, ock när hon har den knuten i håret, så kan hon spinna 
guld. När tråden brister, behöver hon 'bara röra vid 
ringen, så går det ihop igän. Till lön skall gubben ha hänne 
nästa natt, om hon då ej kan gissa hans namn, innan sol 
går upp. Nästa dag blir greven förvillad i skogen, kommer 
till en klippa ock hör där sjungas: 

Jungfrun sitter i buren ock gråter, 
hon skall gissa, vad jag heter, 
men hon vet inte, vad jag heter. 
Jag heter Titelitej, jag heter Titelitej. 

Flickan är sorgsen vid tanken på löftet till gubben. Greven vill roa 
hänne ock talar om, vad han hört. Hon blir glad ock vill höra 
det flera gånger. När gubben kommer, säger hon: »God dag, Ti-
telitej!» Han far ilsken bort genom skorstenen. 

Blek2  Av förf. gjord uppteckning. 
I huvudsak lik föregående, men flickan har ingenting med 

sig på taket. En prins kommer ock får se hänne. Hon skall 
inom tre nätter ha gissat gubbens namn. Berättaren kom ej 
ihåg värsens ordalydelse, men namnet var detsamma. 

[smål..] Av förf gjord uppteckning från Västbo härad. 
En flicka, som vallar får i skogen, kommer till en liten 

stuga. I den sitter en liten gubbe ock spinner på en guld-
rock. Flickan ber att få den. Gubben lovar hänne den, om 
hon inom tre dar kan gissa hans namn. Första dagen gissar 
hon på varjehanda fågelnamn, andra dagen på djurnamn, 
men förgäves. Tredje dagen hör hon gubben sjunga: 

Hon gissade fågel, hon gissade djur, 
hon kunde inte gissa lille Vippentur. 

Då öppnar hon dörren ock ropar: »Vippentur, ge mej 
rocken!» Hon får den ock har så gjort sin lycka. 

Gottl. Säve handskr. I: 36. 
En flicka vallar får, rör i sanden med en pinne ock 

sjunger: »Jag kan göra guld av råghalm, jag kan.» En 
prins, som är på jakt, hör det ock frågar, om det är sant. Hon 
svarar i hastigheten ja. Han lovar skicka till hänne ett lass 
halm nästa dag för att se, om hon kan. Flickan ängslas ock 
gråter. Gammal gråklädd gubbe frågar om orsaken ock lovar 
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jälpa hänne mot att få ta hänne på hännes brudnatt, om 
hon då ej kan säga hans namn. Hon gör tre lass halm till 
guld, får fina kläder ock skall bli prinsens brud. Hon ber att 
få slippa ock talar om, hur allt gått till, men hon måste. På 
bröllopsdagen kommer en liten grå gosse ock påminner om 
löftet till hans far. På natten kommer gubben, som beviljar 
hänne uppskov till nästa natt ock sen åter till nästa. Tredje 
dagen ber prinsen sina jägare skaffa vilt. Viltet flyr allt 
längre inåt skogen, utan att jägarna kan skjuta något. Där-
inne hör de sjungas: 

I går mala malt, 
i dag brygga öl, 
i morgon hålla bröllop, 
fastän jag heter Kärr Olsson i Skogen. 

På hemvägen kan de skjuta så mycket som hälst. Jägarna 
berättar för prinsen om sången, ock när gubben kommer den 
tredje natten, säger han: »Du heter Kärr Olsson i Skogen.» 
Gubben far bort i raseri ock tar med sig ena hörnet av slottet. 

[Söderml.] HCav.-Steph. handskr. I, 21 a. 
»Det var en prins, som var förtrollad till en fågel ock satt 

i en kvarn. Ock hans älskarinna gick dagligen dit, men 
visste icke hans namn. Men om hon kunde gissa det, skulle 
han bliva människa igän. Ock fågeln sjöng: »Hon gissar ock 
diktar, men hittar icke på härr Vippentu, härr Vippentu.» 
Men hon kunde ej gissa hans namn. Slutligen fick hon dock 
reda på det, ock de blevo gifta.» 

Söderm12  Nordlander i SvFmTidskr. IV. 
I dag skall jag mitt malt mala, 
i morgon skall mitt bröllop vara; 
inte vet jungfru i bure, 
att jag heter Villereture. 

Originalet, som lär finnas bland R. DYBECKS manuskript i Kungl. 
Vitterhets-Akademien, har jag tyvärr ej kunnat överkomma, varför jag 
måst nöja mig . med att anföra den av J. Nordlander citerade värsen. 

Ångerml. Nordlander i SvFmTidskr. IV. 
En gumma har en lat dotter, som till straff sättes att spinna 

på stugutaket. En prins får se hänne ock frågar om orsaken. 
»Hon skall visa, hur duktig hon är, ty hon kan spinna guld 
av ler ock långhalm. Han för hänne med sig ock ger hänne' 
som prov en halmkärve ock ett ämbar ler att spinna till 
guld. Då hon gråter, kommer en liten man ock ger hänne 
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handskar, som hon kan spinna guld med, med villkor att hon 
skall bli hans brud. Kan hon gissa hans namn, blir hon fri 
från löftet. Hon spinner allt färdigt, tils prinsen kommer till-
baka. Han säger då: 

Jag råkte en liten man, 
som sprang kring en buske ock sang: 
»I dag skall jag maltet mala, 
i morgon skall mitt bröllop vara.1  
Jungfrun sitter hemma i buren ock gråter 
ock intet vet, vad jag heter: 
jag heter Tittile Ture.» 

När den lille mannen kommer för att hämta hänne, räcker 
hon honom handskarna ock säger: .»Här har du dina handskar, 
Tittileturel» Han far opp genom taket ock tar det med sig 
i farten. 

(hott. Sv. Litt.-sällsk. saml. I, 13. 
En flicka är känd i hela landet för sin lättja. Kungen 

kommer till gården på en resa. Modern låter flickan sitta på 
taket ock spinna. På kungens fråga förklarar modern, att 
flickan sitter där, för att folk skall se, att hon spinner guld-
trådar av ler ock långhalm. Kungen vill gifta sig med 
hänne, men dessförinnan pröva sannfärdigheten av moderns be-
rättelse. Flickan får följa med till slottet, får ett rum sig an-
visat ock skall spinna guld. En gammal gubbe erbjuder sin 
jälp med villkor, att hon gifter sig med honom, om hon icke 
följande natt kan säga hans namn. När flickan dagen därpå 
går ut i sorgsna tankar, ser hon gubben, som hoppar omkring 
ock sjunger: 

I dag skall jag maltet mala, 
i morgon skall mitt bröllop vara. 
Frun sitter där hemma ock gråter 
ock intet vet, vad jag heter. 
Jag heter Tuttirituli. 

Finn! J. Mustakallio 104 handskr. (från Sotkamo, Nuas-
järv' by). 
En flicka är lat, ock hännes mor får hänne ej att spinna. 

Hon sätter sig på taket. Drottningen; som far förbi, frågar, 
varför hon sitter p& taket ock gråter. Modern säger, att flickan 
vill spinna guld av ler ock halm, men att hon ej har ma- 

1) Enligt godhetsfullt meddelande av lärovärksadjunkt J. NORD-
LANDER brukade man i Multrå socken, Ångermanland, ofta citera orden: 
»I dag så skall jag maltet mala, i morgon skall mitt bröllop vara.» 
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terial. Drottningen lovar hänne material ock tar hänne med 
sig till slottet, där hon får en enskild kammare med en massa 
ler ock halm. När hon spunnit det, skall hon få gifta sig 
med prinsen. Hon sitter ock gråter i tre dar. Då kommer en 
liten gubbe in ock ger hänne ett par vantar, med vilka hon 
kan spinna guld; men kan hon ej gissa mannens namn, när 
han kommer igän, skall han ta häpne på hännes bröllops-
dag. Prinsen, som är på jakt, ser i skogen en dvärg dansa 
kring en enebuske, sjungande: 

Denna dagen, denna dagen malten det malas, 
morgondagen, morgondagen bröllop skall firas. 
Du vet dock ej, vad namn jag bär: 
Tittilä's Tuura det är, 
nej, du vet dock ej, 'vad namn jag bär, 
att Tittilä's Tuura det är. 

Detta berättar han för sin brud, som blir mycket glad. Vid 
bröllopet infinner sig den lille gubben, ock bruden kastar då van-
tarna till honom, sägande: »Här får du dina vantar, eftersom du 
heter Tittilä's Tuura». Gubben avlägsnar sig nedslagen. 

FinnI2  F. 0. Rapola nr 14 handskr. (från Hausjärvi). 
En flicka är så lat, att hon ej vill spinna, utan sätter sig 

på taket. En kungason frågar, vad hon gör där. Modern sä-
ger, att hon spinner guld av lera ock halm. Prinsen för 
hänne med sig ock ger hänne en massa halm ock lera att 
spinna. Hon gråter, emedan hon vet, att hon skall dö, om hon 
misslyckas. Då kommer en gammal gubbe in ock ger hänne 
vantar, med vilka hon kan spinna guld. Men kan hon nästa 
dag ej säga gubbens namn, skall hon bli hans. Om kvällen 
berättar prinsen, att då han var i skogen för att skjuta fåglar, 
såg han en gubbe hoppa omkring en enebuske, sjungande: 

Jag malar, malar malten, 
bröllopet drickes i morgon. 
Flickan sitter ock gråter, 
vet icke, vad jag heter. 
Mitt namn är Tikkiläs Tuure, 
Tikkiläs Tuure, Tikkiläs Tuure. 

Flickan blir glad, ock när gubben nästa dag kommer, säger 
hon: »Där får du dina vantar, Tikkiläs Tuure., Gubben far sin 
väg ock tar taket med sig i förargelsen. Prinsen gifter sig 
med flickan. 

FinnI3  Hämeenlinnan Normaali koala X: 9, handskr. (från 
Sääksmäki). 
En vacker flicka kan ej arbeta, ej ens spinna. Hännes mor 

sätter hänne upp på badstugan tillika med spinnrocken. En 
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prins far förbi ock frågar, vad hon gör. Modern säger, att hon 
spinner guld av halm ock lera. Prinsen tar hänne med sig, 
ger hänne en kärve halm ock ett ämbar lera ock säger, 
att hon skall spinna det till guld, medan han är ute ock jagar. 
Flickan gråter, men en svart, ful dvärg kommer in ock ger 
hänne ett par handskar att spinna guld med, mot att hon nästa 
dag skall bli hans, om hon ej kan säga hans namn. Prinsen 
ser på sin jakt en dvärg hoppa från den ena busken till 
den andra, sägande: 

I dag skall malten malas, 
i morgon bröllopet larmas. 
Vad ingen dock kan veta 
att Tittiläs Tuura, Tittiläs Tuura är mitt namn. 

Detta berättar han för den sorgsna flickan, sen hon uppriktigt 
berättat orsaken till sin sorg. När dvärgen kommer, säger hon: 
»Här har du dina handskar, Tittiläs Tuura.» Dvärgen försvinner 
förbittrad genom taket, men flickan gifter sig med prinsen. 

*Norge. Faye2, s. 13. 
I Dunkerabjerg i Fosen bodde en jutul, som blev förälskad 

i en flicka. Han tog hänne in i bärget, ock där satt hon ock 
grät, medan jutulen rustade till bröllop. Aftonen före bröllopet 
drack han ock var mycket upprymd. Flickan hade förut för-
gäves försökt locka ur jutulen hans namn (ty kristet folk dräper 
jutular genom att ropa deras namn). Nu fick hon emellertid 
trollet att lägga huvudet i hännes knä, ock så löskade hon 
honom ock gjorde honom så glad, att han till slut sprang opp, 
dansade ock sjöng: 

Hei, hei, Dunkeromdei, 
i morgen tager for forste gang 
herr Dunk er bruden sin i favn. 

Då ropade flickan: »Nej, stackars härr Dunker!» Med detsamma 
sprack trollet ock föll så tungt till marken, att bärget brast 
ock flickan slapp ut. 

*Dan. Gr. Reg. 50 d. 
Ett troll friar till en flicka, men hon vill ej, utan säger nej. 

Trollet förklarar, att om hon ej på sin bröllopsdag kan säga 
dess namn, skall det• ta hänne i alla fall. Aftonen före sitt 
bröllop är hon ute ock går med sin fästman ock klagar över 
hur det skall gå, då hon ej vet trollets namn. Plötsligen hör 
hon emellertid sjungas inne i en hög: 

I morgen danser jomfruen ind og ud, 
men hon ved ikke, at jeg hedder Birnpeltud! 
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Då blir hon glad, ock när trollet nästa dag kommer ock frågar, 
om hon kan säga dess namn, svarar hon Bimpeltud. Trollet 
springer i flint av ilska, ock sen dess finns det så mycket 
flintsten. 

[Fest.] Gr. Reg. 50 b. 
En flicka skickas av sin styvmor ut i ett uthus, där det 

spökar, ock där skall hon spinna en stor mängd ull. En liten 
svart hund ber hänne om mat, ock hon delar sitt brödstycke 
med den. Hunden lovar jälpa hänne under natten. En stor 
drake med sju horn kommer in, lägger sig på sängen ock 
säger: »Lilla flicka, kom till mig!» Hon ber hunden om råd. 
»Be honom först karda ullen!» Draken stiger upp ock kardar 
ullen. Sen ber han häpne åter komma. På hundens inrådan 
ber hon honom först spinna ullen. På samma sätt måste 
han färga, torka ock väva garnet. När det är gjort, säger han, 
att får han hänne ej den dagen, skall han ha hänne på hännes 
bröllopsdag, om hon ej kan gissa, vad han heter. Då styv-
modern ser allt tyget, skickar hon dit sin egen dotter. Hon 
ger hunden ingenting, får ej råd ock slites av draken i fyra 
stycken, som han sätter opp på brunnskaret. En tid efteråt 
skall flickan gifta sig. Då hon är ute en dag, hör hon sjungas 
inne i en hög: 

Alt det han karded, han spandt, 
han farved, han vxved, han torred, 
derfor han hedder Rion på Vesternäs. 

På bröllopsdagen kommer draken, då hon går in genom kyrko-
dörren, ock tar hänne i skörtet. »Låt bli, Rion på Vesternäs!» 
säger hon. Draken blir till gråsten. Därför ligger en gråsten 
vid var kyrkodörr. 

Fyn. Grundtvig GldMind. II, nr 309; Gr. Reg. 50 c. 
En flicka i Norre-Esterbolle på Fyn går hem från kyrkan, 

ock i tankarna räknar hon högt till 20. Sonen på Sand-
agergård går bakom hänne, hör hänne räkna ock frågar, vad 
det betyder. Hon säger, att hon räknar efter, hur många te-
nar garn hon spinner varje afton. Han berättar det för 
sin mor, hon tar flickan i tjänst ock ger hänne ull till 20 te• 
nar att spinna färdig till nästa morgon. Hon kan ej, men en 
dvärg med röd mössa jälper hänne mot att hon skall bli 
hans. Sonen i huset vill emellertid ha hänne, ock dvärgen 
lovar, att hon skall bli fri, om hon på 3 gissningar kan gissa 
hans namn inom 3 dar. Jägaren på gården ser många' 
ljus lysa ur en hög, går dit ock ser bärgfolket dansa, ock 
mitt bland dem springer en pyssling omkring, sjungande: 
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Jeg hasped, og jeg spandt, 
for skjon jomfru jeg vandt. 
Trillevip er mit navn. 

Bruden får höra det, ock när dvärgen kommer, gissar hon först 
två gånger fel, sen rätt. Dvärgen blir ledsen, men då han jälpt 
hänne så långt, får han jälpa hänne litet till ock ber hänne ta 
väl mot 3 gummor, som kommer till bröllopet, ock kalla den ena 
mor, den andra bedstemor ock den tredje oldemor. På bröl-
lopet kommer gummorna, ock hon gör, som dvärgen sagt. Den första 
har röda, nedhängande ögon av att spinna om natten, den andra 
en mun, som går till öronen, av att väta på tråden, den 
tredje kan knappt gå utan två kryckor, emedan hon tram-
pat rocken så mycket. När brudgummen hör, varför de blivit 
sådana, förbjuder han bruden att spinna mer. 

ÖJy11. ETKr. 2387. 
En flicka sättes av sin giriga matmor att spinna en stor 

hop varje kväll ock måste sitta långt på natten för att hinna 
med det. Då hon en afton sitter ock spinner ock gråter av 
trötthet, kommer en liten man in ock lovar spinna åt hänne 
varje afton, mot att hon skall bli hans. Sålunda blir snart allt 
uppspunnet, ock mannen säger, att hon om 3 dar skall bli 
hans. Hon ångrar sitt löfte ock ber att slippa. Slutligen lovar 
han, att om hon inom 3 dar kan gissa hans namn, skall hon 
bli fri från sitt löfte. En dräng, som tjänar på samma gård, 
hör, medan han är ute efter fåren, någon sjunga inne i 
en hög: 

Jeg hasped, og jeg spandt 
hos en jomfru, som jeg vandt. 
Trillevip det er mit navn. 

Drängen berättar det för flickan. Hon blir glad, ock när mannen 
kommer, gissar hon två gånger fel, innan hon säger hans 
rätta namn. Mannen blir snopen ock går sin väg. 

Berättelsen är lokaliserad till Havinosegård i Tvilum.  socken. 

Mlyll. ETKr. 1377. 
En gumma slår sin dotter. Kungen reser förbi ock frågar 

om orsaken. Hon svarar, att dottern hade bett om något att 
göra. Kungen ber att få hänne med sig, så skall han ge hänne 
arbete. Så visar han hänne tre kamrar med halm. Kan hon 
spinna den till guld, vill han ta hänne till drottning, eljes 
skall hon bli bortjagad. Hon sitter i den första kammaren ock 
gråter. Klockan 11 kommer en liten man in ock spinner 
allt, som fanns i rummet, till guld på en timme, mot att han skall 
få Minnes första barn. På samma sätt jälper mannen hänne de 
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båda följande nätterna, mot att hon skall hålla sitt löfte. Hon 
blir så drottning. Då hon får sitt första barn, kommer mannen 
ock vill ta det. Han ger hänne emellertid 3 dars betänke-
tid, ock kan hon inom den tiden gissa hans namn, blir hon 
kvitt sitt löfte. Hon skickar ut jägare åt alla håll för att 
ta reda på gubbens namn. Den tredje dagen får en jägare se 
en liten man springa utanför en hög ock ropa: »1 går bryg-
gede vi, i dag bager vi, og i morgen henter vi en kongelig 
prinsesse, og jeg hedder Rummelskat, Rumnaelskat.» När 
drottningen får höra det, blir hon glad, ock när mannen kom-
mer, säger hon, sen hon först gissat fel ett par gånger: »Du 
heter Rummelskat.» Han blir så ilsken, att han trampar ett 
stort hål i golvet. 

Maurer s. 42; ZsVVolksk. X, 265. 
En bonde har en lat hustru. Han ger hänne ull att spinna 

ock väva över vintern, men hon gör ingenting vid åaken. En 
jättekvinna erbjuder sig att göra det, mot att hustrun säger 
hännes namn, då arbetet lemnas tillbaka första sommardagen. 
Hustrun blir ängslig, då den utsatta dagen nalkas, ock berättar 
allt för sin man. Han går ut bland bärgen, hör ett besynner-
ligt ljud ock ser genom en bärgskreva en trollkvinna sitta 
ock väva, under det hon sjunger: 

Haha ock hoho, 
bondhustrun vet inte, vad jag heter 
haha ock hoho: 
Gilitrutt heter jag, hoho, 
Gilitrutt heter jag, haha ock hoho. 

Mannen skriver opp namnet ock ger hustrun namnsedeln, då 
dagen är inne. Då trollkvinnan kommer, gissar hustrun först 
fel två gånger, sen rätt. Trollkvinnan faller omkull i häpen-
heten ock försvinner. 

1012  Rittershaus s. 323, nr 86, 1. 
En prins är kär i den sköna, men dumma ock oskickliga 

Rosamunda. Hans föräldrar vill ej veta av partiet. Prinsen 
går sorgsen ut i skogen ock möter en liten rödskäggig 
man, som ger honom en kvist. Om Rosamunda lägger den 
på tungan, kan hon lära sig vad hon vill, ock tar hon den 
mellan fingrarna, kan hon utföra vilket arbete som hälst. 
Som betalning fordrar mannen endast, att Rosamunda skall om 
tre år kunna säga hans namn Rigdin-Rigdön. Om hon kan 
det, får hon för alltid behålla sina nyförvärvade färdigheter; 
kan hon det ej, skall hon tillhöra främlingen. Rosamunda lär 
sig nu hastigt allt vad hon förut försummat, men prinsen glömmer 



TITELITURE : ISLAND, FÄRÖARNA, NEDERLÄ.NDERNA. 	19 

främlingens namn. När de tre åren är nära slut, går han oro-
lig i skogen, hör skratt av en del personer, som talar om, hur 
många själar de fördärvat. En säger följande värser: 
Menu, sem ab mig kalla ref, 
marga orsök eg tu l 'gess hef: 
einga vwg5 öndum eg gef, 
itt pegar skuld mina kref. 

Um geing eg, alt eins og ljön. 
Allmargra, blinda 5 hef sjön, 
mein geri eg mönnum og tjön — 
mitt nafn er Rigdin Rigdön. 

Prinsen skriver glad upp namnet, låter göra ett glasskåp, på 
vars insida namnet överallt anbringas, ock då den utsatta dagen 
kommer, får Rosamunda sätta sig i glasskåpet med kvisten i 
hand ock vänta på främlingen. Denne kommer in i rummet 
genom lyckta dörrar ock uppfordrar Rosarnunda att komma ut 
ur glasskåpet. Hon räcker blott fram kvisten ock säger: »Tag 
du den, Rigdin-Rigdön!» Främlingen försvinner genom golvet. 
De älskande firar sitt bröllop. 

[Får.] Jakobsen s. 52. 
Labangar5sbonden i Sunnbo hade en gång tagit hem en 

trollflicka, s,QIII han satte att väva utan att unna hänne någon 
vila. Ingen fick nämna hänne vid namn, ty då skulle 
hon bli fri. En jul var hon dödstrött av vävning, ock för att 
få någon att nämna hännes namn sjöng hon: 

Titil tåla eiti eg, 
Titil täta eiti eg. 

Då sade en kvinna: »Där sitter hon ock tåtar ock tåtar. Vet de 
inte, att,  du heter Titil Tåla?» Då for hon från väven ock 
försvann. 

Germanska varianter. 

Nederl. Ons Volksl. V, s. 14. 
En flicka vill ej spinna. Modern slår hänne ock säger till 

en rik härre, att hon spinner för mycket. Han sänder dit en 
stor mängd lin. Då flickan gråter, kommer en svartklädd 
härre ock jälper hänne mot att få hännes själ, om hon ej, 
då arbetet är färdigt, på tre gissningar kan gissa hans 
namn. Hon är ängslig, men får höra av en väninna, att denna 
hört ett buller som av 100 spinnjul ock en röst, som ständigt 
sjöng: 

Als dat vrouwken wist, 
dat ik Mispelsteertje heet, 
wat zon dat vrouwken lachen! 

2-09891. v. Sydow, Två spinnsagor. 
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På bestämd dag lemnar den svartklädde garnet. Sen hon två 
gånger gissat fel, säger hon Mispelsteertje. Han ger till ett 
gräsligt skrik ock springer. 

Till bröllopet bjuder hon de bästa spinnerskorna, ock för 
att bli kvitt spinning alla de fulaste i byn. När brudgummen 
frågar, varför de är så fula, svarar hon, att det kommer av spin-
nan de t: genom att jämt väta tråden har de fått hängande 
läppar ock sneda munnar. Han förbjuder hänne att 
spinna mer. 

Enligt ZsVVolksk. X, s. 325 förekommer värsen även självständig, 
t. ex. i trakten av Antwerpen, ock dvärgen heter Kwispeltoltje i den-
samma. 

*Fries, Hansen, Fries. Sae. s. 148, Uald Söldring Tialen 
s. 12; ZsVVolksk. X, s. 267. 
En flicka går att bada, förklädd till yngling. En havs-

man lovar att ej röja hänne, mot att hon inom år ock dag 
gifter sig med honom. Hon går in på det. Ofta sjunger havs-
mannen i solskenet på kullen: 

Ekke sket brun, 
en Ekke skel baak, 
Ekke hi wel bröllep maak. 
Dörte Bunjes es min brid, 
I sen Ekke Nekkepen, 
en dit weet nemmen 
as ik alliining. 

Egentlig fortsättning saknas. — Flickan förpästar Ekkes bostad 
genom att dränka en katt där. 

*Fries2  Hansen, Uald Söldring Tialen s. 6. 
En havsman friar till en flicka. Hon vill ej, men måste, 

s  om hon ej kan gissa hans namn. Hon hör honom sjunga: 
Delling skel ik brun, 
miaren skel ik baak, 
aurmiaren wel ik bröllep maak. 
Ik jit Ekke Nekkepen, 
min brid es Inge fan Raantem, 
en dit weet nemmen iis ik alliining. 

Havsmannen blir lurad, ock hon får behålla sina guldringar. 
*Fries  Miillenhoff s. 309, nr 419; ZsVVolksk. X s. 267. 
En dvärg är förälskad i en flicka från Rantum ock förlovar 

sig med hänne. Hon ångrar sig ock skall bli fri, om hon kan 
gissa hans namn. Hon gör förgäves efterfrågningar. Då hon 
sorgsen går ute på ensamma ställen, hör hon ur en kulle sjungas: 
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Delling skell ik bmw, 
mearen skell ik baak, 
aurmearn skell ik bröllep haa: 
ik jit Ekke Nekkepenn, 
min brid es Inge fan Raantem, 
en dit weet nemmen 
iis ik alliining. 

Då han skall hämta hänne,, säger hon: »Du heter Ekke Nekke-
penn». Då försvinner han ock kommer ej mer. 

*Holsti  Mfillenhoff s. 308, nr 418; ZsVVolksk. X, s. 268. 
En kung ock hans dotter har råkat vilse på en jakt. En 

liten dvärg med spetsig mössa ock gyllene skägg lovar att 
föra dem rätt, med villkor att prinsessan skall bli hans, om hon 
ej om 40 dagar på tre gissningar kan säga hans namn. 
Men kan hon det, skall hon vara fri ock få hans guldskägg 
på köpet. Alla visa i landet tillfrågas förgäves om dvärgens 
namn. En belöning utlovas åt den, som kan säga namnet på 
dvärgen eller fånga honom. Den sista dagen berättar vall-
.pojken, att han sett en dvärg dansa omkring på en öde plats 
ock sjunga: 

Tepentiren heet ik — 
unse königsdochter 
wenn se weet, 
wie ik heet, 
schall se mynen baert hebben. 

Herden belönas. När dvärgen kommer, gissar prinsessan fel två 
gånger, ock när hon sedan säger namnet, river dvärgen av sig 
skägget ock skriker: »Det har den förbannade vallpojken 
sagt!» 

*Holst, Mfillenhoff s. 306, nr 416; ZsVVolksk. X, s. 268. 
En fattig man får så mycket pängar han vill hällda genom 

ett stövelskaft, mot att djävulen får det, som först föds åt 
honom, när det blir 15 år. En dotter föds. Mannen blir allt 
sorgsnare, ju närmare den utsatta dagen kommer. Aftonen för-
ut går han nedslagen i skogen. Då möter han en man, som 
berättar sig ha hört en djävul ideligen säga: »Bnirrficker 
heet ik — en junk maken weet ik — morgen schal'k äer 
halen.» När djävulen nästa dag kommer, säger mannen: 
»Knirrficker heter du, ock min dotter får du inte.» 

Holst3  Mtillenhoff s. 307, nr 417; ZsVVolksk. X, s. 261. 
En elak styvmor ålägger sin styvdotter att på 3 veckor 

spinna en så stor mängd lin, att det till hälften fyller ett 
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rum. Eljes skulle hon ej få gifta sig. Flickan går gråtande 
ut i skogen. En liten man i kort rock kommer ock lovar göra 
arbetet, men om hon om tre veckor har glömt hans namn, 
Gebhart, måste hon bli hans. Flickan rustar sig för bröllopet, 
men glömmer namnet. Hon blir sorgsen, ock då hännes brud-
gum fått veta orsaken, går han ut i skogen. Han kommer till 
ett litet hus, vari den lille mannen dansar runt; om ett 
brinnande ljus, som står mitt på golvet. Han klappar hän-
derna ock sjunger: »Morgen musst du mit — morgen sind wir 
quit! Gebhart heisz ich, hopsasa, morgen bin ich wieder da.» 
Han berättar för sin brud, vad han sett, ock när Gebhart kom-
mer, vet hon hans namn. Därefter firas bröllopet. 

*Fiols% Mällenhoff s. 578, nr 594; ZsVVolksk. X, s. 270. 
En tjänstflicka på -godset Deperau hade en fästman, som 

emellanåt besökte hänne, men aldrig sade, varifrån han var 
eller vad han hette. En morgon, då flickan går för att mjölka, 
hör hon någon sjunga. Hon tittar mellan buskarna ock ser en 
dvärg dansa omkring, under det han sjunger: 

Uns Margret 
dat nich weit, 
dat ik Hans 
Donnerstag 

Då märkte hon, att dvärgen var hännes fästman. Då han 
nästa dag kom igän, sade hon, att hon ej ville ha med honom 
vidare att skaffa, emedan han var underjordisk. 

Pomm, Jahn nr 1; ZsVVolksk. X, s. 261. 
En mjölnare bar en vacker dotter, som han inte kan få 

bortgift, emedan hon ej ens kan spinna. För att bli av med 
hänne sprider han ut, att hon kan spinna guld av halm. 
Folket skrattar åt det, men -kungen tror honom ock låter hämta 
hänne till slottet. Hon sättes in i ett rum fullt med halm, ock 
kan hon ej spinna den till guld innan nästa morgon, skall hon 
dö. Kl. 11 på kvällen prasslar det i halmen, ock en liten 
man kommer fram. Han spinner det alltsammans till guld 
mot att få hännes fingerring. Nästa natt skall hon spinna 
dubbelt så mycket, ock åter jälper dvärgen hänne mot att få 
ett annat smycke. Tredje kvällen får hon ännu mycket mer 
halm att spinna ock får löfte att aldrig mer behöva spinna 
något, sen det är gjort. Dvärgen spinner även detta mot att 
få hännes första barn, om det blir en gosse. Flickan blir 
drottning ock får en son. Drottningen vill ej lemna barnet 
ifrån sig, men dvärgen tar det ändå. Sagan övergår därefter i 
en annan typ. 
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Pomm2  Jahn nr 41; ZsVVolksk. X, s. 264. 
En vacker, föräldralös prinsessa förföljes av en elak häxa. 

Häxan sprider ut, att prinsessan kan spinna guld. Kungen 
är guldgirig ock befaller hänne spinna en kammare full med 
blånor till guld. Har hon ej gjort det på en dag, skall hon dö. 
Hon gråter, ock en dvärg spinner alltsamman pä ett ögonblick, 
varefter han försvinner. Nästa dag skall hon spinna ett tre 
gånger så stort rum fullt med lin. Tre gamla häxor spinner det 
mot att få Minnes första barn. Kungen håller hänne sen 
som sin dotter ock gifter bort hänne med en prins. Om ett år 
fårl  hon en dotter. Häxorna kommer om natten ock vill ha 
barnet, men modern vill ge pängar i stället. Den älsta häxan 
lovar då, att hon skall få behålla barnet, om hon inom tre dar 
kan gissa häxans namn. Drottningen funderar förgäves i 
två dar. Tredje dagen ser en jägare en eld, omkring vilken en 
gammal häxa dansar, sjungande: 

Ach dat dej königin nich weit, 
dat ik dej Swaart H ex heit! 

Då drottningen säger rätta namnet till häxan, utropar denna: 
»Det har djävulen sagt dig». Sagan fortsätter i Törnros-
sagan. 

*Pomm3  Temme s. 256; ZsVVolksk. X, s. 267. 
En förnäm dvärg friar till en vacker flicka. Hon vill ej, 

men fadern får löfte om mycket pängar ock tvingar dottern att 
säga ja. Dock skall hon bli fri, om hon kan säga dvärgens 
namn. En fiskhandlare ser en natt många dvärgar dansa i 
månskenet. En av dem ropar: »Om min brud visste, att jag 
heter D oppel tiirk, tog hon mig ej.» När fiskhandlaren kommer 
till Greifswald, berättar han det på ett värdshus, ock värdens 
dotter berättar det för flickan. När dvärgen kommer till hänne, 
kallar hon honom Doppeltärk ock är fri. 

Ostpreuss. Lemke II, s. 128; ZsVVolksk. X, s. 325. 
En rik bonde slår sin dotter, emedan hon ej vill spinna 

eller städa. Kungen frågar om orsaken, ock han säger, att hon 
är så flitig att spinna. »Det finns- ej mer lin kvar, ock nu vill 
hon skrapa mossa av taket för att spinna den.» Kungen tar 
hänne med till sin mor, som tycker om flitiga spinnerskor. Hon 
förs in i ett rum.så fullproppat med lin, att det bara finns plats 
för spinnrocken ock en säng. Det skall hon spinna, innan hon 
somnat. Flickan gråter,, ock en liten man jälper hänne mot att 
hon skall bli hans brud, sen han för tredje gången spunnit 
åt häpne. När hon vaknar, är allt linet spunnet ock ordnat ock 
rummet städat. •Nästa kväll säger han: »Jag heter Ettl e Pettl e, 
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ock kommer du ihåg det i morn kväll, slipper du gifta dig 
med mig.» Flickan lägger det på minnet, men somnar ock 
glömmer det. Medan kungen är på jakt, får han se en liten 
gubbe hoppa omkring sjungande: 

Åk ja, Ettle Pettle — 
so heiss' ich. 
Niemand weiss, 
wie ich heiss'. 
Ettle Pettle — 
so heiss ich. 

Detta berättar han för flickan. Hon lägger det på minnet, låtsar 
sova, men upprepar jämt namnet. Då allt är färdigt, ropar hon: 
»Ettle Pettle, Ettle Pettle!» Gubben far ut genom fönstret ock 
tar med en bit av väggen, men glömmer sin trollstav. Med 
den gör flickan väggen hel ock skaffar sig, vad hon vill. Hon 
blir drottning. 

*NSaehs, Harrys I, nr 5 = Colshorn nr 29; ZsVVolksk. 
X, s. 267. 
En ful dvärg är förälskad i en flicka, som ej vill ha honom. 

Ofta ger han hänne guld ock silver. Då han får nej, säger 
han sig skola ta hänne med våld, om hon ej kan säga hans 
namn, nästa gång han kommer. Flickans älskade, en herde, 
får se dvärgen i skogen ock smyger sig efter honom. Utanför 
ett bärg hör han dvärgen sjunga: 

her sitz ich, gold schnitz ich, 
ich heisse Holzriihrlein, Bonnefithrlein. 
Wenn das die mutter witsst, 
so behielt sie ihr mägdlein. 

Herden springer hem ock berättar, vad han hört, ock när dvärgen 
kommer tillbaka, nämner flickans moder honom vid namn. Han 
försvinner ock kommer aldrig åter. 

*NSachs2  Schambach-Mtiller s. 300; ZsVVolksk. X, s. 269. 
Förr fick hustrurna ej gå utanför dörren utan mössa, 

ty då fick dvärgarna ta dem. Då en hustru överträdde förbudet, 
kom en dvärg ock sade, att han skulle hämta häpne nästa lör-
dag, om hon då inte kunde gissa hans namn. En jägare 
fick se dvärgen i skogen ock hörde, hur han sjöng: 

Heute back' ich, 
morgen schlacht' ich, 
am sonnabend hol' ich die schöne magd ius haus. 
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Ach wie gut, dass sie nicht weiss, 
dass ich Verlefränzchen heiss. 

Detta berättar jägaren för hustrun, ock då dvärgen kommer, säger 
hon hans namn, sen hon två gånger sagt fel. Han river sig 
bakom öronen ock går bedrövad bort. 

*NSaehs3  Schambach-Mtiller s. 369; ZsVVolksk. X, s. 269. 
I huvuddragen lika med föregående. Värsen lyder: 

Hoppentienchen heisz ich, 
ein httbsches mädehen weisz ich, 
heute abend hole ich sie ab. 

[Westfald Kuhn s. 151, nr 154; ZsVVolksk. X, s. 261. 
Man berättar i Iserlohen, att en dvärg på underbart sätt 

jälpt en spinnerska i hännes arbete, för vilket han be-
tingade sig hännes hand. Det gick hon in på, i tanke att det 
var skämt. En afton ropar hon mot den inträdande brudgummen: 
»Säg, heter du inte Hoppetink en?» Då blir den lille mannen 
röd av vrede ock säger: »Det har djävulen uppenbarat för 
dig». Från den stunden lemnar han spinnrocken ock jälper 
hänne ej mer. (In extenso.) 

Westfal2  Kuhn s. 298, nr 337; ZsVVolksk. X, s. 261. 
En hustru vill ej gärna spinna. Hännes man grälar därför 

ofta på hänne. En dvärg lovar jälpa hänne, om han får, vad 
hon har »unter der schttrze»; men kan hon gissalans namn, 
slipper hon ge honom något. Hustrun har sen garn nog, ock 
då mannen om lördagarna ser efter, är förrådet fullt. Då hon 
märker, att hon skall bli mor, berättar hon allt för mannen. 
Han hör i ett bärg ett jul surra ock en dvärg sjunga: 

Dat is gaut, 
dat de gnädigg frå nich weit, 
dat ik Zirk Zirk heit. 

Detta berättar han för hustrun, ock då barnet är fött ock dvärgen 
vill ta det, säger hon namnet. Dvärgen försvinner ock kommer 
aldrig tillbaka. 

Hess1_3  Grimm nr 55; ZsVVolksk. X, s. 260. 
En mjölnare skryter för kungen, att hans dotter kan spinna 

guld av halm. Kungen för flickan in i ett rum fullt med 
halm ock befaller hänne spinna det till guld till nästa morgon, 
eljes skall hon dö. Hon kan ej ock börjar därför gråta. En 
liten man kommer då in ock spinner det mot att få hännes 
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halsband. Nästa kväll för kungen flickan in i ett ännu större 
rum fullt med halm, som hon skall spinna till guld till nästa 
morgon. Dvärgen spinner det mot att få hännes fingerring. 
Tredje kvällen förs hon till ett ännu större rum fullt med halm. 
Kan hon spinna det till guld till morgonen, skall hon bli drott-
ning. Dvärgen spinner det, mot att hon lovar honom sitt första 
barn. Hon blir sedan drottning, ock när hon får sitt första 
barn; kommer dvärgen ock vill ta det. Han lovar dock, att 
hon skall fä behålla det, om hon inom tre dar kan säga 
hans namn. Ett bud sändes ut att ta reda på alla slags namn. 
Hon gissar förgäves första ock andra dagen. Tredje dagen 
kommer budet åter ock berättar, hur han kommit till ett litet 
hus i skogen. Därinne hoppade en liten dvärg kring en 
eld ock sjöng: 

Heute back ich, morgen brau ich, 
iibermorgen hol ich der königin ihr kind. 
Ach wie gut ist, das niemand weisz, 
dasz ich Rumpelstilzchen heisz! 

När dvärgen sen kommer, gissar hon två gånger fel, men när 
hon säger rätta namnet, ropar dvärgen: »Det har djävulen 
sagt dig!» stampar i marken ock river sig själv itu. 

Hes% Grimm III, s. 94. 
Lik Hessi, men det är kungen själv som den tredje 

dagen råkar på dvärgen ock vid hemkomsten från jakten be-
rättar, vad ban sett, för sin hustru. 

Hess„ Grimm III, s. 94; ZsVVolksk. X, s. 261. 
En flicka skall spinna lin, men det blir guldtråd ock ej 

lingarn. Då blir hon ledsen ock sätter sig på taket att 
spinna, men det blir fortfarande bara guld. En liten man 
lovar jälpa hänne, så att hon blir gift med kungasonen, mot att 
han får hännes första barn. Så blir det också. Hännes tjänste-
flicka får se dvärgen rida på: en slev kring elden ock 
sjunga värsen, vari han förråder sitt namn. Då den unga drott-
ningen sedan nämner namnet, rider han ut genom fönstret på 
sin slev. 

*Hess6  Grimm III, 95; ZsVVolksk. X, s. 269. 
En hustru går förbi en trädgård med körsbär, blir lysten 

ock går in ock äter av dem. En svart man kommer upp ur 
jorden, ock hon måste lova honom sitt barn. Då det är fött, 
kommer den svart° mannen trots vakten, som satts ut, men 
lovar frun att få behålla barnet, om hon kan gissa hans namn. 
Hännes man följer efter honom, ser hur han ger sig in i en 



TITELITURE : TYSKLAND. 	 27 
grotta, behängd med slevar, ock hör, hur han kallar sig 
Flederflitz. 

*Harzl  Pröhle, Kinder- u. Volksm. nr 23; ZsVVolksk. X, 
s. 266. 
Djävulen skaffar en flicka hemgift, mot att hon skall till-

höra honom, om hon efter ett år ej kan gissa hans namn. 
En herde ser några varelser dansa kring en eld. En av 
dem sjunger, att det var bra, att flickan ej kände hans namn, 
Hipche. (Efter ZsVVolksk.) 

Harz, Pröhle, Märchen för die Jugend nr 20; ZsVVolksk. 
X, s. 263. 
En kung påbjuder, att alla skall ha ordentliga halmtak, ock 

den som inom åtta dar ej har det, skall straffas. Han finner 
ett hus utan halmtak ock frågar ägaren om orsaken. Han på-
står, att hans dotter spinner halm från taket ock mossan 
från väggarna, ock därför kan han ej ha halmtak. Kungen 
tar, flickan med sig ock ger hänne en massa »hede» att spinna 
på åtta dar, medan han reser bort. Då hon gråter, jälper en 
gumma hänne mot att få bröd med sviskonmos på flickans 
bröllop. Gamman behöver bara säga »Horle Horle Horle Wip — 
wie balde spinn' ich dich! — Horle Horle Wap — wie balde 
haspl' ich ab!» ock så är det färdigt. Kungen blir belåten ock 
ger hänne en hop lin att spinna, medan han åter reser bort. 
Gumman spinner även det mot att få det förstfödda barnet. 
Vid bröllopet får gumman sitt bröd• ock sviskonmos, får då »en 
så hög puckel» ock går sin väg. När barnet födes, ber drott-
ningen få behålla det i 14 dar. Gumman lovar hänne att få 
behålla det, om hon inom 14 dar kan gissa hännes namn. 
Kungen rider ut i skogen ock ser på en grön plats en eld med 
en kittel olja på. En gumma sjunger: 

Wenn nur die königin nicht weisz, 
dass ich mit namen Bekehriu heiss — 
frau Wipp, frau Wipp dies ist mein nam'. 

Drottningen får sålunda veta namnet, ock när gumman kommer, 
gissar hon först fel. Men då hon säger Bekehrin, går gumman 
bort ock slår ut oljan, som hon tänkt koka barnet i. 

'Harz3  Pröhle, Unterharzische Sagen, s. 210; ZsVVolksk. 
X, s. 264. 
En flicka söker tjänst på ett kungligt slott. Då hon till-

frågas, vad hon kan göra, svarar hon i häpenheten: »spinna 
- guld ock silver», ock då man frågar varav, svarar hon: »av 
råghalm». Hon sättes till att göra det, men kan ej. Då 
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klappar någon på dörren, ock Frfl Fräen med den stora tummen 
kommer in, frågar efter mat ock äter opp allt. Därefter spinner 
hon åt flickan. Nästa natt kommer hon igän, får all maten ock 
spinner guld av vetehalm. Flickan gifter sig med prinsen. 
När hon får sitt första barn, tar Frit Ffeen det, ock prinsens 
mor söker reta upp prinsen mot hans gemål, fastän förgäves. 
När det andra barnet föds, kommer åter Fra FrUn ock lovar 
hänne att få behålla barnet ock återfå det första, om hon kan 
gissa Fr it Fr6ens förnamn. Kungen kommer på en jakt till 
en håla, där Frfl Frflen är, ock hör hänne sjunga, medan hon 
går fram ock tillbaka: 

Htite will ik bruen, 
morgen will ik backen,. 
öwwermorgen will ik en kleinen königs- 

sohnen haben, 
weil de junge frue nicht weit, 
dat ik Pumpernelle heisz. 

Detta berättar han för sin gemål, ock när Frit Fr'een kommer, 
säger hon slutligen det rätta namnet. Frit FrGen säger, att hon 
snart måste dö. Kungen skall hämta barnet, ock barnet skall 
ha allt F. Fs guld. När kungen hämtar barnet ock guldet, 
står också Fru i Frans kista där, ock kungen ombesörjer hännes 
begravning. 

*Harz, Pröhle, Harzsagen, s. 193; Am Urquell V, s. 248; 
ZsVVolksk. X, s. 271. 
En gammal dvärg kom till frun på Schwarzfeld ock sade, 

att om hon ej kunde gissa en gåta, som han ställde på hänne, 
så skulle han ta hännes barn. Gåtan lydde så: 

Heute brau ich, morgen back ich, 
tibermorgen bin ich edelkind. 
Edelfrauen, ich weiss, 
dass ich Fidlefitchen heiss. 

Frun kunde ej gissa gåtan, ock dvärgen tog hännes barn i ut-
byte mot en liten dvärg. 

[Bayril EMeier, Deutsche Sagen I,-  nr 65. 
I bärget Fuchseckhof bodde förr små dvärgar, som om 

nätterna besökte spinnstugorna ock underhöll sig med spin-
nerskorna. Deras namn kände man ej, men de kallades »röd-
mantlar» efter sin klädsel. En gång då de gick, smög sig några 
pojkar efter dem ock hörde dem sjunga: 

Dass dees mein schatz nit weiss, 
dass i San-Nefle heisz. 
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När de kom tillbaka, blev de så ofta retade med detta av poj-
karna, att de till slut inte kom vidare. 

*Bayr2  Sepp s. 314. 
På Altenstein i Altrnählgrund bodde en ful, rödhårig fröken, 

som ingen ville ha. En främmande jägare Mötte hänne i 
skogen ock lovade göra hänne rik ock vacker, om han fick 
hänne efter tre år. Hon skulle vara fri från sitt löfte, om hon 
kunde säga hans namn. 

Wie mich das ding freut, 
dass d'fräulein nit weiss, 
dass ich Silfingerl heiss. 

Hon gifter sig, ock när den okände kommer, tilltalar hon honom 
med hans namn. Han far bort, lemnande en ryslig stank 
efter sig. 

*Bayr3  Schönwerth II, s. 353; ZsVVolksk. X, s. 325. 
En fattig vävare går ut i skogen för att stjäla ved på ett 

för spökeri beryktat ställe. En dvärg för honom till en grotta 
full med skatter ock lovar honom dem, om han inom tre dar 
kan gissa hans namn. Dvärgen är nämligen dömd att vakta 
skatterna, tils en fattig fader gissar hans namn. Vävaren be-
rättar saken för sin hustru, som avråder honom, men tredje dagen 
före soluppgången går de dock ut i skogen. Medan mannen går 
in i skogen, hör hustrun dvärgen säga, att det är lätt att gissa, 
att hans namn är Spitzbärtl, av formen på skägget. Hon 
springer efter sin man ock ber att i hans ställe få lösa gåtan. 
Då hon ropar Spitzbärtl, flyger en vit duva upp från dvärgens 
plats, ock klippan remnar, så att de kan ta skatten med sig hem. 

*Schweiz. Henne-Am Rhyn s. 141. 
En dvärg friar envist till en flicka. Slutligen säger han, 

att om hon vid hans nästa besök kan säga, vad han heter, skall 
han aldrig komma mer, men eljes måste hon bli hans. Hon 
binder en lång tråd om hans ben ock följer honom i hemlig-
het. Hon hör honom då sjunga: 

Ej Radeli, spinn! 
Ej Häspeli winn! 
Ei Gott sei's gedankt, 
dass mi schäzli nit vveiss, 
dass i Hans Oefeli Chächeli heiss. 

När dvärgen sen kommer, gissar hon i början fel flere gånger, 
men säger slutligen rätt. Dvärgen stampar ock skriker av 
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raseri ock säger: »Det har, djävulen sagt dig!» Därefter för-
svinner han. 

*Graub. Laistner I, s. 213. 
På Furna i Prättigau har en dvärg friat till en flicka ock 

fått hänne att säga ja. Då hon ångrar sig, lovar han hänne 
att slippa, om hon kan säga, vad han heter. På sin gudmors 
råd binder hon oförmärkt en självspunnen tråd om dvärgens 
ben vid hans nästa besök. Då han går, sjunger han: 

Schuribiburibi — 
morgna back' ich, 
tibermorgen wasch' ich, 
dann hol' ich meine brant, 
weil meine brant nicht weisz, 
dass ich Hans Kacheli heisz — 
schuribiburibi. 

*Tyroll  Zingerle, Sagen s. 344 = Alpenburg, Mythen u. Sa-
gen s. 307; ZsVVolksk. X, s. 270. 
En sjuk furstinna kan ej botas av någon läkare. En liten 

man ger hänne ett läkemedel, som strax gör hänne frisk, men 
fordrar som lön, att hon skall tillhöra honom om ett år, 
så vida hon då ej kommer ihåg hans namn, Hahnenkikerle. 
Hon glömmer namnet. En tjänsteflicka hör ett jubel borta 
från ett bärg. Hon ser en dvärg springa kring som en gal-
ning sjungande: 

Julle! Dass die fttrstin im Stern nicht weiss, 
dass ich Hahnenkikerle heiss! 

Flickan blir rikt belönad. 

*Tyrol2  Zingerle, Sagen s. 273; ZsVVolksk. X, s. 270. 
En lättsinnig flicka har flera gånger låtit en jägare komma 

in till sig, men märker slutligen, att han har ihålig kropp ock 
måste vara djävulen själv. En präst lovar befria hänne, om hon 
kan få fatt i namnet på främlingen. Två gossar hör honom 
sjunga en natt: 

Es freut mi nix basz 
als der nachterig spasz, 
und dasz' s diendl nit woasz, 
dasz i Kälberfusz hoasz. 

Prästen frambesvärjer djävulen ock tvingar honom lemna flickan 
i fred. 
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*Tyrol3  Zingerle, Sagen s. 81, nr 134; ZsVVolksk. X, s. 270. 
En liten vacker man besöker en flicka vade afton, då hon 

mjölkar. Hon blir kär i honom ock ger honom varje gång 
mjölk ock bröd, men hon får ej veta, vem han är. Hon lägger 
'då ett trådnystan i hans ficka ock följer tråden. Då hör hon 
honom sjunga: 

Gfingele spinn, Haspele wind — 
ist guat, dass mein braut nit weiss, 
dass i klein Waldkifgele heiss. 

Hon förstår då, att han är en »pechmannl», ock vill ej ha 
honom. 

*Tyrol, Zingerle, Kinder- u. Hausm. I, s. 5, nr 2; ZsVVolksk. 
X, s. 268. 
En fattig flicka visas av en jägare till en ek i skogen, där 

hon kan få fina kläder ock dyrbarheter. Om 7 år skall hon 
kunna säga hans namn?  Cistl im Kör bl. [Sagan övergår i 
Askungetypen.] Flickan blir gift med kungen, glömmer namnet 
ock är sorgsen. Sista dagen får hon se trädgårdspojken lägga 
en »cistl» (mindre korg) i en »körbl» (större korg) ock 

j kommer ihåg namnet. Då ägaren kommer, säger hon namnet; 
han tecknar åt hänne, att hon skall tiga angående honom, ler 
ock försvinner. 

*Tyrol;  Zingerle, Kinder- u. Hausm. I, s. 225, nr 36; 
ZsVVolksk. X, s. 269. 
En greve, som råkat vilse på jakten, kommer in på en 

dvärgs område ock får ej komma därifrån på annat villkor, än 
att han om en månad avstår sin hustru åt dvärgen. Hon 
skall möta dvärgen vid en stor tall, ock kan hon då på 8 
gissningar dagligen under 3 dar gissa hans namn, skall 
hon få återvända. De två förta darna lyckas hon ej, men den 
tredje dagen kommer hon för tidigt till mötesplatsen, går vidare 
ock kommer till ett litet hus. Genom fönstret ser hon dvärgen 
i köket, sjungande: 

Siede mein hafele, plapper' mein kraut, 
s'ist gut, dass die frau gräfin nit weiss, 
dass ich Purzinigele heiss. 

Hon smyger sig tillbaka, ock vid tredje gissningen säger hon 
Purzinigele. Dvärgen försvinner förargad. 

*Tyrol6  Zingerle, Kinder- u. Hausm. II, s. 278; ZsVVolksk. 
X, s. 269. 
En dvärg räddar en flicka från en tjur, med villkor att hon 

skall bli hans. Då hon i stället vill ge honom en röd rock, 
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lovar han, att hon skall bli fri, om hon inom 3 dar kan gissa 
hans namn. Hon misslyckas de två första darna. Tredje dagen 
hör en dräng, som lagt sig att vila nära den kulle, vari 
dvärgen har sin bostad, hur denne sjunger: 

Gott sei lob und dank, 
dass mein brant nicht weiss, 
dass ich Kugerl heiss. 

Han berättar detta för flickan. Hon tar med en röd rock, gissar 
fel två gånger, säger så det rätta namnet ock ger dvärgen 
rocken. Han gråter ock jämrar sig ock försvinner i skogen. 

*Tyrol, Zingerle, Kinder- u. Hausm. I, s. 225 f.; ZsVVolksk. 
X, s. 270. 
En fattig bonde, som ej har mat åt sin familj, går på jakt, 

men finner intet. Han möter en grönklädd jägare med två 
tuppfjädrar i hatten. För honom klagar han sin nöd, ock jägaren 
jälper honom att få 7 vildgaltar mot att få bonden om 7 år, 
så vida denne ej då kan gissa hans namn. En eremit får höra, 
hur det är fatt, ock för bonden in i ett ihåligt träd. När det 
mörknar, kommer jägaren »Dunna», klättrar opp i trädet ock 
mumlar: 

Måtte mannen ej få veta, 
att jag heter Spitzbartele. 

Bonden springer ut ur trädet ock nämner »Dunna» vid namn. 
Denne far sin väg, efterlemnande en gräslig stank. 

*NÖsterri  Vernaleken s. 11, nr 3; ZsVVolksk. X, s. 266. 
En kung förkunnar, att han vill gifta sig blott med den, 

som har alldeles svart hår ock svarta ögon. Många anmäler 
sig förgäves. En kolaredotter vill pröva sin lycka ock möter 
en dvärg, han avlockar häpne löftet att hon, om hon blir drott-
ning, skall tillhöra honom om tre år, så vida hon då ej kan 
gissa hans namn. Hon blir drottning. När de tre åren nästan 
gått till ända, ser en ' av kungens jägare en dvärg hoppa om-
kring en eld i skogen, sjungande: 

She knows not — oh what jollity! 
My name is Kruzimtigeli. 

Han berättar det för drottningen. När dvärgen kommer, gissar 
hon två gånger fel. När hon sedan säger Kruzimilgeli, far 
dvärgen genom väggen, ock hålet kan aldrig lagas. 

Då jag tyvärr ej haft Vernalekens österrikiska sagor tillgängliga 
annat än i engelsk översättning, har jag måst citera värsen på 
engelska. 
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*NÖsterr2  Vernaleken, not s. 344; ZsVVolksk. X, s. 266. 
En arbetares dotter vill bli grevinna. En djävul jälper 

hänne, med villkor att hon under 7 år skall komma ihåg 
hans namn. Efter bröllopet skriver hon upp hans namn på 
ett papper, som hon lägger i sin bönbok. Papperet kommer 
bort, ock hon glömmer namnet. En jägare ser en svart hund 
springa fram ock tillbaka i skogen, förtjust över att grevinnan 
ej vet hans namn, Springhunderl. Så får grevinnan veta 
namnet ock är fri. 

*NÖsterr, Vernaleken, not s. 344; ZsVVolksk. X, s. 269. 
En grevinna är besatt av en djävul. Denne lovar, att 

hon skall bli fri, om man inom 3 dagar kan säga hans namn. 
En herdegosse ser i slottsträdgården en liten man hoppa från 
ett träd till ett annat, glad över att prinsessan ej vet hans 
namn Ziliguckerl. När djävulen sen får höra sitt namn 
nämnas, far han sin väg under förbannelser. 

*NÖsterr, Vernaleken, not s. 344; ZsVVolksk. X, s. 269 f. 
En kung ligger sjuk, ock drottningen ber djävulen om jälp. 

Han lovar att jälpa, med villkor att hon skall komma ihåg 
hans namn i tio år. Kungen blir frisk, ock namnet glöms. 
Kort före den utsatta tidens utgång ser en bonde, hur en 
puckelryggig dvärg dansar kring en eld, sjungande: »Mitt 
namn är Felix» etc. Bonden berättar det för drottningen ock 
belönas rikligen. 

*NÖsterr, Vernaleken, not s. 344; ZsVVolksk. X, s. 271. 
En häxa ger fina kläder för en hovbal till en flicka 

mot att få liännes första barn, så vida hon ej kan säga häxans 
namn. En hovman hör häxan vid en kittel i skogen 
sjunga en värs, vari hon gläder sig åt att drottningen ej vet, 
att hon heter Siperdintl. Så blir drottningen fri. 

*NÖsterr, Vernaleken, not s. 344. 
En djävul lovar en bondflicka, att hon skall bli drottning, 

om hon i 7 år kan komma ihåg hans namn Kolerbera-
britscherl. 

*TyskUng. Vernaleken s. 7, nr 2; ZsVVolksk. X, s. 267. 
En fattig vedhuggare överger sin dotter i skogen. Hon 

kommer till en dvärg, som uppfostrar hänne i en ihålig ek. 
Han skaffar hänne plats på kungsgården ock besöker hänne 
varje söndag. Kungen vill gifta sig med hänne ock frågar 
dvärgen. Denne går in på det, endast så vida kungen kan 
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säga hans namn. En tjänare skickas ut för att ta reda på 
namnet ock hör dvärgen sjunga: »Koka gryta, koka! Kungen 
vet ej, att mitt namn är Winterkolble». Tjänaren belönas.' 
När dvärgen kommer, säger kungen: »Välkommen, fader Win-
terkolble!» Dvärgen är med på bröllopet, men bor fortfarande 
i eken. 

[Sehles.] ZsVVolksk. VII, s. 444; X, s. 268. 
En flitig spinnerska får gå ock se på ett bröllop, sen hon 

spunnit sitt beting. En liten grå man lovar att göra hänne 
ock hännes fästman lyckliga, mot att han får deras första barn. 
Genom ett trollslag blir de kung ock drottning, ock om ett år 
föds en son. Dvärgen kommer ock vill ha prinsen, men på 
deras bön lovar han dem att avstå, om de inom 3 dar kan 
gissa hans namn. Kungen rider förtvivlad ut i skogen, råkar 
vilse, ser en eld brinna. Han smyger sig fram ock hör den 
grå mannen, dansande kring elden, sjunga: 

0 wenn das die frau königin wiisst, 
dass ich Friemel Friemel Frumpenstiel heiss, 
ich ihr das kindel lassen mässt. 

Då dvärgen kommer, gissar de först fel några gånger, innan de 
säger det rätta namnet. Då det nämnes, säger dvärgen: »Det 
har fan ock hans farmor förrått för dig», ock springer 
ut genom fönstret för att aldrig mer visa sig. 

Engelsk-keltiska varianter. 

Orkn. Folklore 1890, s. 302. 
I en saga om de tre systrarna i bärget (de två älsta syst-

rarna har ej kunnat utföra trollets uppdrag ock dräps, den 
yngsta lyckas) förekommer följande episod: Trollet befaller 
prinsessan mjölka kon, föra den på bete, tvätta, karda ock 
spinna ull, medan trollet är borta. Hon lagar gröt, sen hon 
skött om kon. En stor hop små gulhuvade mänskor ber att få 
smaka, vilket de också får. Sen de gått, kommer en liten gul-
huvad gosse ock åtager sig att göra allt arbetet, mot att hon gissar 
hans namn. — En gumma begär nattkvarter. Det får hon ej, 
med mindre hon kan berätta något nytt. Hon sätter sig på en 
kulle ock hör där sjungas: »Tease, teasers, tease; card, carders, 
card; spin, spinners, spin; for Peerie fool, Peerie fool is my 
name.» Genom en springa ser hon en stor mängd småfolk ar-
beta ock en gulhuvad gosse sjunga. Detta berättar hon för 
flickan ock får nattkvarter. Gossen kommer med garnet. Flickan 
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gissar först fel ett par gånger. Gossen springer förargad sin 
väg. Trollet möter en mängd småfolk med ögonen hängande 
ned på kinderna ock tungorna ner på bröstet ock frågar, 
hur de blivit sådana. Då de svarar, att det beror på att de 
spunnit så mycket, säger trollet, att hans brud ej får 
spinna mer. 

*Skottl. Chambers s. 72; Clocbd s. 18; ZsVVolksk. X, 
s. 271. 
En bondhustru finner sin grissugga döende. En grönklädd 

fairy kommer ock frågar, vad hon får i lön, om hon botar den. 
Hustrun lovar ge hänne, vad hon vill begära. Fairyn botar 
suggan ock begär barnet, om modern inte inom tre dar kan 
gissa hännes namn. Andra dagen går hustrun i skogen ock 
ser fairyn sitta vid en spinnrock, sjungande: »Little kens 
our guid dame at hame — that Whuppity Stoorie is my 
name!» På den utsatta tiden kommer fairyn. Hustrun låtsar 
först vara ledsen ock ber fairyn ta suggan i stället för barnet. 
Då fairyn nekar, erbjuder hon sig själv; men då fairyn fort-
farande håller på sin rätt ock svarar föraktfullt, faller hon på 
knä ock säger: »Jag borde begripit, att jag ock mina likar inte 
är värda att lösa skobanden på den höga ock mäktiga prin-
sessan Whuppity Stoorie.» Fairyn rusar bort, skrikande av 
raseri. 

I en annan variant heter fairyn Fittletetot. 

Suffolk. Jacobs s. 1 if.; Clodd s. 9; ZsVVolksk. X, s. 258. 
En hustru bakar fäm kakor ock ber sin dotter lägga dem 

på hyllan, »så skall de komma igän» (skorpan skall mjukna). 
Flickan äter upp dem tvärt, eftersom de skall komma igän. 
Om en stund ber modern flickan hämta en kaka, men ingen 
har kommit igän. När modern får reda på hur allt gått till, 
sätter hon sig att spinna ock sjunger: »Min dotter, har ätit fäm, 
fäm kakor i dag!» Kungen kommer där förbi ock frågar, vad 
hon sjunger. Hon skäms ock ändrar det till: »Min dotter har 
spunnit fäm, fäm härvor i dag.» Kungen gifter sig med flickan. 
Hon skall slippa göra någonting i 11 månader, men den tolfte 
skall hon spinna film härvor om dagen, eljest skall hon dö. 
Hon hoppas, kungen skall glömma alltsamman; men när den 
tolfte månaden kommer, stängs hon in i ett rum, ock har hon 
ej till nästa morgon spunnit fäm härvor, skall hon mista huvu-
det. Då hon gråter, knackar det på dörren. Hon öppnar, ock 
en liten svart fuling med lång svans kommer in. Han 
lovar spinna allt åt hänne, men kan hon ej innan månadens 
slut gissa hans namn, skall hon bli hans. Varje kväll får 

3-09891. v, Sydow, Två spinnsagor. 
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hon gissa tre gånger. Sista kvällen äter kungen kvällsmat 
med häpne ock berättar, huru han på jakten sett en liten svart 
gubbe sitta ock spinna nere i en märgelgrav ock sjunga: »Nimmy 
nimmy not — my name's Tom Tit Tot.» När hon för sista 
gången får det spunna linet ock skall gissa, gissar hon först 
fel, men tredje gången pekar hon finger ock säger: »Nimmy 
nimmy not — your name's Tom Tit 'Fot.» Trollet skriker av 
raseri ock far sin väg. 

Cornw. Hunt s. 239. 
En lat flicka, Duffy, får stryk av sin styvmor. Squire 

Lovel frågar om orsaken. Styvmodern säger, att Duffy är lat, 
men hon själv påstår, att hon är skickligast i att spinna ock 
sticka i hela socknen. Squiren tar hänne med hem ock för 
hänne in i ett rum fullt med ull. När hon blivit ensam, ut-
brister hon: »Djävulen må spinna ock sticka åt squiren!» Djä-
vulen visar sig genast ock lovar hänne, att under tre år skall 
så mycket hon önskar ligga spunnet ock stickat under den 
svarta vädursfällen; men sen skall hon tillhöra honom, om hon 
ej kan gissa hans namn. Squiren blir belåten med hännes ar-
bete ock gifter sig med hänne. — Då blott en dag är kvar av 
den bestämda tiden, lovar en häxa, Old Bet, som hon är god 
vän med, att jälpa. Hon måste blott ge hänne en stånka av 
det starkaste ölet i källaren, får ej lägga sig, förrän hännes 
man kommer hem, ock får ej svara, förrän han berättat slut. 
— Mannen är på jakt, får slutligen upp en hare. Den försvin-
ner i mörkret, men han får syn på en eld ock går dit. En hel 
hop häxor, ock bland dem Old Bet med hans egen ölstånka 
hängande om axeln, dansar där. En liten svart man dansar 
bland dem ock tar en klunk ur stånkan, varje gång han pas-
serar Old Bet. Till slut blir han så upprymd, att han sjunger: 

Duffy, my lady, you'll never know—what? 
that my name is Terry Top, Terry Top-Top! 

Till slut skriker squiren: »Go it, Old Nick!» Då slocknar elden, 
ock alla förföljer honom. — Mannen kommer hem, berättar 
allt, ock så fort Duffy tilltalar honom, har han med detsamma 
glömt det. Duffy kommer emellertid ihåg namnet, ock när djä-
vulen kommer, gissar hon först två gånger fel, innan hon säger 
det rätta namnet. Allt vad djävUlen stickat, försvinner. Mannen 
skyller det på Old Bet. 

[Wales1] Rhys s. 229. 
En fairy lånar ofta en bondkvinnas spinnjul, men vill ej 

säga sitt namn. En gång ser hustrun hänne spinna ock hör, 
hur hon sjunger: 
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Bychan a wyöa' hi, 
maj Siligo Dwt 
yw fenw i. 

Litet visste hon, 
att Siligo Dwt 
är mitt namn. 

Samma värs är känd från en annan ort, men namnet är 
Trwtyn Tratyn. 

Vid Corwrion Pool brukade en fairy sitta ock spinna vackra 
sommardagar ock därunder sjunga: »Sili ffrit, sill ffrit.» 

[Wales2] Rhys 8. 591. 
En hustru får av sin man i uppdrag att spinna mer lin, än 

hon kan orka. En fairy kommer ock tar linet, vilket skall 
återlemnas spunnet på bestämd dag, om hustrun då kan säga 
hännes namn. Hustrun är orolig, men får höra fairyn säga: 
»Little does the guidwife ken it, my name is Marget Totts», 
eller 

Little does the guidwife wot, 
that my name is Marget Tot. 

[Wales] Rhys s. 593-596. 
En tomte är god vän med pigan, som ger honom mjölk ock 

bröd. Men hon får ej se hans ansikte ock ej veta hans namn. 
En gång får hon höra honom sjunga vid spinnrocken: 

Hur hon skulle skratta, om hon visste, 
att Gwarwynathrot är mitt namn! 

Då skrattar hon ock ropar: »Nu vet jag ditt namn,» — »Vad 
då?» säger tomten. »Gwarwynathrot!» Då ger han sig genast 
bort från stället. 

Ir11  Yeats s. 17-31. 
En flitig ock rask yngling vill gifta sig med den, som 

spinner flitigast på en spinnstuga, som han anordnar. En av 
flickorna, Biddy, som tävlar, får besök av en liten röd gumma, 
som hon bjuder sitta ner ock äta. Denna lovar häune, att om 
hon kan gissa gummans namn före tisdag morgon, den 
dag spinnstugan skall äga rum, skall hon segra i spinntäv-
lingen. En annan, Sally, får också besök av samma gumma, 
men bjuder hänne ingenting. Biddy försöker förgäves få veta 
gummans namn. Vid tävlingen går Biddys jul sönder. Hännes 
bror skall skaffa ett nytt, hör vid ett' hagtornsträd en gumma 
spinna ock sjunga: 

There's a girl in this town, doesn't know my name. 
But my name is Even-trot, Even-trot. 

Han ber gumman få låna julet. När Biddy får det ock får 
veta namnet, spinner hon fatt Sally. När gumman sen kommer 
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framemot morgonen ock frågar, om någon känner hännes namn, 
svarar Biddy: 

There's a girl in this town, does know your name: 
your name is Even-trot, Even-trot. 

Gumman lyckönskar hänne ock går, ock Biddy får sin älskade. 

Irl, Rhys s. 593; Folklore 1891, s. 132. 
Merrily my course I take: 
to day I brew, to morrow bake. 
Merrily I'll dance and sing, 
for next day will a stranger bring. 
Little does my lady wot, 
that my name is Trit a Trot. 

Romanska varianter. 

L'Ii6rit. Cabinet des fWs XII, s. 31-147; ZsVVolksk. X, 
s. 255. 
En prins ser, hur en gumma slår sin unga vackra dotter, 

emedan denna trots moderns förbud flitigt spinner från morgon 
till kväll. Prinsen ber att få ta med flickan till sin mor drott-
ningen, som tycker mycket om flitiga spinnerskor. Flickan 
följer med till slottet ock föres in i ett rum fullt med alla 
slags lin. Hon tror sig ej om att kunna spinna allt, springer 
därför ut i skogen ock vill störta sig i ett bråddjup. En stor 
man visar sig ock lånar hänne ett önskespö, varmed hon kan 
få linet spunnet hur fint som hälst, bara hon rör vid linet med 
spöet. Detta får hon behålla i tre månader, med villkor att 
hon sen återlemnar det med orden: »Var så god, Ricdin Ri c-
d on, här har ni ert spö.» Men kommer hon ej ihåg hans namn, 
är det han som är härre över hänne. Hon glömmer namnet, 
men prinsen får på en jakt se några fula varelser vid en gam-
mal slottsruin, ock bland dem finns en mager svart man, som 
sjunger: 

Si jeune et tendre femelle, 
n'aimant qu'enfantins aats, 
avoit mis dans sa cervelle, 
que Ricdin Ricdon je m'appelle, 
point ne viendrait dans mes lacs; 
majs sera pour moi la belle, 
ear uu tel nom ne sait pas. 

Prinsen berättar vad han hört för sin gemål, som sålunda blir 
räddad. 
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*Pieard. Carnoy s. 227 (=Romania VIII, s. 222); ZsVVolksk. 
X, s. 263. 
En vävare har fått en massa garn att väva på 8 dar 

med löfte om en stor belöning, om det är färdigt i rätt tid; 
men blir det ej färdigt, skall det gå honom illa. Det tycks ej 
lyckas honom. En liten grönklädd man kommer in ock lovar, 
att väven skall bli färdig med detsamma, men till lön vill han 
ha vävarens själ, så framt denne ej kan gissa hans namn. Han 
får gissa 3 dar å rad ock på 3 namn var gäng. I sin oro 
går vävaren till sin gudmor, som är en fe. Hon råder honom 
att gömma sig i skogen ock stanna där hela dagen. Mot af-
tonen kommer en stor svart djävul, sätter sig i ett träd ock skriker: 

Dick et Don, Dick et Don 
mon nom, 

i nol sro point. 
Vävaren talar om för sin gudmor, vad han hört. Nästa dag 
kommer en liten man ned genom skorstenen. Två gånger gissar 
vävaren fel, sen rätt. Det blir en kvävande rök i rummet, 
djävulen far ut samma väg han kommit ock visar sig ej mer. 

*Norm, Fleury s. 190; ZsVVolksk. X, s. 262. 
En kvinna har spunnit en stor mängd garn, som hon vill 

låta väva, men det är för dyrt. En man erbjuder sig att väva 
allt garnet; men kan hon ej gissa hans namn på tre giss-
ningar, skall väven vara hans. Kvinnan går till skogen efter 
ved, hör buller av en vävstol ock någon som sjunger: 

Cllin cllas, cllin cllas! 
La bonne femme qui est lå bas, 
si o savait, que j'eusse nom Rindon, 
o n'serait pas si g6iAe. 

När mannen på aftonen kommer med väven, gissar hon två 
gånger fel, men då hon säger det rätta namnet, kastar mannen 
förargad väven ock försvinner. 

*Bret, Sébillot, Contes pop. de la Haute-Bret. s. 297; 
ZsVVolksk. X, s. 266 f. 
En ful fattig flicka är kär i en ung man, i vars hem hon 

tjänar, men han bryr sig ej om hänne. En fin härre ger hänne 
ett trollmedel, som kommer hänne att i den älskades ögon 
bli vackrare än alla andra. Hon skall om ett år kunna säga 
främlingens namn, Rodom ont, eller i annat fall tillhöra honom; 
men hon får ej skriva upp namnet eller nämna det för någon 
annan. Hon gifter sig med den älskade, men djävulen sänder 
hänne en dröm, som utplånar minnet av namnet. Hon blir 
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sorgsen, ock hännes man ber hänne följa med ut på jakt. Det 
vill hon ej, men han går ock får höra många fåglar sjunga: 

Si Marie Mariton 
savait le nom Rodomont, • 
c'est elle qui rirait! 

Då han berättar det, börjar hon skratta, ock då hännes man 
frågar varför, säger hon, att så ämnar hon kalla det barn, hon 
väntar. Då djävulen kommer ock hon nämner honom vid 
namn, förvandlas han till en orkan, som river omkull många 
träd. 

Bret 	Sébillot, Contes pop. de la Haute-Bret. s. 301; 
ZsVVolksk. X, s. 262. 
En man befaller sin hustru spinna all hampan på 8 dar, 

eljest skall han slå ijäl hänne. Medan hon sitter ock gråter, 
kommer en liten dvärg ock jälper häpne, med villkor att hon 
skall bli hans, om hon ej kan gissa hans namn. Då hon går 
för att låna eld hos grannen, kommer hon under ett träd ock 
hör där dvärgen säga: 

Si la vieille bonne femme savait, 
que j'ai nom Rigaut 
c'est elle qui danserait. 

När dvärgen kommer för att hämta hänne, gissar hon först 
fel två gånger, innan hon säger Rigaut &n6 

*Bret3  Revue des trad. pop. VIII, s. 369; ZsVVolksk. X, 
s. 362. 
En fattig hustru har ej skjortor åt barnen, emedan hon ej 

hinner spinna sitt lin. En fin härre frågar, varför hon är så 
bekymrad, ock åtar sig att spinna linet mot att få hänne, oni 
hon ej kan gissa hans namn. Hon är ängslig, men hännes 
man kommer hem ock berättar, att han sett en fin baron 
sitta på en hög kopparrött hö ock spinna sjungande: 

Oui, j'ai nom Mirlikovir, 
je n'irai pas le lui dire. 
La brune femme au jaune cotillon 
si elle n'a pas deviiA mon nom 
au bout de trois jours, 
sera mes amours. 

När härrn kommer, gissar hustrun fel två gånger, innan hon 
säger det rätta namnet. Djävulen springer sin väg. 
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torPrankr. WInsine I (1877), s. 150; ZsVVolksk. X, s. 256. 
En mor slår sin lata dotter. En slottshärre, som bevittnat 

uppträdet, lovar göra flickan till den flitigaste spinnerskan i 
landet ock sätter hänne i ett rum fullt med lin. Det skall hon 
ha spunnit färdigt inom ett år. Hon gråter, men arbetar ej. 
Då året är nästan slut, kommer en liten svart man, som säger 
sig heta Furti Furton, ock ger hänne ett spö, varmed hon 
på ett ögonblick kan få allt garnet spunnet. Det skall 
hon lemna tillbaka om två månader med orden: »Här, Furti 
Furton, tag ditt spö!» Dagen innan året är slut finner härrn 
allt linet spunnet, men flickan är sorgsen, emedan hon glömt 
namnet. För att muntra upp hänne, berättar härrn, hur han 
under en ritt sett en hel hop små dvärgar dansa ock klappa 
händerna på en äng, anförda av en helt svart dvärg, som sjöng: 

La belle ne sait plus mon nom Furti Furtaine, 
la belle ne sait plus mon nom Furti Furton. 

När dvärgen kommer, lemnar hon spöet med de föreskrivna or-
den, ock han far sin väg genom ett hål i väggen, lemnande 
efter sig lukt av svavel. 

Poitou. Pineau s. 131 f.; ZsVVolksk. X, s. 256. 
En mor slår sin dotter, emedan denna ej vill arbeta. 

En ung man, som är på jakt, frågar om orsaken, ock mo-
dern svarar, att hon ej kan skaffa sin dotter nog med arbete. 
Han tar hänne med sig. Medan hon sitter bekymrad över sin 
oförmåga att arbeta, kommer en man, som bjuder ut nålar, 
som syr själva. Hon får en självsyende nål, men kan hon ej 
om 6 månader komma ihåg främlingens namn, Racapet, 
så måste hon följa honom. Härrn gifter sig med hänne, eme-
dan arbetet går så bra undan för hänne, men hon blir allt 
mer bedrövad, då de 6 månaderna närmar sig sitt slut, ty hon 
har glömt namnet. Hännes man ber hänne följa med på jakt, 
men hon vill ej. På jakten hör han en liten man säga: 

Tourne, tourne, mon p'tit moulin, 
pour la belle qui viendra d'main. 
Si elle ne se rappelle pas de Racapet, 
je l'emnAnerai! 

Racapet återkommer ock bjuder ut nålar. »Gå bara! Vi behöver 
inte Racapet här!» ropar hon. 

Beauce. Revue des trad. pop. XIII, s. 633; ZsVVolksk. 
X, s. 263. 
En flicka tjänar hos en girig matmor, som ålägger hänne 

svåra arbeten. En dag får hon ett enormt paket lin, som skall 
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vara spunnet, tils frun kommer tillbaka. En främling tar mot 
det till spinning, men kan hon ej gissa hans namn, när han 
kommer tillbaka med spånaden, tar han hänne med till hälvetet. 
Hon smyger sig efter honom. Han går in i en håla ock spin-
ner. Hon hör spinnjulet säga: »You! You! Virlouvet!» ock 
han själv sjunger: 

Je m'apelle Virlouvet. 
Ah, majs elle rirait, 
si elle le savait. 

Snart kommer han med garnet. Hon gissar fel två gånger, 
innan hon säger det rätta namnet. »Det måste någon ha sagt 
dig», säger han. »Nej, men jag har fint öra.» När matmodern 
får höra, hur allt gått till, vågar hon ej mer plåga flickan med 
så strängt arbete av fruktan för djävulen. 

*Lotr. Cosquin I, 268; ZsVVolksk. X, s. 262. 
En kvinna skall bära en hop garn till vävaren. Djävulen 

lovar väva allt gratis, om hon kan gissa hans namn, men 
eljest behåller han väven. Kvinnan skall hämta ved i skogen 
ock kommer under en ek. Där väver en stor djävul ock många 
smådjävlar, under det han sjunger: 

Tique taque, tique taque — 
je m'appelle Ropiquet, Ropiquet. 
Si la bonne femme savait mon nom, 

elle serait bien aise. 
Hon skriver upp namnet på sin sko ock upprepar det hela 
vägen hem. Om en liten stund kommer djävulen med väven. 
Hon gissar först fel. Då hon säger rätta namnet, säger han: 
»Hade du inte varit under trädet, skulle du aldrig vetat det.» 
Han far sin väg under gräsliga tjut, kastande kull stora träd i 
farten. 

Bask. Webster s. 56 (= Mgusine 1, s. 150); ZsVVolksk. 
X, s. 265. 
En flicka är lat ock får stryk av sin mor. En slottshärre 

frågar om orsaken. Modern säger, att hon kan sy 7 skjortor 
om dagen. Härrn hämtar linne att göra 7 skjortor av ock 
lovar, att om hon kan sy dem på en dag, skall han gifta sig 
med hänne. Hon gråter, ock då en gammal gumma frågar 
varför, säger hon, att hon ej kan sy, bara trä på nålen. Gum-
man åtar sig arbetet, men flickan måste om ett år kunna 
säga gummans namn, Marie Kirikitoun, eljes skall hon 
få göra med flickan vad som hälst. Härrn gifter sig med 
flickan, men denna blir allt sorgsnare, emedan hon glömt nam- 
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net. Härrn ställer till en fäst för att göra häpne glad, ock då 
kommer en kvinna dit ock berättar sig ha sett en okänd gumma 
hoppa från en dikeskant till en annan, sjungande: 

Houpa, houpa, Marie Kirikitoun — 
ingen kan komma ihåg mitt namn. 

När gumman kom, kunde den unga frun sålunda säga namnet. 

Wälschtyrol. Schneller s. 158; ZsVVolksk. X, s. 256. 
En lat flicka skall koka mos åt sin mor, men äter själv 

upp 7 tallrikar ock låter modern blott få vad som är över. 
Modern slår hänne, ock en förnäm härre frågar varför. Modern 
säger, att flickan arbetar för mycket ock har på en dag spun-
nit 7 spolar fulla. Härrn gifter sig med flickan. Medan 
härrn går på jakt, skall en stor hop lin spinnas. Den unga 
frun gråter, men en liten rödklädd gubbe med krona på 
huvudet Alper hänne, mot att hon på tre gissningar skall 
kunna säga hans namn eller höra honom till. På jakten 
kommer härrn till en remna i marken ock ser många tusen 
små djävlar spinna. I mitten sitter en rödklädd krönt man på 
en tron ock sjunger: 

Cosa faralla? Cosa diralla? Mi non so. 
Doman di sera lo porterö: 
cosa g'ho nomo? Tarandandö. 

Han berättar det för sin hustru, ock då han nästa dag åter är 
på jakt, kommer gubben med garnet. Sen hon gissat fel två 
gånger, säger hon namnet. Gubben ger hänne en örfil ock 
flyger bort. Hon säger sen, att kinden är svullen av s pin-
ningen. Då hon dock får mer lin att spinna, ber hon en tant 
om råd. Denna dödar en höna, fyller den med blod ock fett 
ock sticker den under armen, då hon går på besök hos den 
unga frun. Hon klagar, att hon fått en böld under armen 
av bara spinning. Då får frun ej spinna mer. 

Mantua. Visentini nr 22; ZsVVolksk. X, s. 257. 
En flicka äter opp 7 grytor med makaroni. Modern 

springer förargad ut på gatan ock ropar: »Mia figlia sette!» En 
köpman, som går förbi, frågar, vad hon menar. Hon säger, 
att dottern kan spinna 7 pund lin om dagen. Köpmannen 
gifter sig med dottern ock ger hänne så mycket lin, att hon 
dagligen under ett år skall ha 7 pund att spinna. Hon kommer 
ingen vart med arbetet, utan klagar ständigt i sin kammare. 
En härre, som går förbi ock hör hännes klagan, lovar spinna 
alltsammans på en månad; men hon måste säga hans namn, 
när han kommer igän med det spunna. En tjänare ser i ett 
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hus hundra djävlar spinna, ock mitt ibland dem springer en 
rödhårig omkring ock sjunger: »Zorobubt, Zorobubt, antingen 
känner du mitt namn, eller jag skämmer ut arbetet för dig.» 
Sålunda får hon veta namnet. För att hon sen skall slippa 
spinna mera, låter modern hänne få ett livstycke fodrat med 
nötskal. Då hon sitter till bords, knakar det i nötskalen vid 
varje rörelse, ock hon inbillar sin man, att det knakar så'i 
hännes kropp av allt spinnandet. 

Gonzenbach II, s. 155, nr 84; ZsVVolksk. X, s. 257. 
En gumma lånar ut sin panna till grannhustrurna mot att 

få något av det, som steks i den. En grannhustru lemnar fyra 
stekta fiskar i gummans frånvaro, ock dennas dotterdotter 
äter då upp dem ock påstår sen, att inga fiskar lemnats. 
Mormodern slår flickan. En prins, som rider förbi, frågar efter 
orsaken, ock gumman, som skäms att tala om den, säger, att 
flickan jämt vill spinna ock brukar hinna med 3 rottöli lin 
om dagen. Prinsen vill då ha Minne ock tar hänne med sig hem. 
Hon spärras in i ett rum med 60 rottoli lin, som skall spin-
nas på en månad. Flickan gråter, ock en fin härre kommer 
ock spinner linet åt hänne; men kan hon ej till månadens slut 
gissa hans namn, skall hon tillhöra honom. Då flickan av 
ängslan bara gråter, lovar kungen en belöning åt den, som 
kan få hänne att skratta. Många försöker förgäves. Sista 
aftonen kommer en bonde, som i skogen hört sjungas: 

Filati, filati, filamu — sta sira a signura aspettamu. 
Filati, filati, filarna — Lignt di scupa in mi chiamu. 

Då skrattar flickan. På natten kommer bärm, ock då hon säger 
hans namn, går han förargad sin väg. Hon blir prinsens 
gemål. 

Östeuropeiska varianter. 

Magyar, Jones & Kropf s. 46 if.; Macculloch s. 26 f.; 
ZsVVolksk. X, s. 259 f. 
En gumma slår sin dotter, som ej vill spinna. En prins 

far förbi ock frågar varför. Gumman påstår, att flickan spunnit 
så mycket som finns ock bara vill spinna mer. Prinsen ber få 
ta flickan hem till sin mor. Hon föres in i ett stort rum 
fullt med lin, ock kan hon spinna opp det på en månad, 
skall hon bli prinsens gemål. Hon sitter stilla tre veckor 
utan att spinna något. Då kommer en liten man, en halv 
aln lång ock med ett skägg som är 11/2  aln långt, in till 
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hänne ock spinner alltsamman, med villkor att hon skall höra 
honom till, om hon ej kan gissa hans namn, under den tid 
spinningen varar. En tjänare, som kommer till hänne med 
mat, har försenats på grund av en jakt ock berättar sig ha sett 
en liten dvärg hoppa från träd till träd, spinnande en tråd ock 
sjungande: 

My name is dancing Vargaluska, 
my wife will be good Spinster Sue. 

När allt är färdigspunnet, kommer dvärgen för att hämta hänne. 
Hon säger hans namn, ock han far sin väg. Till bröllopet 
kommer flera tiggare. Bland dem tre gummor, en med ögon-
lock så stora att de betäcker ansiktet (av att spinna på nat-
ten), den andra med en underläpp så lång att den räcker till 
knät (av att bita av tråden), ock den tredje med bakdelen 
flat som en pannkaka (av att sitta ock spinna). När kungen 
får veta, varför de är sådana, förbjuder han bruden att spinna. 

Magyar2  Jones & Kropf s. 332; ZsVVolksk. X, s. 260. 
En dvärg, 1/2  aln lång med 2 alnar långa mustascher ock 

3 alnar långt skägg, hoppar muntert över en eld ock sjunger: 
»I am Panczi Manczi, no one knows my name; I roast, I cook, 
I boil»; the day after to-morrow I shall fetch my pretty bride 
home.» 

Slovak. Chodzko s. 341; ZsVVolksk. X, s. 259. 
En gumma slår sin lata dotter på fingrarna med en sten, 

ock då en prins frågar om orsaken, svarar hon, att flickan inte 
vill göra annat än spinna guld av hampa. Prinsen köper 
hänne ock tar hänne med sig. Hon föres in i ett stort rum 
fyllt med hampa, får spinnredskap ock skall spinna alltsamman 
till guld. När det är gjort, skall hon få prinsen till gemål. 
Medan hon sitter ock gråter, kommer en liten man med röd 
mössa ock besynnerliga stövlar. Han spinner allt på 3 dar 
ock lär hänne spinna guldtråd, men hon måste under tiden 
gissa hans namn ock av vad skinn hans stövlar är 
gjorda. Hon kan ej ock är sorgsen. — En tiggare kommer, 
ock hon ger honom allt, vad han behöver. Han berättar sig ha 
sett en stor eld med 9 grytor ock en rödluvad dvärg dansa 
kring den ock sjunga: »Jag har en käresta i det röda slottet 
— sen två nätter försöker hon få veta, vad jag heter; i morgon, 
den tredje kvällen, skall hon tillhöra mig. Mitt namn är Kin-
kach Martinko, ock jag har stövlar av lusskinn.» Hon 
gifter sig med prinsen. Så mycket guldtråd fanns, att hon ej 
behövde spinna mer. 
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Märl  ZsVVolksk. X, s. 259. 
En gumma slår sin lata dotter ock säger till kungen, att 

det är för hon spinner för flitigt. Kungen lovar gifta sig med 
flickan, om hon på en natt kan spinna ett rum fullt med 
lin. En dvärg jälper hänne mot att få hännes förstfödde 
ock skickar 7 fula, svarta spinnare, som bruden skall bjuda 
till bröllopet som sina släktingar. Hon säger, att de är så-
dana av att spinna. Hon får därför ej spinna mer. — Dvärgen 
vill hämta den förstfödde, men lovar vänta ett år. Mot årets slut 
är kungen på jakt ock ser en ful dvärg hoppa över en eld ock sjunga: 
»I morgon har jag prinsen; mycket gläder jag mig! Tingl Tangl 
heter jag. Drottningen vet ej mitt namn. Om hon visste det, 
skulle hon bli glad.» Då dvärgen på natten kommer för att 
hämta barnet, lovar han hänne få behålla det, om hon kan 
säga hans namn. Det kan hon också. 

[*Mär2] ZsVVolksk. X, s. 272. 
Djävulen lovar en fattig man en säck med pängar, om han 

inom tre dar vet, hur gammal djävulen är. Två gånger gissar 
han fel, men den tredje dagen kryper han upp i ett päronträd 
ock gal som göken, när djävulen närmar sig. Det är vid 
juletid, ock djävulen utropar förvånad: »Jag är redan 7 
gånger 777 år gammal, men ännu har jag ej hört göken 
gala vid juletid.» 

*Böm. ZsVVolksk. X, s. 266. 
En furste vill gifta sig endast med en, som har guldhår. 

En fattig, vacker flicka råkar i skogen på en liten man, vilken 
dansar kring en eld, som han kokar soppa ock ärter vid, ock 
sjunger: »Koka soppa, sjud ärter opp — det är bra, att ingen 
vet — att de kallar mig Kulfäcek.» Mannen visar hänne en 
brunn, vari hännes hår förvandlas till guld, men han fordrar, 
att hon skall välkomna honom med hans rätta namn, när 
han om sju år kommer till hänne. Eljes måste hon bli hans. 
Innan fristens utgång träffar fursten mannen i skogen ock hör 
hans namn. 

Pol. ZsVVolksk. X, s. 264. 
En flicka slår vad, att hon ensam nästa kväll skall spinna 

allt garn, som frun ger hänne ock hännes kamrater i beting. 
På kvällen kommer tre storhuvade, vitklädda kvinnor in 
ock spinner allt under tystnad. När de går, säger de: »Kom 
ihåg, att vi skall ha vad du fått inom ett år.» Flickan gif-
ter sig ock får innan årets slut en son. På väg efter faddrar 
ser fadern tre okända kvinnor dansa ock hör dem nämna sina 
namn: »Ciacia, Lacia, Lup-cup-cup po drodze», ock säga, 
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att de skall ta barnet. Han vänder förskräckt om ock berättar 
för hustrun, vad han sett. Då de sen kommer, går de in på 
att hon skall få behålla barnet, om hon kan säga deras namn. 

Masur. Toeppen s. 138; ZsVVolksk. X, s. 262. 
En lat flicka sätts att spinna på taket. En prins fin-

ner hänne vacker ock friar hos modern; hon säger, att flickan 
kan spinna guld av halm. Prinsen gifter sig med hänne 
ock vill, att hon skall spinna. Medan hon sitter bedrövad, kom-
mer en liten dvärg fram under ugnen ock ger hänne hands-
kar, som hon kan spinna guld med. Men nästa dag skall 
hon bli hans, om hon ej kan säga, vad han heter. Hon 
spinner många spolar guld, men är sorgsen ock orolig. Då 
prinsen är på jakt i skogen, hör han dvärgen förvandlad till 
fågel sjunga: 

Morgen hab ich hochzeit, 
meine brant spinnt gold, 
sie weiss nicht, wie ich heisze: 
ich heisze Titelituri. 

Prinsen berättar, vad han hört. Då dvärgen kommer, ropar 
hon: »Titelituri heter du.» Han river med sig hustaket ock 
försvinner för alltid. 

*Litau. Schleicher s. 96; ZsVVolksk. X, s. 265. 
En bondhustru, 'som ej får tid att väva linne, •säger: »Mitt 

linne får laumes väva.» En laume kommer ock lovar väva 
linnet åt hänne; men kan hustrun ej gissa hännes namn, 
behåller hon väven själv. Ofta säger laumen för sig själv: 
»Bigutte väver ock dunkar.» Det hör bondhustrun. När väven 
är färdig, frågar laumen, om hustrun kan säga hännes namn. 
»Det har Bigutte vävt ock dunkat.» Då springer Bigutte för-
argad sin väg. 

Sagans ursprungliga form. 

Vid en granskning av de här meddelade varianterna skall 
man finna, att de — frånsett sådana, som uppenbart är mer 
eller mindre förvanskade — kan uppdelas i tre grupper, allt-
eftersom trollet får flickan i sitt våld 1) genom att jälpa hänne 
spinna guld, 2) genom att förrätta vanlig spånad på orimligt 
kort tid, eller 3) på annat sätt, utan att spinning nämnes. 
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Att alla tre grupperna blott utgör variationer av en ock 
samma saga, synes dock av det sammanhängande ock begränsade 
utbredningsområdet samt överensstämmelsen mellan alla detaljerna 
ock deras ordningsföljd: villkoret att gissa namnet, sättet för 
namnets upptäckande ock avslutningsscenen, vari flickan nämner 
dvärgens namn ock han försvinner. Man kan därför med säker-
het antaga, att sagan måste ha diktats en gång för alla, ock att 
samtliga varianterna mer eller mindre direkt utgår från en ge-
mensam grundform. 

Det är frågan om denna grundform som i första rummet 
måste lösas, ock detta kan ske endast genom en kritiskt jäm-
förande granskning av varje särskilt motiv för sig, i den följd 
de uppträder i sagan: hur flickan kommer i beroende av trohet, 
den lön det fordrar, ock namnets upptäckt. 

Det är i fråga om det första motivet som störst skiljaktig-
het råder, ock det gäller där i första rummet att avgöra, om 
spinning i någon form är det ursprungliga, eller om denna blott 
ersatt ett annat motiv. Det kunde därvid ligga rätt nära till 
hands att antaga hela inledningen om spinning för ett lån ur 
sagan om de tre spinngummorna, där den alltid förekommer, 
liksom det kunde förefalla rätt naturligt att tänka sig blott 
själva fortsättningen om trollet, som ej vill avstå från flickan, 
med mindre hon kan gissa dess namn, såsom en enklare urform 
för sagan. Detta senare antagande har även gjorts av LAISTNER,1  
varvid han dock ej utgår från en omfattande undersökning av 
sagans alla varianter, utan från sin egen teori om de flästa 
sagors upphov ur mardrömmar. Det finns värkligen också en 
del varianter, vari trollet ej jälper flickan ock därför ej häller 
har rätt att fordra någon lön, utan blott trugar hänne att bli 
dess brud, om hon ej kan gissa dess namn: Dan, Fries,, Fries3, 
Pomm,, NSachsi , Schweiz, Graub. Men man kan svårligen 
finna något bindande skäl för att betrakta dem såsom stående 
närmast grundformen. Först ock främst kan det ej gärna vara 
ett ursprungligt drag, att trollet utan några slags rättsgrunder 
uppställer en dylik fordran. Folksagans logik fordrar här ovillkor-
ligen, antingen att trollet skall ha gjort flickan någon tjänst, 
för vilken det kan fordra lön, eller att flickan (eller någon av 

1) Das rätsel der sphinx I, s. 215. 
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hännes närmaste) skall ha brutit något tabu eller begått någon 
oförsiktighet. En undersökning av de här nämnda särskilda 
varianterna bestyrker detta. Dan är tydligt besläktad med 
Falst: i båda hotar trollet att föra bort flickan på hännes bröl-
lopsdag, hon hör själv trollet inne i en kulle sjunga värsen, 
vari det röjer sitt namn, ock i båda fallen blir trollet till sten, 
när det får höra namnet. Dan har alltså utgått från en full-
ständigare variant, vari spinning förekommit, liksom Falst säker-
ligen är en förvanskning av en dylik variant, som ingått för-
bindelse med en saga om dottern ock styvdottern. Schweiz, 
Graub ock Tyrol3  står varandra mycket nära, i det de alla 
tre låter flickan med jälp av en tråd följa dvärgen på väg ock 
avlyssna honom hans namn. Tråden om benet kan ej vara 
något ursprungligt, då den blott förekommen dessa tre varianter 
från närliggande orter, utan torde vara ett lån från någon annan 
saga. Kanske man i den kan se en räst av det bortglömda 
spinnmotivet, så mycket hällre som första raden i dvärgens sång 
»Ei Radeli spinn! Ej Häspeli winn!» ger ett säkert bevis för att 
detta motiv värkligen funnits i de tre varianternas gemensamma 
källa. Fries2  ock Fries3, som står varandra mycket nära, visar 
sig tydligt vara korrumperade: att trollet i värsen talar om 
»Delling, miaren, aurmiaren» (i dag, i morgon, i övermorgon), 
tyder t. ex. på att en frist av tre dagar bestämts för namngiss-
ningen, vilket dock ej kommer fram i berättelsen. I NSachs, 
kan värsens: »Hier sitz' ich, gold schuitz' ich» vara lemningar 
av guldspinningsmotivet, ock »Wenn das die mutter wtisst, so 
behielt sie ihr mägdelein» visar, att hans krav ej varit flickan 
som brud, utan en moders förstfödda barn, vilket ej alls nämnes 
i berättelsen. Pornm3  har möjligen kvar en reminiscens av guld-
spinningsmotivet, i det dvärgen ger flickans fader pänningar, 
vilket i alla händelser ej är i stil med sagan. 

Alla dessa korta varianter måste alltså anses mer eller mindre 
fördärvade, ock man kan ej gärna i dem finna sagans ursprung-
liga form. Dessutom visar några av dem tydliga spår av ett 
ursprungligt spinnmotiv. 

Lika svårt torde det vara att finna ett annat inledningsmotiv, 
som är ursprungligare än spinningen. Man kan nämligen ej 
gärna tänka sig, att ett motiv, som blott förekommer i en eller 
ett par varianter, kan vara det ursprungliga; allra minst om 
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dessa varianter uppenbarligen är fördärvade, eller om det eljes 
plägar förekomma i annat sammanhang. Ock även om en 
abstrakt möjlighet finns för att ett motiv i den ursprungliga 
sagan bortfallit ock ersatts av ett annat i de flästa eller t. o. m. 
alla dess avkomlingar, så är praktiskt taget dock den variant 
att betrakta såsom den ursprungliga, som först tagit upp det 
nya segrande motivet. Ett undantag från denna princip kan 
medgivas blott för det fall, att ett dylikt förlorat motiv lemnat 
tydliga ock varaktiga spår i sagan för övrigt. 

En överblick över de varianter, som ej har spinnmotivet 
som inledning, visar strax, att de ej kan göra några anspråk 
på att vara ursprungliga. Följande är var för sig ensamma om 
sitt inledningsmotiv: Norge (flickan är bärgtagen), Fries, (havs-
mannen hotar att röja en förklädd flicka), NSachs2  (kvinnan har 
överträtt ett tabu), Hess6  (kvinnan har ätit körsbär i dvärgens 
trädgård), Tyrol6  (dvärgen har räddat flickan från en tjur), 
Tyrol, (djävul skaffar en fattig man villebråd), Bayr3  (dvärgen 
lovar en skatt åt den, som gissar namnet), Harz, (värsen upp-
fattas som gåta), NÖsterr, (prinsessa besatt av djävul), NÖsterr, 
(sjuk kung botas), Tyrol, (sjuk furstinna botas). NÖsterr,, 
TyskUng ock Tyrol,, har lånat motiv från sagan om Askungen, 
Holst, ock Tro];  från en saga om havsfrun 1, Holst,, är en för-
vanskning av en saga om djävulen, som ej lyckas fullgöra sitt 
kontrakt. 1 Har;, Bayr2, NÖsterri 2 6, Brett  ock Böm ställer 
trollet om, att en flicka blir gift, antingen genom att göra hänne 
vacker eller genom att skaffa hänne hemgift; men intet tyder 
på att någon av dessa varianter skulle vara ursprunglig. Hem-
giften innehåller möjligen en reminiscens av spinningen, som i 
äldre dagar har spelat en huvudroll för densammas tillkomst, 
ock det är ej omöjligt, att en kvarleva av guldspinning återstår 
i Böm, där dvärgen skaffar flickan guldhår, ett motiv som med 
säkerhet lånats från en annan sagotyp. I Holst,, Tyrol2  ock 
Tyrol6  är dvärgen flickans älskare utan att ha behövt pocka sig 
till det, men hon upptäcker, att det ej är en riktig mänska, ock 
vill bli honom kvitt. Detta är ett ej ovanligt sägenmotiv, som 
emellertid plägar få en annan upplösning, ofta en bortmaning 
genom prästen, eljes på det sätt att hon genom en list förmår 

Eleav.-Stepla. s. 213. 
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älskaren att säga, genom vilka medel man befriar sig från hans 
inflytande. De här nämnda varianterna torde alltså ur sägnen 
om den demoniske älskaren ha lånat sin inledning. 

En hel rad varianter utom de redan nämnda innehåller 
otvetydiga kvarlevor av ett ursprungligt spinnmotiv: Smål, Bayr„ 
Schles„ Skott!, Walesi 3. Varianterna Fär, Picard, Normand, 
Lotr ock Litau har vävning i stället för spinning. Detta är 
dock ett mycket närbesläktat motiv, ock att det undanträngt 
spinningen i de tre franska varianterna, kan bero dels därpå, 
att man uppfattat trollets namn Dick et Don, Rindon, Ropiquet 
som ett återgivande av dunkningarna i vävstolen, dels på att 
vävningen i Frankrike niäst skötes av manliga yrkesidkare ock 
man därför velat ge trollet, som här uppträder i gestalt av en 
fln härre, ett manligt arbete. I Poitou ock Bask har spinningen 
ersatts av sömnad. 

Då härtill kommer, att spinnmotivet fullt utbildat i en eller 
annan form förekommer över sagans hela utbredningsområde, 
kan man förutsätta, att det är ursprungligt i sagan. 

Det gäller då att utröna, vilken form inledningen haft. 
Bortsett från mera tillfälliga variationer, kan man urskilja föl-
jande tre huvudtyper: 

Den lata flickan föregives spinna guld av halm, 
varvid hon oftast sättes upp på taket med spinnrocken. Hit 
kan även räknas de varianter, vari flickan beskylles för att 
spinna halmen eller mossan från taket, vilka måste härledas 
från denna huvudtyp. 

Modern slår dottern, föregivande att hon spinner för 
mycket. 

a) Flickan har ätit t. ex. 7 kakor ock föregives av 
modern ha spunnit 7 pund lin; eller b) flickan räknar eller 
sjunger för sig själv ock påstår sig ha räknat över, hur mycket 
hon spunnit. 

Då även sagan om de, tre spinngummorna har samma 
huvudtyper av inledningen, måste här hänsyn tagas även till 
den. Vi får då följande skemal: 

	

1) En 	framför varianten betyder, att modern däri slår sin dotter. 

	

Klammer [ 	omkring varianten anger, att sagan ej talar oin guldspin- 
ning, utan blott om spinning av halm från taket eller mossa från väggen. 

4-09891. v. Sydow, Två spinnsagor. 
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Tit. 	Spinng. 
A. a) flickan sitter på taket: 

Upp! 
Skåne 
Blek/ 2  
Ångerml 
Österb 
Finn1/ _3  
Hess5  
Masur 

A. b) flickan sitter ej på taket: 
Gott! 
	

*Dalsl 

	

*MJyll 
	*Holst 

Pommi 2 
	[*Ostpreus2] 

Hess/_, 	[*Ostpreus3] 
Harz, 	[*Böm2] 

	

*Slovak 
	

[*Laus2] 
[*Ostpreuss] [*Lig3] 
[ Harz2] 

Tit. 	 Spinng. 
dottern: 

Gott12  
VJy11, 
Prätor 
Pomm 
Ostpreuss/  
Westfal 
Inl 
Brett  
Böna/  

C. 	 har ätit: a) Flickan 
NEngl Suffolk 
Basile Wälschtyr 
Abruzz Mantua 
Rom Sicil 
Li gir/ 2  
Ostgaliz 

C. b) Flickan sjunger för sig själv: 
Gottl 	SNorge 
Fyn 	Gottl 

Uppl2  

B. Modern slår 
Neder! 
Cornw 
L'Urit 
Ny Frankr 
Poitou 
Bask 
Magyar 
Mär 

Härav framgår först ock främst, att typen A uppenbarligen 
ej tillhör Spinng., utan är däri blott ett lån från Tit. Vidare 
förtjänar det förhållandet att beaktas att, under det modern i 
Spinng. slår sin dotter i alla varianter med typen A, förekommer 
detta motiv blott i tre varianter av Tit., ock alla tre dessa här-
stammar från trakter, där Spinng. förekommer. 

Typen B förekommer i fler varianter av Spinng. än av Tit., 
hos vilken den påträffas blott i periferien av utbredningsområdet, 
ock detta är i ännu högre grad förhållandet med typen C. 
fråga om denna är det dessutom att märka, att den är oförenlig 
med guldspiuningsmotivet, i det den siffra, som betecknar an-
talet uppätna kakor, helt lätt kan omtydas att beteckna antalet 
spunna härvor, men ej lemnar någon plats till en förklaring, 
att dottern kan spinna guld av halm. 

Då nu Tit. ock Spinng. måste betraktas som två skilda 
sagor, måste man antaga, att de ursprungligen haft var sitt in- 



TITELITURE: SAGANS URSPRUNGLIGA FORM. 	 53 

ledningsmotiv, ock då typen A utan vidare måste betraktas 
såsom diktad för Titeliture-sagans räkning, ligger det närmast 
till hands att hos denna betrakta den såsom det ursprungliga 
inledningsmotivet, under det typerna C ock B från början till-
hört Spinng. Att sedan inledningsmotivet lånats från den ena 
sagan till den andra, är så mycket lättförklarligare, som typen 
A har lätt att övergå i B, därigenom att det något ovanligare 
straffet att sättas opp på taket utbytes mot det vanligare att få 
stryk, ock att deii orimligare förmågan att spinna guld utbytes 
mot den något rimligare att spinna 7 pund om dagen. På 
samma sätt har typen C en tendens att övergå i B, därigenom 
att förseelsen att ha ätit för mycket utbytes mot ren lättja. 

Inledningstypen A förekommer, såsom av skemat framgår, i 
två olika former, i det flickan i några varianter sitter på taket 
ock spinner, i andra icke. Enligt min mening bör det förra 
vara ursprungligast, i det flickans plats på halmtaket ger en 
naturlig förklaring till yttrandet, att hon spinner halmen eller 
mossan från taket, under det att det eljes vore mera långsökt. 

Den som tar moderns lovord över dottern på allvar ock som 
sedan sätter hänne på prov, är i de flästa varianter en prins, 
kung eller rik härre. Blott i tre varianter av Tit. 1: Fyn, Ost-
preuss ock Magyar, är det hans mor som tar hand om flickan 
ock prövar hännes skicklighet, under det att i Spinng. det är 
ett rätt vanligt drag, att prinsen tar hänne med till sin mor, 
som tycker mycket om duktiga spinnerskor, eller t. o. rn. att 
det är drottningen som reser förbi stugan ack tar hänne med sig: 
Uppli, Ringer, 0Jy11, VJy111 2, Westfal, Ostpreuss, 3, Irl, Bret,, 
Bön]. Detta behöver ingalunda vara ett ursprungligt drag i 
Spinng., ehuru det mycket väl kan vara det, då det väl ligger 
närmare till hands för en drottning än för en prins att intres-
sera sig för spinning. Att motivet mera sällan förekommer i 
Tit., stöder i någon mån min mening, att guldspinningen är det 
ursprungliga. Det är nämligen helt naturligt, att denna skall 
väcka prinsens eget intresse, utan att han behöver hänvisa till 
sin mors spinnmani. 

1) I Falst ock Holst är det en elak styvmor som ger hänne så 
stort beting ock i 0Jyll ock Beauce en girig matmor. 
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Även GRIMM ser i guldspinningen ett gammalt motiv. I sina 
anmärkningar till Rumpelstilzchen (III, s. 95) påpekar han näm-
ligen, att förfårdigandet av guldtråd under medeltiden var ett 
mödosamt arbete, som kom på fattiga jungfrurs lott. Så heter 
det t. ex. i en dansk folkvisa: »nu er min sorg så mangefold — 
som jomfruer de spinde guld»; ock Iwein lejonriddaren kommer 
enligt Hartmann von Aue (v. 6186-6198) till ett slott, där tre 
hundra jungfrur av ädel börd under mångahanda mödor ock 
lidanden tvingas att arbeta »swaz iemen wtirken solde — von 
siden und von golde». I någon mån kan detta möjligen stödja 
min åsikt angående guldspinningen såsom ursprunglig i Tit. 
Dock behöver man svårligen detta såsom bakgrund för sagan, 
då det ju ej är för att arbetet kostar hänne så stor ansträng-
ning, som flickan gråter, utan emedan hon ej alls kan utföra 
det arbete, som hon med risk av svårt straff sättes att göra. 

Beträffande spinnbetingets storlek växlar de olika varian-
terna: en kärve halm ock ett ämbar lera, en hop halm, 3 halm-
lass, 1-3 kammare fulla, 20 tenar. I Spinng. är det ofta be-
räknat i vikt eller efter antalet härvor eller tenar: Uppl, Nyl, 
Ringer, SNorge, Fär, Mors, Holst, NEngl, Skottl, Irl, Basile, 
Florens; eller också ett å tre rum fulla: NOJy11, 0Jy11, VJy111 2, 
Westfal, Pomm, Ostpreuss, 3, Breti, Ligur, 2, Böm„, Sydryss. Det 
är klart, att det senare motivet ligger nära till hands, då det 
ju gäller att framhålla det övermänskliga i betingets storlek. 
Vikt- eller härvmotivet torde dock vara det ursprungliga för 
Spinng., eftersom dottern antagligen påståtts ha spunnit ett visst 
antal pund eller härvor på dagen. För Tit. är kanske den obe-
stämda mängden mera passande. 

Angående tiden för betingets utförande är den i Spinng. 
nästan regelbundet tre dygn, svarande mot de tre gummorna. I 
Tit. är den mera växlande, vanligen 1-3 dygn. Lönen för be-
tingets lyckliga utförande är i båda sagorna giftermål med prinsen. 

Så långt har båda sagorna gått jämsides, ofta samman-
blandade med varandra. I fortsättningen går de däremot var 
sin väg, ehuru de stundom även där kunnat påvärka varandra. 

Medan flickan sitter ock gråter, kommer ett troll ock jälper 
hänne. I de flästa varianterna är det en liten ful dvärg: alla 
svenska ock finska, Dan, NJy11, 0Jy11, Fyn, Fries, 2 3, HOISti 3  4, 
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Pommi 3, Ostpreuss, NSachs„ 2, Westfal, 2, Hessen, ,„ Har;, Bayr, 3, 
Schweiz, Graub, Tyrol, 3 	6, Nösterri , TyskUng, Mär, Schles, 
Suffolk, Wales,, Orkn, Bret2, NyFrankr, Magyar1_2, Slovak, Böna, 
Masur. I några är det en djävul: Neder], Holst2, Harzy  Bayr2, 
Tyrol2 	Nösterr2_4 6, Picard, Bret, 3, Lotr, (Beauce), (Sicil), 
WälschTyr, Mantua. I andra är trollet kvinnligt: Isl, Fär, Skottl, 
Wales, 2, Hl, Har; 3, NÖsterr5, Bask, Pol (3 st.), Litau. 

Det kan ej vara tvivel om att dvärgen är det ursprungliga 
i sagan. Hade djävulen varit med från början, hade han ej 
låtit undantränga sig av en dvärg. Häxan, som förekommer i 
de sist omnämnda varianterna, har likaledes med säkerhet 
kommit in senare antingen genom inflytande från Spinng. eller 
från någon annan saga eller på grund av folktron i den trakt, där 
varianten upptecknats. Även den omständighet, att spinningen 
för det mästa är kvinnoarbete, kan därvid ha medvärkat. 

I de flästa varianterna spinner dvärgen själv flickans beting, 
men i några ger han hänne en talisman, med vars jälp arbetet 
förrättas: ett par vantar i alla finska, de flästa svenska ock 
Masur; en ring i Blek; ett spinnjul i In; självsyende nålar 
i Poitou; ett spö i Ostpreuss, Ny Frankr, 	I512  samt i 
Spinng. Abruzz. I Slovak lär dvärgen hänne, hur guldtråden 
görs. Dessa varianter med talismanen är visserligen färre till 
antalet än de, vari dvärgen själv spinner, men enligt min mening 
förtjänar de dock företrädet. Den frågan ligger nämligen alltför 
nära till hands, hur det skall gå bruden, när hon ej längre har 
dvärgens jälp, för att sagan ej skall ha sökt undanrödja den. 
Detta sker bekvämast genom en talisman, som sätter hänne i 
stånd att även för framtiden fylla de krav, som ställs på hännes 
förmåga. Några varianter, vari talismanen saknas, har ur 
Spinng. lånat motivet om de avskräckande spinnerskorna, ock i 
de italienska varianterna låtsar bruden sig ha blivit sjuk av 
spinning ock blir sålunda befriad från densamma för framtiden, 
ett motiv sbm lånats från en annan sagotyp. Den ursprungliga 
talismanen torde enligt min mening vara vantarna, då de är 
originellast ock mäst avpassade för just spinning, under det 
spöet är en modifikation, som tillkommit genom dess allmänna 
användning i trolleriets tjänst. 

Den lön, som dvärgen fordrar, är säkert ursprungligen 
flickan själv. Detta motiv är nämligen det som förekommer 
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allmännast: alla svensk-finska varianter, Norge, Dan, Falst, Fyn, 
0Jy11, Is12, Suffolk, Cornw, Neder], Fries] 3, Holstw, Pomm,, 
Ostpreuss, NSachs, 2, Westfal„ Harzi, Bayr2, Schweiz, Graub, 
Tyrol, 5 6  (7), NÖsterr„ 	Bret„ 2, Poitou, Beauce, (Bask,) 
Sicil, Wälschtyr, Magyar, 2, Böra, Masur. I ett mindre antal 
varianter är det (det fbrstfödda) barnet som kräves: MJy11, 
Holst, Pomm, 2, Westfal2, Hess, 6, Harz2_4, NÖsterr5, Märl , Skottl, 
Schles, Pol; men detta beror med all sannolikhet på lån från 
en annan sagokrets. 

Från detta hårda villkor kan flickan bli fri, endast om hon 
inom en viss tid kan gissa dvärgens namn. Detta motiv är 
gemensamt för sagans alla varianter. Blott i några få är det 
modifierat därhän, att flickan en viss tid skall komma ihåg 
namnet: 1512, Holst,, Ostpreuss, Tyroll 	Nösterr2 4 6, L'Urit, 
Bret„ NvFrankr, Poitou, Bask ock Böm. Men detta måste anses 
bero på att det ursprungliga motivet missförståtts. I fråga om de 
franska varianterna är det lätt att se, huru detta missförstånd 
uppkommit. I de varianter, vari en talisman förekommer, åter-
lemnar flickan denna med en stereotyp fras: »Här har du dina 
vantar, Titeliture!» — »Här har du ditt spö, Ricdin Ricdon!» 
Denna fras har uppfattats såsom nödvändig ock alltså dikterad 
av dvärgen själv, ock härigenom har gissandet av namnet er-
satts av ett ihågkommande av namnet. 

Det är föreställningen om befrielse från trollet genom att 
gissa dess namn som CLODD har tagit till behandling i sin 
»Tom Tit Tot». Han visar där genom talrika exempel, att nam-
net ansetts vara en del av personligheten eller föremålet, ock 
att den, som känner en persons namn, därigenom ansetts ha 
honom i sin makt. Hans åsikter i denna fråga är allmänt er-
kända bland folkminnesforskarna, ock jag kan därför här i 
huvudsak nöja mig med att hänvisa till hans arbete. Åtmins-
tone delvis annat material finner man dessutom i »Navnets 
ixiagt» av KRISTOFFER NYROP1  samt FEILBERGS Jysk Ordb. art. 
»Navn». 

Att tron på namnets makt ligger bakom namngissnings-
motivet i Titeliture-sagan, kan anses säkert. Men såsom jag 

1) Tryckt i »Opuscula philologica, udgivne af det Philologisk-Histo-
riske Samfund», Kjobenhavn 1887, s. 118-209. 
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redan i inledningen framhållit, är denna saga ett mindre gott 
exempel på denna tro, i det namngissningen i många av 
varianterna blott betraktas som lösandet av en svår gåta, utan 
att den skadar trollet på annat sätt, än att det går miste om 
den åtrådda lönen, sedan kontraktet uppfyllts.1  Sagans utbred-
ning är alltså ingalunda liktydig med en lika mycket utbredd 
tro på namnets makt. 

I detta sammanhang förtjänar även det förhållandet påpe-
kas, att namnets makt spelar en ytterst ringa roll inom Euro-
pas folkdiktning med undantag blott för Skandinavien ock kan-
ske de keltiska områdena. Jag vill blott hänvisa till Ribold-
visan, i vilken jälten får banesb.ret, då namnet nämnes; visan 
om »Blak og Ravn hin brune», vari häst ock ryttare sjunker i 
havet, då ryttaren nämner hästens namn; en norsk variant av 
Kan i Trxstak, där »brunstuten» förbjuder gossen nämna dess 
namn, då den slåss mot jätten; sägnen om Finn, som förlorar sin 
betingade lön, då hälgonet nämner hans namn — allt exempel 
som saknar motsvarighet utanför Skandinavien. 

Av de nämnda exemplen torde Finnsägnen här behöva sär-
skilt omnämnas, då den företer så stor likhet med Titeliture-sagan, 
att CLODD ock POLiVKA utan vidare betraktar den som variant 
av densamma. Den allmänna likhet dem emellan, som består 
i att ett troll i båda fallen gör en mänska en tjänst ock blir 
lurat på lönen, behöver ej bevisa någon närmare släktskap, då 
detta är ett i sagorna omtyckt ock naturligt motiv. Däremot 
gör villkoret att gissa namnet, tillika med att namnet röjes 
genom en sång, att man måste antaga ett direkt sammanhang 
mellan sagan ock sägnen. Som jag i mina Finnstudier 2  visat, 
är namnmotivet ej ursprungligt i Finn-sägnen, utan har med 
säkerhet tillkommit först i kristen tid, ock då motivet i denna 
form för övrigt endast förekommer i Tit., torde det utan allt 
tvivel ha lånats från just denna saga. 

Att i fråga om namnets makt strängt skilja mellan folk-
diktning ock folktro är naturligtvis ej möjligt, då den förra 

I Mär2  ock i en av mig ej citerad variant från Lotringen är 
det djävulens ålder som skall gissas i stället för hans namn, ock i 
Harz3  har t. o. m. värsen, vari dvärgen nämner sitt namn, uppfattats 
som gåta. 

Fatab. 1908, s. 21 f. 
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nödvändigt måste ha vuxit upp ur den senare. Men då folk-
diktningen i Skandinavien så gärna tagit upp namnmotivet, 
visar detta, att det där levat ett ovanligt kraftigt liv i folktron. 
Ock då motivet är jämförelsevis litet känt i det övriga Europas 
folkdiktning, ligger det nära till hands att i de fall, då det där 
förekommer, misstänka ett lån från Skandinavien, ehuru det 
naturligtvis behövs även andra skäl, för att man med någon 
säkerhet skall våga draga en dylik slutsats. — Även i öster-
ländska sagor förekommer namngissning. I den av Grimm 
(III, s. 96) ur 1001 dag citerade sagan om Turandot är det dock 
tydligt, att namngissningen blott är ett gåtmotiv utan någon bi-
föreställning om namnets makt. 

Namnet upptäckes alltid därigenom, att någon lyckas få 
höra dvärgen sjunga en värs, vari han röjer sitt namn. I 
regeln är det prinsen själv (flickans fästman, kvinnans man) 
som på jakt överraskar trollet: Uppl, Skåne, Blek, Ångerml, 
Öbott, 	Isl, Holst, Ostpreuss, NSachs„ Westfal, Hess, 6, 
Harz, 23, Mär„ Schles, Suffolk, Cornw, 	Bret13, NvFrankr, 
Poitou, Wälschtyr, Pol, Masur. Detta torde vara det ursprung-
liga. I några varianter ersättes han av en jägare eller tjänare, 
stundom utsänd att söka namnet: så i Gottl, Fyn, MJy11, Pomm2, 
NSachsv  Hess1_3, NÖsterr, 2 ,, TyskUng, Mantua, Magyar. Eller 
han ersättes av en främmande person, vanligen en herde: 0Jy11, 
Holst„ Pomm„ Haut, Tyrol, 6, NOsterr3 „ Sieil, Slovak. Stundom 
är det flickan själv: Smål, Norge, Dan, Falst, Fries23, Holst„ 
Schweiz, Graub, Tyrol3 5, Skott!, Wales, 2 3, Normand, Bret2, 
Beauce, Lotr, Litau; eller också en annan kvinna: Neder], Hess„ 
Tyroll, Orkn, Bask. 

För det mästa dansar ock hoppar dvärgen i sin förtjusning 
över att snart få en brud; antingen kring en buske: så i de 
flästa svenska ock finska varianterna; eller kring en eld: så 
Holst3, Hessi_„ Harz, 2, Pomm2, Tyrol„, NÖsterr, 45, TyskUng, 
Schles, Märl, Cornw, Slovak, Böra. I några varianter är han 
i eller vid en kulle, ett bärg eller en bärgskreva: Blek, Isl„ 
Dan, Falst, Fyn, 0Jy11, MJy11, Fries, 3, NSachs„ Westfal„ 
Tyroll 6, Orkn, Suffolk, Beauce, Lotr. I en del varianter spin-
ner han, medan han sjunger: Nederl, Westfal2, Orkn, Skott], 
Suffolk, Wales, Jr], Normand, Bret., Beauce. Att här med sä-
kerhet avgöra, vilket som är det ursprungliga, är knappast 
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möjligt. Spinningen torde ha tillkommit blott för att ge dvär-
gen ett lämpligt attribut. Att han är i närheten av en kulle 
eller dylikt, beror naturligtvis på folkets tro, att dylika platser 
är boningsorter för de underjordiska, men behöver knappt vara 
ursprungligt. Dock skulle den omständigheten, att Finn-sägnen 
låter vaggsången komma från en backe eller ett bärg, kunna 
tyda på att denna scen lånats från en Titeliture-saga med samma 
motiv, ehuru folktron på egen hand kan ha danat likartade 
scener på båda ställena. Att han i en del varianter dansar 
kring en eld ute i skogen eller i en liten stuga, kan vara 
ursprungligt i sagan, men kan också ha tillkommit, emedan 
han i värsen stundom talar om sina mottagningsbestyr för 
bröllopet. 

I Masur är dvärgen i skogen förvandlad till fogel, då han 
sjunger den värs, i vilken 'han röjer sitt namn. Samma motiv 
förekommer i den mycket förvanskade Söderml, ock i Bret, är 
det en massa foglar som sjunger dvärgens namn. Det är tyd-
ligt, att detta motiv logiskt sett är de föregående underlägset, 
då man har svårt att finna något skäl för trollet att skapa sig 
till fogel, ock då man ju kan fråga sig, hur flickan kunde 
gissa sig till att det var trollets namn fogeln hade sjungit. Då 
emellertid foglarna enligt folktron sitter inne med hemliga kun-
skaper ock i sagorna ofta röjer hemligheter, är det ingalunda 
otänkbart, att just detta ålderdomliga motiv kan vara det ur-
sprungliga, fast det undanträngts av det mera rakt på sak gå-
ende att låta trollet visa sig i sin rätta gestalt. En kvarleva 
av detta motiv är kanske den omständigheten i Tyro17, NÖsterr3, 
Picard ock Magyar, att dvärgen hoppar från gren till gren i 
träden ock att han dansar kring en buske eller ett träd i de 
svenska ock finska varianterna. Ännu tydligare spår av detta 
motiv visar trollets namn, som enligt min mening måste ha 
tillkommit såsom någon slags härmning av fogellåt, vartill jag 
längre ner skall återkomma. 

Av värsen förekommer två huvudtyper, en längre, vari 
dvärgen först talar om sina hushållsbestyr för bröllopet, ock en 
kortare, vari han blott talar om sitt namn ock sin glädje över 
att flickan ej vet det. Som typ för den längre formen kan den 
i Uppl ock övriga svenska ock finska varianter tjäna: 
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dag skall jag maltet mala, 
i morgon skall mitt bröllop vara. 

. Jungfrun sitter i buren ock gråter: 
hon vet inte, vad jag heter. 
Jag heter Titeliture, jag heter Titeliture! 

Värser av ungefär denna typ förekommer även i MJy11, 
Fries1_3, NSachs2, Hessi_„ Harz3 4, Tyrol,, TyskUng, h12, Poi-
ton, Magyar2, Böm. Den kortare typen, som motsvarar de tre 
sikta raderna i den längre, förekommer i följande varianter: 
Dan, Isl, (Pär,) Nederl, Holst, 	Pomm2 3, Ostpreuss, NSachs3, 
Westfal2, Harzi 2, Bayr, Tyrole  NÖsterr, 	Schles, Skottl, 
Suffolk, Wales, Cornw, Irl„ 	Picard, Normand, Bret, 2 4, 
NvFrankr, Beauce, Lotr, Bask, Magyar, Slovak. I några 
omtalas även spinning: Falst, Fyn; 0Jy11, NSachsp  Schweiz, 
Graubänd, Tyrol,, Orkn, Sicil. Den längre typen är alltså ej 
den talrikast förekommande, men då den i regeln tillhör full-
ständigare ock bättre varianter än den kortare typen, torde den 
böra anses som den ursprungliga. Att den förkortats, kan lätt 
förklaras därav, att blott de tre sista raderna har någon värk-
hg betydelse för sagans fortgång ock därför lättare behållits i 
minnet. Av de värser, som tillhör den längre typen, anser jag 
de svenska bäst. »I dag skall jag maltet mala, i morgon 
skall mitt bröllop vara» tyder nämligen på en hög ålder genom 
sin alliteration; ock motsättningen i dag — i morgon före-
faller ursprungligare ock bättre än »i dag — i morgon — i över-
morgon», vilket tillkommit för att utfylla tre-dagars-fristen. För 
den svenska värsens, ursprunglighet i detta hänseende talar även 
den omständigheten, att Poitou har »tourne, mon petit moulin!» 
motsvarande »maltet mala». 

Vad själva namnet beträffar, är det påfallande, att det ej 
har någon likhet med egentliga namn. I några fall har det 
uppfunnits mera på en höft: Gottl, Falst, Holstp  Pomm2, Harz2, 
NSachsi, Bayr,. Men för det mästa skall man finna, att det 
har ett bestämt vokalförhållande, i det att i eller en därmed 
besläktad vokal förekommer i den ena huvudstavelsen, under 
det att u eller en därmed besläktad vokal förekommer i den 
andra. Härtill kommer, att ena eller båda huvudstavelserna 
ofta börjar med t eller därmed besläktad konsonant. Detta 



TITELITITRE : SAGANS URSPRUNGLIGA FORM. 	 61 

drag är så regelbundet återkommande i de olika varianterna, att 
tillfällighet måste anses utesluten. Likaledes är själva rytmen 
i namnen i regeln tämligen lika. Titeli-Ture kan såväl beträf-
fande rytm som vokaler ock begynnelsekonsonant anses som 
typiskt. I Sverige ock Finnland varieras det endast obetydligt. 
Släktskapen med de danska namnen Bimpeltud, Trillevipp, det 
isl. Gilitrutt ock det holsteinska Tepentiren är tydlig.1  Ännu 
större är likheten med det färöska Titil Täta ock den engelsk-
keltiska gruppens: Tom Tit Tot (Suffolk), Fittletetot (Skottl), 
Peerifool (Orkn), Trwtyn Tratyn, Gwarwynathrot, Marget Tott, 
Siligodvvt, Silifrit (Wales), Even-trot, Trit-a-trot (Iii). I föl-
jande namn från germanska' varianter synes likheten också tyd-
ligt, ehuru något större variation där förekommer, delvis tillkom-
men genom försöken att i namnet inlägga värkliga ord: Mispel-
steertje, Kwispeltoltje, Doedeli Dusch (Nederl); Cistl im Körbl 
(Tyrol,i); Spitzbärtl (Bayra, Tyro17); Käl berfuss (Tyro12); Spring-
hunderl, Ziliguckerl (NOsterr); Winterkolble (TyskUng). De 
franska påminner tydligast om den engelska gruppen: Ricdin 
Ricdon (L'h&it), Rindon (Normand), Dick et Don (Picard), Furti 
Furton (NyFrankr), Rigaut S6A (Bret3), Virlouvet (Beauce), 
Kirikitoun (Bask). De italienska Tarandadd ock Zorobubt på-
minner kanske mäst om de franska, men det sicilianska Lignu 
di scupa har samma rytm ock vokaler som Titeliture. Det li-
tauiska Bigutte står ej häller långt från Titeliture, vilket före-
kommer oförändrat hos masurerna. Namnet Vippentur, som före-
kommer i if4mål ock Söderml, är tydligt besläktat med Titeli-
ture ock kanske gammalt, enär likheten med Skottl Whuppity 
Stoorie kanske ej är tillfällig. Att alla de här nämnda namnen 
visar tydlig släktskap, är uppenbart. Det gäller då att ur 
mängden variationer uppsöka det ursprungligaste. Härvid kan 
det ej vara tal om att stöda sig på exakta ljudlagar. Ord, som 
ingen bestämd betydelse har, förvränger man lätt godtyckligt. 
Vad som bäst stannar kvar i minnet, är rytmen ock huvudvo-
kalerna. Det namn, som jag anser ursprungligast, är just Ti-
teliture, icke blott emedan det förekommer i de för övrigt bäst 
bibehållna varianterna, ock emedan det har störst utbrednings-
område: Sverige, Finland ock Masuren, utan även emedan det 

1) Jfr även Vippentur. 
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är lättare att förklara de övriga varianterna ur Titeliture än ur 
något annat namn. Om man t. ek. tar Gilitrutt, Tom Tit Tot, 
Fittletetot, Terrytop ock Kwispeltoltje, så kan de alla rätt bra 
härledas ur Titeliture, under det att ett annat namn ej skulle 
bilda en så god utgångspunkt. En mindre, så gott som uteslu-
tande tysk grupp har samma huvudvokaler, men omkastade så 
att u kommer i den första, i i den andra huvudstavelsen. Som 
typ för denna grupp kan Rumpelstilzchen (Hess) tjäna. Så-
dana namn är Rummelskat (MJy11), Doppeltiirk (Pomm3), Hop-
peutienchen (Westfal, NSachs3), Pumpernelle (Harz3), Purzini-
gele (Tyro15), Friemel Friemel Frumpenstiel (Schles). Hit kan 
även räknas följande sinsemellan närbesläktade namn: Wald-
kiigele (Tyrol,), Hahnenkikerle (Tyro13), Hans Öfeli Chächeli 
(Schweiz), Hans Kacheli (Graub). Alla dessa namn söker samman-
sätta namnet av värkliga ord ock torde även de ha utgått från 
den större Titeliture-gruppen. 

Vad själva namnformen Titeliture beträffar, är det en bild-
ning utan någon språklig betydelse, snarare jämförlig med en 
refrängtrall eller de ouomatopoetiska ordbildningar, som återger 
naturljud. Mig förefaller troligast, att det skall återge någon 
foglalåt, så mycket mer som det nästan alltid är en jägare som 
hör det sjungas i skogen. Vid återgivande av fogelsång an-
vänder man nämligen oftast vokalen i för att återge högre toner 
ock u för att återge lägre. Talgoxens välbekanta vårsång, som 

80 	 
i noter bäst återges medP !--13:7_7-1r=  ,  omskrives 'av allmogen 

med »lite hö, lite hö» eller »spickekött» eller »titta du, titta du». 
Längre fogelmelodier återges mera efter rytmen utan så nog-
grant aktgivande på vokalerna; men så långt ske kan, an-
vänder man dock typiska vokaler såsom t. ex i klerans sång: 
»Ge gossen lite spickekött! Se han sliter, giv'en kniven!»1  
Skulle namnet Titeliture omskrivas i noter efter fogelsång, skulle 

So - 
4- -0- 4- 	4- 	• I 	led_Ad  

ligen passa på talgoxen, som någon gång har så många toner; 

1) HCav. Vär. o. vird. II, Tillägg s. XXXII. 

det bli ungefär Denna melodi kan möj- 
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dock sjunger han snarare vippentur. Bättre passar Titeliture-
melodien på trasten, som ofta har just den tongången. En 
skicklig fogelkännare, konservator GYLLING, har på min förfrå-
gan om vilken fogel som genom sin sång kan ha gett anled-
ning till namnet, angett skogssnäppan eller gropsvalan (Totanus 
ochropus) såsom den enligt hans mening bäst passande. Den' 
lever mera undangömd i skogarna, men sjunger högt uppe i 
luften utan att bli sedd. Dess sång har väckt uppmärksamhet 
hos allmogen, som återger den med: »Liten lever än.» Ett för-
sök att återge dess sång i mänskliga ljud utan att söka ord 
är: tittlidyidyidyi, vilket ju kommer ganska nära Titeliture. 
Utan att här vilja om någon bestämd fogel påstå, att just hans 
sång varit den som gett upphovet till trollets namn, har jag 
med dessa exempel blott velat visa möjligheten av en sådan 
förklaring av namnet. 

Den tyske dialektforskaren Doktor WOLF VON UNWERTH har 
haft vänligheten meddela mig, att man i hans hemtrakt, Schle-
sien, vid återgivandet av djurläten för småbarn återgav fogelsång 
med »didellittitil». Han antager, att detta läte från början åsyftat 
någon bestämd fogel, ehuru det användes för småfoglar i all-
mänhet. Tyvärr har man alltför litet uppmärksammat dylika 
ljudbildningar här i landet, men det skulle förvåna mig, om ej 
fler läten än de vanliga »pipipi» ock »kvidevitt» begagnas för 
att roa barn. 

Slutscenen i sagan är sig tämligen lik i alla de olika vari-
anterna. Flickan blir allt mera ängslig över att hon ej kan 
gissa namnet, får av sin prins höra om hans upplevelse i sko-
gen, ock när dvärgen kommer, säger hon hans namn. I som-
liga varianter sker detta först sedan hon två gånger gissat fel, 
under det hon i de varianter, där hon fått en talisman av dvär-
gen, sträcker fram den, i det hon säger namnet: »Här har du 
dina vantar, Titeliture!» — »Här, Furti Furton, tag ditt spö!» 
Detta kan ej vara en tillfällig överensstämmelse mellan de franska 
ock svenska varianterna. Man kan naturligtvis invända, att på 
det sättet berövar sig flickan förmågan att fortfarande kunna 
spinna guld. Sagan tänker sig dock saken på annat sätt, 
ehuru det ej uttryckligen säges i mer än en variant, Ostpreuss: 
dvärgen aflägsnar sig så hastigt, att han glömmer ta med sig 
sitt spö, ock flickan får behålla det. Denna dvärgens ursinniga 
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brådska framhålles i nästan alla varianter, i det han ofta far 
tvärt igenom taket eller väggen, i några fall far han i flint 
eller sliter sönder sig själv. Därmed är flickan fri från alla 
bekymmer ock blir gift med prinsen'. De varianter, som låter 
hänne företaga något för att för framtiden slippa spinna, har 
säkerligen tillkommit genom påvärkan från Spinng., vare sig 
hon använder en nötskalsfodrad korsett, påstående att prasslet 
av nötterna beror på att benen knakar av överansträngning, 
eller att fula spinnerskor kommer till hännes bröllop ock av-
skräcker hännes man att begära mer spinning av hänne. 

På grund av ovanstående utredning torde sagans ursprung-
liga form varit ungefär följande:2  

En gumma lyckas ej förmå sin dotter att arbeta ock låter 
hänne därför sätta sig uppe på taket att spinna. En prins 
kommer därförbi ock frågar om orsaken. Gumman svarar iro-
niskt, att flickan inte gör annat än spinner guld av ler ock 
långhalm. Prinsen tar hänne på orden ock för flickan med sig. 
Han ger hänne en hop ler ock långhalm, ock kan hon spinna 
det till guld, skall hon bli prinsens gemål, eljes skall hon dö. 
Medan hon sitter ock gråter, kommer en ful dvärg ock lånar 
hänne ett par vantar, med vilka hon kan spinna guld, men 
fordrar, att hon skall bli hans, om hon ej kan gissa hans namn. 
Flickan spinner halmen till guld, men är sorgsen. Då kommer 
prinsen från jakten ock berättar, att han hört en fogel sjunga: 
»1 dag skall jag maltet mala, i morgon skall mitt bröllop vara; 
jungfrun sitter i buren ock gråter, hon vet inte, vad jag heter. 
Jag heter Titeliture.» Flickan blir glad, ock när dvärgen sedan 
kommer ock vill hämta hänne, räcker hon fram vantarna ock ropar: 
»Här har du dina vantar, Titeliture, Titeliture!» Dvärgen far ur-
sinnig sin väg tvärs genom taket ock låter aldrig mer se sig, men 
vantarna glömde han ta med sig. Prinsen gifter sig med flickan. 

I Pomm„ Hessi _,, Schweiz ock Schles utbrister dvärgen, när 
han får höra sitt namn nämnas: »Det har djävulen sagt dig!» Detta 
tycks i tyska sägner vara ett vanligt utrop av det bedragna trollet, då 
det ser sin hemlighet röjd, ock har antagligen genom lån kommit in i 
Tit. (se Laistner I, s. 3, 214; II, s. 316). 

Då ursprungsformen här framställes jämförelsevis detaljerat, kan 
den naturligtvis ej vara fullt säker i alla detaljer. Angående dessa 
hänvisas därför till den föregående utredningen. 
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Sagans hemort, vandringar ock ålder. 

Sedan frågan om sagans grundform besvarats, är det ej 
svårt att avgöra, var den uppstått. I regeln bibehåller en saga 
sin ursprungliga form bäst i sitt hemland. Där finns de bästa 
förutsättningarna för att den skall förstås; där fortplantas den 
från föräldrar till barn, varvid den ofta upprepas ock därigenom 
väl fäster sig i minnet. Därför utsättes den ej häller så lätt 
för förvanskning ock förblandning med andra sagor. 

Då en saga vandrar från en trakt till en annan, förändras 
den däremot lätt. Den mottagande parten har kanske hört den 
blott en enda gång, har därför lätt att glömma eller missförstå 
en eller annan detalj, som sedan ofta rekonstrueras på ett sådant 
sätt, att sagan blir ej obetydligt förändrad. Ju längre bort från 
hemorten sagan kommer, dess mera förvanskas den i regeln, 
så vida den ej har följt med utvandrare. Sprides den åt olika 
håll, blir förvanskningarna av olika slag, vilket i sin mån kan 
underlätta en rekonstruktion. 

Denna regel kan synas jävas av sådana för filologer väl-
kända förhållanden, som att en del fornfranska epMer alldeles 
förlorats i sin ursprungliga franska form, under det de bevarats 
i främmande översättningar, eller att de till sitt ursprung tyska 
sagorna om Sigurd Fafnesbane ock gjukungarnas undergång är 
mera oförfalskade i skandinavisk än i tysk tradition. Man 
måste emellertid väl skilja mellan jältesaga ock folksaga. Den 
förra har på grund av sin litterära karakter helt andra livs-
betingelser än folksagan, som är mindre utsatt för de olika 
kulturströmningarnas inflytande. Men även om regeln ej ens i 
fråga om folksagan är undantagslös ock nödvändigt kräver stöd 
av en noggrann psykologiskt-kritisk undersökning av de olika 
varianterna ock deras inbördes geografiska läge, torde den i de 
flästa fall kunna anses ganska tillförlitlig. 

Tillämpas dessa allmänna förutsättningar på ifrågavarande 
saga, så kan endast ett land ifrågakomma såsom dess hem-
land, nämligen Sverige, enär de svenska varianterna avgjort är 
bäst. Härvidlag spelar det ingen roll, om t. ex. den skånska 
ock den norrländska varianten skulle ha tillkommit genom 
skillingstryck ock blott är unga avläggare av Upplands- 
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varianten, då denna själv med säkerhet är rent folklig utan 
någon slags litterär mellanhand. De finska varianterna kan 
härstamma från vår uppländska genom skillingstryck, då ett 
dylikt faktiskt finns från 1860; men då man betänker den liv-
liga förbindelse, som alltid ägt rum mellan Uppland ock Finn-
land, ock den stora likhet, som råder mellan uppländskt ock 
finskt sagostoff för övrigt, är det ingalunda omöjligt, att de 
finska varianterna är rent folkliga. För att med säkerhet av-
göra, hur härmed förhåller sig, är det emellertid ej nog med 
att blott undersöka dem i översättning. I vilket fall som hälst 
torde man kunna påstå, att de finska varianterna härstammar 
från Sverige ock ej tvärtom.' 

Den masuriska varianten överraskar genom sin ytterst nära 
släktskap med de svenska, ock detta så mycket mer som av-
ståndet mellan Sverige ock Masuren, ett polsktalande område i 
södra Ostpreussen, är stort ock litterär överföring knappast 
tänkbar. Visserligen översattes Hyltål-Cavallii svenska sago-
samling 1848 till tyskan, men att sagan genom denna över-
sättning kommit till Masuren är redan i sig självt föga sanno-
sannolikt, även om man tar de tyska skolorna därstädes med i 
räkningen. Denna möjlighet blir så mycket mindre att räkna 
med, som trollet i Masur uppträder i fogelhamu, ett motiv 
som ej förekommer i Uppl men väl i den otryckta Söderml. 
Den märkliga namnlikheten blir mindre överraskande, då man 
även i den geografiskt närliggande ock säkert rent folkliga 
Ostpreuss, som genom sitt talismanmotiv närmar sig de svenska 
varianterna, finner namnet Ettle-Pettle, vari Ettle torde vara en 
förändring av Titteli.2  Att Masuren ej kan vara sagans ursprung-
liga hemort, är tydligt nog, då det av sagans utbredning ock 
varianternas karakter framgår, att Masuren ej varit något centrum 

Enligt meddelande av Doktor AN= ÄARNE, som genomgått ock 
ordnat Finska litteratursällskapets till omkr. 20,000 varianter uppgående 
sagosamlingar, finns i dessa en hel mängd varianter av såväl Titeliture 
som av Spinng. En närmare undersökning av dessa bör kunna med 
säkerhet avgöra, om sagorna kommit till Finnland på muntlig eller 
boklig väg. I Helsingfors förvaras även en ännu ej ordnad estnisk 
sagosamling på omkr. 10,000 nummer. Omöjligt är ej, att också denna 
kan ge viktiga upplysningar om de ,båda spinnsagorna. 

Ettle Pettle skulle då bildats av Titteli Ture på samma sätt som 
t. ex. Rumpen-Trumpen i Spinng. Holst av Rumpelstilzchen. 
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för sagans utbredning. Kanske den kan tänkas ha kommit dit 
genom svenskarna i Östersjöprovinserna, hos vilka sagan bör 
kunna finnas, ehuru den ej påvisats bland dem. 

De danska varianterna avviker ej obetydligt från de svenska 
ock har en ganska självständig karakter; frånsett en, MJy11, 
som tycks ha tillkommit genom ett skillingstryck av Grimms 
Rumpelstilzchen. Något danskt tryck känner jag visserligen ej, 
men likheten är för påtaglig för att kunna vara tillfällig. De 
övriga varianternas stora olikhet med de svenska, ehuru de är 
från ett så närbeläget land, torde bero på den långvariga fiend-
skapen mellan de båda länderna, som medfört ett minskat kultur-
utbyte. Härvid bör även märkas en viss närmare släktskap 
mellan den gottländska varianten ock den fynska, så till vida 
som flickan i båda talar för -sig själv ock därvid skryter över 
sin förmåga. Samma motiv förekommer även i en gottländsk 
ock en sydnorsk variant av Spinng. Denna överensstämmelse 
är säkerligen ej tillfällig. En liknande påtaglig överensstäm-
melse mellan danska ock gottländska varianter har jag nämligen 
funnit även beträffande en annan saga, Rampsinitsagan. Jag vill 
därför hålla för troligt, att överensstämmelsen beror på de båda län-
dernas inbördes påvärkan under den tid Gottland ännu lydde under 
danskt välde, vilket i så fall ger en hållpunkt för sagans kronologi. 

Bland de tyska varianterna råder stor växling. Guldspin-
ningsmotivet finns kvar i några få, stundom endast så till vida 
som flickan säges spinna halmen från taket: Ostpreus, Harz,, 
men även fullständigt som i Hessen1_5, Harz,, Pomm„ 2. Av 
dessa är Pommi  säkerligen blott en avläggare av Grimms hessiska 
saga. Ostpreus torde leda sina anor från Östersjöprovinserna. 
Att för övrigt följa sagans vandringar inom Tyskland låter sig 
knappast göra. Redan i norra Tyskland hår spinnmotivet bort-
fallit i många varianter, ock de sydtyska saknar det allmänt. 
Dessutom har sagan på flera andra sätt förvanskats: i stället 
för spinnmotivet har flera olika motiv lånats från andra sagor; 
i stället för flickan själv begär dvärgen hännes förstfödde; i 
stället för att prinsen själv går på jakt, skickas jägare ut sär-
skilt för att söka efter namnet; ock namnet självt har ofta för-
vrängts genom försök att passa in värkliga ord i det. 

De östeuropeiska varianterna har väl sannolikt kommit till 
sina nuvarande fyndorter genom tyskt område, men de är i 

5-09891 v. Sydow, Två spinnsagor. 
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regeln bättre än närmast liggande tyska. Förbindelselinjerna 
tycks därför ha gått mera i nordlig än i västlig riktning. 

De keltiska varianterna utmärker sig nästan samtliga genom 
att trollet är kvinnligt, vilket väl beror på att man just tänkt 
sig fairy'erna spinnande ock därför närmast till hands för sagan. 
Det keltiska inflytandet tyckes ha sträckt sig även till Island 
ock Färöarna. Omöjligt är dock ej, att detta drag kan vara 
nordiskt, i det man har sägner, som för övrigt ej visar någon 
närmare släktskap med Titeliture-sagan, i vilka en trollkvinna 
lånar redskap av en bondkvinna eller spinner åt hänne. De 
keltiska varianterna är samtliga mer eller mindre stympade ock 
förvanskade. 

De engelska varianterna visar genom sin namnform en tydlig 
släktskap med de nordfranska, i det Tit Tot har sin motsvarig-
het i Dick et Don, liksom i de senare stavelserna av Furti 
Furton, Ricdin Ricdon. Det är likaledes ett för alla engelsk-
keltiska, romanska ock danska varianter gemensamt drag, att 
det blott är fråga om vanlig spinning, ej om guldspinning. 

Av de franska varianterna är en, L'lArit, av litterär karakter, 
dock tydligen stödjande sig på en värklig folksaga. Den har 
översatts som folkbok till danska ock italienska, ock från den 
härstammar, fast i betydligt omarbetat skick, Isl,. 

Så till vida kan L'lArit ge en kronologisk hållpunkt, som 
den första gången är tryckt 1705. Före den tidpunkten vet man 
alltså med säkerhet att sagan fanns i Frankrike. Den måste 
dock vara betydligt äldre därstädes. De franska varianterna 
visar nämligen ingen närmare släktskap med de tyska ock kan 
säkerligen ej ha kommit in från det hållet. Däremot visar de 
mera likhet med de svenska, så till vida som de bibehållit det 
ålderdomliga talismanmotivet ock flickans stereotypa svar, ock 
Poitou har kvar malningen i trollets värs. Då ännu ganska få 
sagor är undersökta ock alltså inga analogier erbjuder sig, är 
det ej möjligt att i sådana stycken fälla fullt säkra omdömen. 
Skulle jag likväl våga en gissning, förefaller det mig troligast, 
att sagan kommit till norra Frankrike redan med den nor- 
mandiska invasionen. Detta skulle förklara sagans spridning 
huvudsakligen längs norra kusten, dess olikhet med de tyska 
varianterna, dess förvanskning ock dess ålderdomlighet. Dess 
överensstämmelse med de engelska sagorna kan tyda på att den 
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sedan förts till England genom den normanniska erövringen, 
ehuru den väl också kunnat komma dit tidigare. Även sagans 
förekomst på Sicilien kan möjligen förklaras genom den nor-
manniska invasionen. Sagostoffet på denna ö lär nämligen förete 
en hel del egendomligheter, som måste bero på normannisk på-
värkan, varför antagandet om att Tit.-sagan ditförts med nor-
mannerna ej torde vara för djärvt. Variantens namnform, Lignu 
di scupa, tyder också på gammalt datum. 

De norditalienska varianterna, Mantua ock Wtyr, som in-
bördes är mycket nära besläktade, visar ingen närmare fränd-
skap med sina nordliga grannar i Schweiz, Tyrolen ock Öster-
rike, utan snarare med de franska. De torde alltså ha kommit 
från Frankrike även de, antingen man bör tänka sig invandringen 
över Sicilien eller i senare tid direkt från Frankrike. 

De slutsatser angående sagans kronologi 1, som dessa iakt-
tagelser rörande sagans vandringar givit vid handen, blir alltså 
ungefär följande: Den älsta tryckta varianten, L'Urit, daterar 
sig från år 1705. Likheten mellan_ den gottländska ock den 
fynska varianten torde visa tillbaka på den tid, då Gottland 
lydde under Danmark, under det de franska ock engelska 
varianterna rent av förutsätter sagans invandring i dessa land 
under vikingatiden. Sagans överflyttning till Tyskland kan an-
tagligen förläggas till medeltidens senare hälft, då man väl kan 
förutsätta, att den skett sedan Östersjökusten förtyskats. Då 
Finnsägnen, som uppkommit under medeltiden, har lånat sitt 
namnmotiv från Tit., styrker även detta förhållande antagandet 
om en minimiålder för sagan av omkr. 1,000 år. 

Sagans maximiålder är svårare att bestämma, i det man 
som stödjepunkter blott har sådana drag i sagan som frågan 
om hur länge man känt guldtråd ock spinning i Sverige ock 
vid vilken tid spinningen hunnit bli kvinnornas måst typiska 
arbete. Kanske man kan sätta maximiåldern till 2,000 år, men 
knappast högre i betraktande av sagans begränsade utbred-
ningsområde. 

1) GRIMM anför som bevis för namnet Rumpelstilzcbens ålder en av 
FISCLIÅRT omtalad lek, »Rumpele stilt oder Poppart». För sagans ålder 
kan detta dock ingenting bevisa. 



De tre spinngumrnorna. 
Som typ för denna saga anför jag här i något förenklad 

form »De tre storgummorna»,  i Heav.-Steph. Sv. Folksagor s. 
172 It, ehuru den ej till alla delar visar den ursprungliga for-
men. Den har varit tryckt som skillingstryck i Gävle 1847 ock 
1850, i Falun 1850 ock i Linköping 1850, men ingen av de 
övriga svenska varianterna kan härledas från något dylikt tryck. 
Även den i bröderna GRIMMS samling befintliga varianten före-
kommer som skillingstryck i Eskilstuna 1852, men ej häller 
den har påvärkat någon av mig känd svensk variant. Däremot 
är alla finska uppteckningar enligt KAARLE KROHN av bokligt 
ursprung, varför de här ej refereras. 

Sagan låter så: 
Det var en gång "en prins som ville gifta sig med en prin-

sessa, ock hon var både vacker ock god, men hade ingen håg 
för att sträva ock arbeta. Den gamla drottningen ville dock ej 
ha till sonhustru någon, som inte var lika duktig som hon själv. 
Hon satte därför prinsessan i en kammare ock gav hänue ett 
pund lin; det skulle hon ha spunnit fårdigt, innan sol gick opp, 
eljes skulle hon inte få prinsen. 

Då prinsessan blev ensam, började hon gråta, för hon visste 
väl, att hon inte kunde spinna allt linet. Rätt som det var, 
öppnades dörren sakta, ock en liten besynnerlig gumma med 
ofantligt stora fötter kom in. Hon hälsade vänligt ock frågade, 
varför prinsessan var så sorgsen. »Jag må väl vara sorgsen», 
svarade prinsessan, »för drottningen har befallt mig spinna ett 
pund lin, innan sol går opp; ock kan jag inte det, så får jag 

1) I det följande citerad som Uppli  ; refereras i ZsVVolksk. X, 
s. 387. 
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inte prinsen.» — »Är det inte annat», sade gumman, »så skall 
jag spinna allt linet åt dig utan annan lön, än att jag får 
komma med på ditt bröllop.» Detta samtyckte prinsessan gärna 
till, ock så försvann gumman med linet, medan prinsessan lade 
sig att sova. Innan natten var till ända, kom gamman tillbaka. 
Allt linet var spunnet, ock garnet var så vitt som snö ock så 
fint som spindelväv. Därefter försvann hon. 

När drottningen på morgonen kom in för att se på spånaden, 
blev hon mycket häpen över att arbetet var både färdigt ock 
väl gjort. Då befallte hon prinsessan väva garnet, ock det 
skulle vara gjort till nästa dag, innan sol gick opp. Prinsessan 
visste sig inte häller nu någon råd, men åter kom en liten be-
synnerlig gumma med en orimligt stor bakdel. Hon åtog 
sig att väva allt garnet, med villkor att få vara med på hännes 
bröllop. Detta gick prinsessan med glädje in på, ock när drott-
ningen kom in till hänne på morgonen, visade hon fram en väv, 
den vackraste drottningen kunde önska. 

Men drottningen var ännu ej nöjd, utan befallte nu prin-
sessan att sy skjortor åt prinsen av väven, ock arbetet skulle 
vara färdigt, innan nästa sol gick opp. Denna gång fick prin-
sessan mot samma löfte som förut jälp av en liten gumma med en 
ofantligt stor tumme, ock när drottningen på morgonen fick se 
de fina skjortorna, så kunde hon inte längre hindra giftermålet. 

Då bröllopsdagen kom ock gästerna var samlade, så satt 
också de tre små besynnerliga gummorna vid ett litet särskilt bord 
i ett hörn av salen. Prinsen gick då bort till dem för att fråga, 
vilka de kunde vara. »Jo, jag heter Storfotamor», sade gumman 
med de stora fötterna, »ock sådan har jag blivit av att så mycket 
trampa spinnrocken.» — »Jaså», sade prinsen, »då får min gemål 
aldrig mer spinna.» — »Ock jag heter Storgumpamon, sade den 
andra gumman, »ock jag har fått så stor bakdel, för att jag 
suttit i vävstolen så mycket i min dar.» — Då får min gemål 
aldrig mer väva», sade prinsen. »Jag heter Stortummamor», sade 
den tredje, »ock jag har fått en så stor tumme av att sy så 
mycket.» — »Då får min gemål aldrig sy mera», sade prinsen, 
ock därvid blev det. 

Efter bröllopet försvann de tre storgummorna, ock ingen 
vet, vart de tagit vägen. Men prinsen ock prinsessan levde 
lyckliga i alla sina dagar. 
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Skandinaviska varianter. 

Upp12  HCav.-Steph. s. 178; ZsVVolksk. X, s. 394. 
En gumma spinner utmärkt vackert garn, sänder dottern 

med en knippa därav till byn. En härre frågar hänne, om hon 
själv spunnit det. Hon jakar. Härrn vill, om så är, gifta sig 
med hänne, men eljes skall hon få straff. Flickan är ängslig 
ock gråter. En gumma med mycket stor bakdel ock stora 
tummar lovar jälpa hänne. om  hon lovar att ej mer ljuga ock att 
bjuda hänne till bröllopet, där hon skall sitta vid särskilt bord 
i förstugan med två stolar. (Spinner alltså ej.) Brudgummen 
ser gumman ock frågar, varför hon är så vanskaplig. Bruden 
blir förbjuden att spinna ock slipper sålunda visa prov på sin 
konst. 

Dalsl. Bondeson, Historiegubbar s. 226. 
För att få sin vackra dotter väl gift ställer sig en gumma 

vid vägen', där kungen far fram, ock slår hänne. Kungen frågar 
varför. »Kan ej låta bli att spinna guldtråd av långhalm; hon 
spinner till ock med halmen ur sängen.» Kungen tar flickan 
med sig ock befaller hänne spinna en lada full med långhalm 
till guld innan nästa dag. Flickan kan ej ock gråter. Gumma 
med spinnrock hängande på ena örat ock med ofantliga 
fingrar spinner det till guld, mot att flickan skall kalla hänne 
»mor» på sitt bröllop. Hon skall då knacka på en tuva ock 
bjuda hänne, eljes skall hon bli olycklig. — Kungen befaller 
hänne nu väva gullgarnet. Gumma med vävstol på örat ock 
stor bakdel väver det mot att kallas »syster» på bröllopet. — 
Skall sy kläder åt alla av guldväven till bröllopet. Gumma 
med nål ock trå över örat ock långa bröst syr åt hänne mot 
att kallas »moster» på bröllopet. — På bröllopet frågar kun-
gen, varför gummorna är så vanskapliga. Förbjuder bruden 
arbeta mer. 

Gottli  Säves handskr. II, nr 87. 
Tenngjutare har vacker dotter, som sjunger vid fönstret. 

Förklädd prins frågar, vad hon sjunger. »Jag kan spinna 7 tenar 
garn, mäns mor bäddar sängen åt far.» Prinsen låter hämta 
hänne. Då hon är rädd att ej visa sig så duktig, går hon i 
hemlighet till byn ock får jälp av gumma med stora fingrar 
att karda, gumma med stora läppar att spinna, gumma 
med stor bakdel att väva. Till bröllopet bjuder prinsen 
gästerna. Flickan bjuder de tre gummorna, men blir rädd, då 
hon ser, hur fin hännes brudgum är, ock förstår, att han är 
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prinsen. Gummorna kommer fint klädda i siden ock guld. 
Prinsen frågar om orsaken till deras fulhet ock förbjuder sin 
gemål att arbeta. 

Gottl.2  Säves handskr. III, nr 85. 
Bonde slår sin lata dotter. Förbifarande prins frågar var-

för. »Hon är så arbetsam, så inga sysslor räcker till för hänne.» 
Prinsen tar hänne med. Hon skaffar i hemlighet tre ypperliga 
jälpkärringar: en med stora fötter jälper hänne att spinna, 
en med stora tummar att nysta ock en med stor bakdel 
att väva. På bröllopet frågar prinsen, varför de är så fula. 
Förbjuder bruden att arbeta mer. 

Nyl. Nyland II, s. 358; ZsVVolksk. X, s. 385. 
En flicka går vid vägen, spinner på slända. Kungen kom-

mer körande ock frågar, hur mycket hon kan spinna. 10 skep-
pund. Kungen lovar gifta sig med hänne, om hon spinner så 
mycket på en natt, eljes skall hon dö. Stänges in i ett rum 
med 10 skeppund lin. Hon får jälp av tre gummor, en med 
stor bakdel ock stora fötter av att sitta ock trampa spinn-
rock, en med stora tummar av att sno tråden, en med stora 
läppar av att väta garnet. Kallar dem »moster» på sitt bröllop. 
Kungen frågar, varför de är så fula. Förbjuder bruden att 
spinna mer. 

Ringer. Asbjörnsen & Moe nr 13; ZsVVolksk. X, s. 388. 
Flicka tjänar i kungsgård, omtyckt av drottningen. Missunn-

samma medtjänare beskyller hänne att ha sagt sig kunna spinna 
ett pund lin på 24 timtnar. Måste göra det. Kan ej. Gumma 
med 3 alnar lång näsa spinner det åt hänne mot att bli bjuden 
på hännes bröllop. Får jälp med vävningen av gumma med 
bred bakdel, med skjortsömnad av gumma med röda, rin-
nande ögon så stora som tallrikar. Bröllop med prinsen. 
Han frågar, varför gummorna är så fula. Förbjuder bruden att 
arbeta. 

SNorge. Asbjörnsen & Moe nr 13 var. 
Flickan springer ock räknar lammen, som hon vallar. Förbi-

resande prins frågar, vad hon räknar på. »Spolar, som jag spann 
på julrocken i går kväll.» Detsamma upprepas de två följande 
darna. Prinsen ger hänne ett pund lin, som hon måste spinna 
till nästa dag. Hon kan ej, gråter. En vätte kommer ur en 
hög ock gör arbetet mot att bli bjuden på bröllopet. Andra 
dagen jälper en annan vätte hänne att väva, ock den tredje att 
sy skjortor. På bröllopet kommer vättarna Lippesia med långa 
läppar av spinning; Launebrxkka med bred, bruten länd 
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av vävning ock Skjelauga med sneda ögon av att sy. Då 
prinsen får veta orsaken till deras fulhet, förbjuder han bruden 
att arbeta. 

ÖJy11. ETKr. handskr. saml. 2202. 
En flicka, som har flytt från sin elaka styvmor, förs av en 

prins till hans slott, där hon får tjäna i köket. Prinsen blir 
kär i hänne, men hans mor vill ej tillåta giftermålet, om hon 
ej kan spinna opp 3 rum med lin på 3 dar. Kan hon det ej, 
skall hon dö. Hon gråter ock vrider händerna. Därvid kom-
mer hon att vrida på en ring, som hon fått av en man i skogen. 
Han kommer då ock sänder till hänne 3 gummor, en med en 
underläpp så lång att den måste köras på en skottkärra, den 
andra med en fot så bred som en dörr, den tredje med en 
ofantlig tumme. De spann allt åt hänne mot att vid hännes 
bröllop kallas »kusiner» ock sitta vid samma bord. På bröllopet 
frågar prinsen gummorna, varför de blivit så fula. Hans gemål 
får aldrig mer spinna. 

NoJy11. ETKr. handskr. saml. 1999. 
En flicka låtsar, att hon är så duktig att spinna. En kung 

tar hänne med hem, för hänne till ett rum fullt med lin, ock 
kan hon ej spinna det, får hon gå hem igän. En gumma med 
ett stort finger spinner det åt hänne mot att bjudas som 
»moster» på hännes bröllop. Nästa dag skall hon spinna lika 
mycket till ock får på samma villkor jälp av en gumma med 
stor underläpp, ock den tredje dagen på samma sätt av en 
gumma med stor bakdel. Då kungen på bröllopsdagen får 
höra, hur de blivit sådana, blir flickan Vbrbjuden att spinna mer. 

Mors. Sv. Grundtvig handskr. 50 a; DFS 80. 
En rik man är så sträng, att ingen är nog duktig att bli 

hans hustru. Slutligen friar han till en duktig flicka, som han 
vill pröva. Han ger hänne första dagen i uppdrag att karda 
ett lispund ull. Hon kan ej, går ut i trädgården, möter en 
gumma med alnslånga naglar. Gumman kardar allt på ett 
ögonblick med sina naglar mot att bli bjuden till bröllopet som 
»moster». Nästa dag skall ullen spinnas, ock flickan får på 
samma sätt jälp av en gumma med underläpp som når 
ända till marken. Tredje dagen skall allt vävas, ock då får 
hon jälp av en gumma, vars bakdel räcker till golvet. Då 
brudgummen på bröllopet får veta, varför de är så vanskapliga, 
lovar han att ej mera vara så sträng. 

MJyll. ETKr. handskr. saml. 53. 
En man vill se, hur duktig hans käresta är, ock ger hänne 

tre dar tt rad allt större massor lin att spinna färdigt till kväl- 
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len. Första dagen får hon jälp av en gumma med stor, sned 
mun, mot att hon kallas »gudmor», andra dagen av en gumma 
med stor bakdel, mot att hon kallas »faster», ock tredje 
dagen av en gumma med stora rinnande ögon, som vill 
kallas »moster» på bröllopet. Mannen frågar dem om orsaken 
till deras lyten ock förbjuder sin hustru att spinna. 

Vly111  ETKr. handskr. saml. 502. 
En flicka är lat ock vill ej spinna. Modern slår hänne. 

Drottningen far förbi ock frågar om orsaken. »Hon är så för-
färlig att spinna, att jag ej kan skaffa blånor nog.» Drottningen 
tar hänne med sig. Kan hon spinna tre rum fulla med lin, 
skall hon få prinsen. Tre gummor, en med bred finger, en 
med sned läpp, en med bred fot, jälper hänne, mot att de 
bjudas till hennes bröllop som »kusiner». Då prinsen får veta, 
varför gummorna är så fula, förbjuder han sin brud att spinna 
mer. 

ETKr. handskr. saml. 236. 
En flicka kan ej fås att spinna. Hännes mor grälar. Drott-

ningen, som kommer förbi, frågar varför. »Hon vill så gärna 
spinna, men hon kan ej få nog lin.» Drottningen tar hänne med 
sig. Kan hon på 14 dar spinna fyra rum fulla med lin, skall 
hon få prinsen ock halva kungariket. Hon kan ingenting göra, 
men när några få dar återstår, får hon genom sitt fönster se 
tre gummor, den ena med en förfärligt stor fot, den andra 
med en ofantlig läpp, den tredje med orimligt stora tum-
mar. De jälper hänne mot att få komma på bröllopet. Prin-
sen frågar dem i tur ock ordning, varför de är så fula. »Ved 
rokken å trsed» — »ved tråden å voad» — »ved tråden å sno». 
Han förbjuder sin gemål att spinna. 

Pär. Jakobsen, Fxr. folkesagn s. 622. 
Legmeisin, en lat flicka, skall gifta sig. För att pröva 

hännes skicklighet ger hå,nnes friare hänne 36 pund (en våg) 
ull att karda, spinna ock väva på tre månader. Gumma med 
långa fingrar jälper hänne karda mot att kallas »moster» på 
bröllopet, gumma med stora påsar under ögonen jälper hänne 
spinna mot att kallas »faster», ock en med stor bakdel att 
väva mot att kallas »bästemor». Brudgummen frågar gum-
morna på bröllopet, varför de är så vanskapliga, ock förbjuder 
bruden att arbeta. 
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Germanska varianter. 

Prätor. Prätorius, Der abenteuerliche Gliickstopf, 1669; 
ZsVVolksk. X, s. 383. 
En mor slår sin dotter, emedan denna spinner mer lin, än 

modern kan ge hänne. En man vill gifta sig med hänne ock 
ger hänne genast en stor hop lin. Hon lägger det i kammaren, 
ock då hon funderar •på hur hon skall göra, kommer tre kvin-
nor nedanför hännes fönster: en med så bred bak av att sitta, 
att hon ej kommer genom dörren, en med en oerhörd näsa ock 
en med en bred tumme. De spinner allt linet mot att kallas 
»tanter» på bröllopet. Då brudgummen får veta, att de blivit 
sådana genom att spinna, förbjuder han bruden att spinna 
vidare. 

Hoist. Mtillenhoff s. 409; ZsVVolksk. X, s. 388. 
En flicka slår sönder ett fat, modern slår hänne. Kungen, 

som är på jakt, hör oväsendet ock frågar om orsaken. Modern 
säger, att flickan skall spinna lin, men spinner alltid silke av 
det. Han vill ha hänne till gemål, men först skall hon spinna 
3 pund silke av 3 pund lin på 3 dar. Linet skickas till hänne; 
hon vet ej, vad hon skall göra, går ut till en sten i skogen ock 
gråter. En stjärna föll ner i hännes knä ock blev liggande 
på linet. Som det betyder lycka, går hon glad hem för att 
sova ut. Nästa kväll får hon i månskenet se en fyrväppling, 
som hon plockar. Den betyder också lycka, varför hon går 
hem ock sover. Den tredje kvällen är hon åter i skogen ock 
gråter. En liten vit fågel flyger framför hänne ock in i en 
stuga. Där sitter 3 häxor ock spinner, en med stor, bred fot, 
en med stor bred tumme ock en med lång, bred läpp. De 
spinner åt hänne mot att bli bjudna till hännes bröllop. Då 
skall hon ställa sig på en stor sten, snurra 3 ggr runt ock 
säga: »Breetfoet, Breetduem, Breetlipp — kaemt nun fyert hoch-
tit.» Om hon gjorde fel en gång, skulle de ha den första prin-
sen. Hon gör rätt första ock andra bröllopsdagen, men tredje 
dagen glömmer hon ut namnet Breetfoet. De kallas »mostrar», 
ock på prinsens fråga, varför de är så vanskapliga, svarar var 
ock en: »Dat kumt vun all myn tippen tippen sydespinnen.» 
Då hon får sin första son, kommer Breetfoet tre dar efteråt ock 
vill hämta honom, men då modern ber att få behålla honom, går 
hon in därpå med villkor att drottningen inom 3 dar kan säga 
hännes värkliga namn. Drottningen bara gråter, ock ingen 
kan göra hänne glad. Men så får hon höra vallgossen berätta 
något i köket om en häxa. Han kallas in. Han har sett en 
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häxa med en brokig käpp i 
sjungande: »Gottlof! Gottlof! 
— dat ik Fru Rumpentrumpen 
När häxan kommer tillbaka, 
gånger, sen det rätta namnet, 
ken sagt.» Häxan försvinner. 

Pomm. Knoop, Volkssagen s. 223 f. nr 12; ZsVVolksk. X, 
s. 385. 	 • 
En flicka vill inte göra annat än spinna. Modern kan ej 

skaffa lin ock slår därför dottern. En prins, som rider förbi, 
får veta varför ock tar hänne med till sin mor. Hon skall 
spinna ett rum fullt med lin, kan ej. Man skyller det tre dar 
på hännes hemlängtan. Hon hotas med straff. Vid midnatt 
öppnas dörren, ock tre gummor, en med tjock näsa ock tjock 
mun av att väta garnet, en med tjocka, såriga fingrar av 
att stryka tråden, en med mycket stora fötter av att trampa 
spinnrocken, kommer in ock jälper hänne mot att bli bjudna på 
hännes bröllop. Prinsen frågar dem, varför de är så fula, ock för-
bjuder sin brud att spinna. 

Ostpreuss, Lemke, Volksthitmliches in Ostpreussen II, s. 
122; ZsVVolksk. X, s. 385. 
En mor slår sin dotter för att hon ej vill spinna. Drott-

ningen frågar varför. »Hon spinner så mycket, så jag ej hinner 
skaffa lin.» Drottningen tar hänne med sig. 3 rum fulla med 
lin. Kan hon spinna det på 8 dar, skall hon bli prinsens ge-
mål. Hon gråter ock får då jälp av 3 gummor, en med ofant-
ligt tjock läpp av att slicka, en med tjocka fingrar av att 
sno, en med tjock fot av att trampa, mot att de bjuds till bröl-
lopet. Allt var spunnet på 8 dar till guld ock silver. På 
bröllopsdagen frågar prinsen, varför de, är så fula, ock förbjuder 
sin brud att spinna mer. 

Ostpreuss, Lemke II, s. 124; ZsVVolksk. X, s. 385 f. 
En flicka är lat ock vill ej spinna. Modern slår hänne en 

dag, så att hon i förskräckelsen springer opp på taket ock 
river mossa. Kungen frågar varför. Modern säger, att flickan 
ej får nog lin att spinna, ock att hon spinner silke av havre - 
halm. Kungen tar hänne med sig. Om hon på en dag kan 
spinna ett rum fullt med havrehalm till silke, så skall hon bli 
hans drottning. Gumma med tjock läpp jälper hänne. Då 
hon skall spinna lika mycket till, får hon jälp av en gumma 
med bred tumme, ock då hon ännu en gång skall spinna 

handen dansa runt om en eld, 
— dat myn Fru Königin ni weet 

heet.» Då blir drottningen glad. 
säger drottningen först fel två 
»Det har den fördömde vallpoj- 
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samma mängd av en gumma med platt fot. Hon får ej 
spinna mer. 

Ostpreuss3  Lemke II, s. 125; ZsVVolksk. X, s. 386. 
En flicka är lat ock vill ej spinna. Hännes far slår bänne. 

En prins frågar varför. »Hon spinner så gärna ock fort, att 
jag ej kan skaffa lin; nu försöker hon rent av spinna mossa 
från taket.» Drottningen behöver just en bra spinnerska, ock 
prinsen tar hänne därför med sig. Hon skall på tre dar spinna 
tre rum fulla med lin. Om hon kan det, skall hon bli prin-
sens gemål. Gråter. Tre gummor, en med stora tänder att 
bita av linknutar, en med stor läpp av 'att fukta tråden, en 
med stor skuldra av att hon hänger sin barnunge på den under 
spinnandet, kommer ock jälper hänne, medan hon sover. När 
de för tredje gången skall gå, passar hon på ock frågar, var-
med hon kan tacka: bjuda dem som »tanter» på sitt bröllop. 
Hon förbjudes att spinna mer. 

Westfal. Grimm, K. M. nr 14 (se III); ZsVVolksk. X, 
s. 385. 
En flicka är lat ock vill ej spinna. Modern slår hänne. 

Drottningen far förbi ock hör skriket, frågar varför. Gumman 
skäms ock svarar: »Hon spinner jämt, ock jag kan inte skaffa 
hänne lin.» Drottningen tycker mycket om spinning, ber få 
flickan med sig, visar hänne 3 rum fulla med lin, ber hänne 
spinna det ock lovar hänne sin son till gemål, när det är fär-
digt. Flickan sitter ovärksam 3 dar, skyller på hemlängtan. 
Får sen jälp av 2 urgamla gummor, så breda av att sitta, 
att de knappt kan komma in, med tjocka läppar av att väta 
tråden ock med fula fingrar ock breda tummar av att sno 
tråden. Det enda villkoret är, att de skall bjudas till bröllopet 
såsom »tanter». Prinsen frågar dem då, varför de är så fula, 
ock förbjuder bruden att,  spinna mer. (Korvey i Westfalen.) 

Hess. Grimm K. M. ur 14 (se III); ZsVVolksk. X, s. 394. 
En kung tyckte mer om spinning än allt annat. När han 

reste bort en gång, lemnade han därför en stor kista lin åt 
döttrarna att spinna. För att jälpa dem kallar drottningen dit 
3 gummor, en med flat fot av att trampa, en med stor under-
läpp, som hänger ner över hakan, av att slicka, en med bred 
tumme av att sno tråden. Drottningen visar dem för kungen, 
när han kommer tillbaka. Han förbjuder döttrarna att spinna. 
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« Engelsk-keltiska varianter. 

Skottl. Chambers, Popular Rhymes of Scotland, s. 76; 
ZsVVolksk. X, s. 388. 
En rik härre är gift med en ung kvinna, som ej lärt sig 

arbeta. Han väntar, att hon skall spinna 12 hanks garn om 
dagen, ock då hon ej kan, är han ovänlig. Då han en gång 
reser bort, vill han, att hon under hans frånvaro skall spinna 
100 hanks garn. Hon går sorgsen ut, sätter sig på en stor flat 
sten, hör 6 grönklädda kvinnor med sneda munnar sjunga: 
»Little kens my dame at hame — that Whuppity Stoorrie is 
my name.» Frun går in i grottan, bjuds att sitta ner, ock de 
frågar, varför hon är ledsen. De lovar jälpa hänne, om de blir 
bjudna hem till häpne den dagen kännes man kommer hem. 
Då kommer också de 6 grönklädda damerna fina som prin-
sessor. När härrn frågar, varför de har sned mun, svarar de, att 
det kommer av det myckna spinnandet. Han befaller, att alla 
spinnredskap i hans hus skall brännas. 

NEngl. Henderson 1866, s. 222 (ny uppl. s. 260); ZsVVolksk. 
X, s. 386. 
En flicka är lat ock vill ej spinna. Modern slår hänne 

ofta utan resultat, men ger hänne till slut 7 rockhuvud lin, 
som måste vara spunna på 3 dagar. Flickan gör de första da-
garna fåfänga försök, men springer den tredje dagen förtvivlad 
ut, medan fältet ännu är daggigt, sätter sig att gråta på en 
kulle vid en bäck ock får där se en gumma med tjocka, långa 
läppar sitta på en »selfbored stone» ock spinna. Flickan frå-
gar, varför gumman har sådana läppar. Av spinning, svarar 
hon. Gumman övertar spinningen, ock flickan somnar. Då hon 
först på aftonen vaknar, hör hon en röst under »the selfbored 
stone» bredvid hänne sjunga: »Little kens the wee lassie on the 
brae-head, that ma name 's Habetrot.» Hon ser genom hå-
let i stenen gumman gå fram ock tillbaka bland en grupp spiu-
nerskor, alla sittande på »colludie stones». Alla hade van-
ställda läppar, ock en, som vindar garn, dessutom grå, utstå-
ende ögon ock en lång krokig näsa. Denna tilltalas av 
Habetrot med namnet Scantlie Mab ock uppmanas att bunta 
ihop garnet. Flickan går hemåt, upphinnes av Habetrot, som 
ger hänne garnet. Hon frågar, vad hon skall ge i ersättning. 
»Ingenting, men säg ej din mor, vem som spunnit garnet.» Då 
flickan kommer hem, ser hon, att modern gjort blodkorvar, som 
hängts att torka i skorstenen. Hon tar ner den ena efter den 
andra, steker ock äter upp dem ock går sen till sängs. Då modern 
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får se det myckna garnet ock att korvarna ätits upp, utropar 
hon: »Ma daughter's spun, se'en, se'en — ma daughter's eaten 
se'en, se'en -- and all before daylight!» En »laird» rider förbi, 
hör utropet ock får förklaring. Han gifter sig med flickan, 
emedan hon kan spinna så bra. Hon är ängslig för att det 
skall upptäckas, hur lat hon är. Men Habetrot kommer ock 
ber hänne föra sin man till grottan. Mannen ser spinnsällska-
pet genom hålet i stenen, Habetrot öppnar ock för dem in. 
Han frågar dem, varför de är så vanställda, ock med vanställt 
uttal på grund av de sneda munnarna svarar de: »genom spin-
ning. » Han förbjuder sin hustru spinna. 

Yeats s. 286; Kennedy s. 63; ZsVVolksk. X, s. 389. 
En prins hör en mor gräla på sin lata dotter ock frågar 

varför. Gumman säger, att flickan är för flitig, spinner tre 
pund lin på en dag, väver det nästa dag ock gör det till skjortor 
den tredje dagen. Prinsen tar hänne med till sin mor, som är 
den flitigaste spinnerskan i riket. På kvällen ger drottningen 
hänne en hop fint lin, som hon skall börja spinna på morgo-
nen; det skall vara färdigt till morgonen därpå. Hon gråter, 
men en liten gumma med stor fot, Colliagh Cushmör, jälper 
hänne mot att få komma på hännes bröllop. Nästa dag skall 
det vävas, ock flickan får jälp av en gumma med stor bakdel, 
Colliach Cromanmör, ock då det följande dag skall sys, av en 
gumma med stor röd näsa, Shron Mor Rua. Då de tre gum-
morna kommer på bröllopet, frågar drottningen, hur de fått 
sina lyten. Flickan förbjudes arbeta. 

Romanska varianter. 

Breti  Revue des trad. pop. IX, s. 279; ZsVVolksk. X, 
s. 394. 
En flicka vill ej spinna, ock modern grälar. En härre 

frågar efter orsaken. »För att hon ej vill höra opp att spinna.» 
Härrn för hänne till ett stort magasin med lin ock lovar gifta 
sig med hänne, om hon spinner allt. En kvinna med stor 
tunga, som hänger ut ur munnen, spinner allt med villkor att 
bli bjuden på bröllopet. Flickan glömmer sitt löfte ock kommer 
ej ihåg det, förrän hon är på väg till »le bourg». Hon måste 
vända om, kallar gumman ock ber om förlåtelse. På aftonen 
kommer gumman, som flickan kallar för »tant». Hon berättar, 
att hon blivit så ful av att spinna. Bruden får aldrig mer 
spinna. 
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Bret2  Sbil1ot, Litt. orale de la H. Bret. s. 73. 
En kung vill gifta sig med sin dotter. Hon flyr klädd i 

åsnehud, tar tjänst som gåspiga. Sonen i huset ser hänne en 
gång fint klädd, blir kär i hänne, men får hänne ej för sin 
mor, emedan hon ingenting kan. Hon skall därför sättas på 
prov ock skall spinna. En gumma med stora ögon kommer 
genom skorstenen ock jälper hänne mot att bli bjuden till 
hännes bröllop. På samma villkor får hon sedan jälp av en 
gumma med långa öron att sticka, av en gumma med stora 
tänder att laga mat ock av en gubbe med kvast där bak 
att sopa rum. Hon bjuder de 3 gummorna, men hon glömmer 
gubben till sista ögonblicket. Hon gottgör sin försummelse, ock 
han kommer: »Det var på tiden, att du kallade mig, eljes skulle 
du ej bli gift.» 

Port. Pedroso s. 79; n:r 19; ZsVVolksk. X, s. 393. 
En gumma har en vacker dotterdotter. Kungen blir be-

tagen i hännes skönhet, ock hännes mor säger, att hon kan sy 
en skjorta så fin, att den kan dragas genom ett synålsöga, höra 
vad som säges på 3 leagues avstånd, nysta en härva tråd på 
en halvtimme. Kungen befaller hänne göra allt detta i tur ock 
ordning. Lyckas hon, skall hon bli drottning; eljes dö. Hon 
får jälp med att sy av en gumma med stora ögon, att höra 
av en gumma med stora öron, att nysta av en gumma med 
långa armar, mot att hon kallar dem »tant» på sitt bröllop. 
Då kungen får höra, varför de är så fula, får hans drottning 
aldrig mer utföra dylika ting. 

Spant  Fernan Caballero, Cuentos 189 (Andalusien); 
ZsVVolksk. X, s. 392. 
En gumma berömmer för en rik härre sin duktiga ock 

fromma brorsdotter, att hon kan spinna en lintåt färdig lika 
fort, som en annan dricker ett glas vatten. Då brudgummen 
ger hänne en större mängd lin att spinna, anbefaller hon sig 
åt de saliga själarna. Tre vackra vitklädda själar spinner allt 
på ett ögonblick. Hon får i uppdrag att sy tre skjortor ock 
brodera en atlasväst. Även 	detta gör de tre själarna ock ber 
att bli bjudna till bröllopet. Där visar de sig vanställda ock 
fula som häxor. Den första hade en kort ock en lång hand 
av att spinna, den andra puckel ock förkrympt kropp av 
att sy, den tredje röda ögon, utstående som på en kräfta. 
De föreställs som tanter för brudgummen. 

Span2  Sebillot, Contes espagnoles nr 13; ZsVVolksk. X, 
s. 332. 
En flicka berömmes för en rik härre, som just kommit hem 

från Indien, av sin tant, som tjänar på ett värdshus. Hon får 
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tre spolar svart silke att knyppla. Tre vackra andar, som vakat 
över hänne sedan hännes födelse, gör på ett ögonblick en med 
blommor ock fåglar prydd mantilj av silket, utan att bli om-
bedda ock utan att säga ett ord. De följande två dagarna prö-
var härrn flickans kokkonst, ock samma andar bereder de be-
ställda rätterna. Till tack ber de goda andarna, att hon skall 
bjuda 3 fattiga, sjuka, vanställda flickor från sjukhuset till sitt 
bröllop. Den första har en mycket stor puck el ock så korta, 
armar som fenorna på en fisk, den andra så svullna händer, 
att de är lika stora som hännes kropp, ock en knöl i pannan 
stor som ett noshörningshorn, den tredje skrynklig ock ärrig 
hud ock röda ögon, utstående som på en hummer. Sådana har 
de blivit, den första av knyppling, de andra av att bereda så-
dana rätter, som dem brudgummen beställt, enligt vad de be-
rättar för honom. 

span, Sebillot, Contes espagnols nr 7 (Estremadura); 
ZsVVolksk. X, s. 391f. 
En flicka, som ätit upp all mat ock ej vill städa rummen, 

flyr för sin mor till ett värdshus. Värdinnan berömmer hänne 
inför en nyanländ härre för att kunna spinna bra. Som gift 
skall hon spinna, men hon gör det på ett så tokroligt sätt på 
sin balkong, att 3 förbigående Mer måste skratta (jfr Penta-
merone). De beklagar den vackra unga frun ock önskar, den 
första att allt linet skall vara färdigspunnet, den andra att 
hälften av det granna garnet skall förvandlas till dukar ock 
servietter, den tredje att hälften skall förvandlas till näsdukar 
ock sängtäcken. Liksom i Pentamerone visar frun sin hem-
vändande man, hur hännes ben knakar av det myckna arbetet. 
(Däremot ingen läkarescen.) 

Basile. Pentamerone IV, 4; ZsVVolksk. X, s. 383. 
En gumma har tiggt samman 7 fläsksvålar, sätter sin dotter 

att koka dem. Dottern äter upp dem. Modern slår hänne. En 
köpman frågar om orsaken. »Hon är för flitig, har sen i morse 
spunnit 7 härvor garn.» Köpmannen gifter sig med flickan ock 
ger hänne 20 pund lin att spinna, medan han är borta under 
20 dar. Hon gör sig goda dar, men virar till slut allt linet om 
en stång, gör en slända av en gaffel ock en pumpa ock spinner 
garn grovt som skeppståg. Några fUr går förbi ock finner det 
så löjligt, att de önskar, att allt hännes lin skall vara spunnet, 
vävt ock blekt, vilket strax uppfylles. För att slippa väva 
mer lägger den unga frun en hop nötter i sängen ock säger 
sig vara sjuk: nötterna knakar, som om revbenen vore brutna. 
Köpmannen lovar hänne, att hon aldrig mer skall behöva 
arbeta. 
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Abruss. Pitre, Arch. tr. pop. III, s. 549. 
En flicka skall koka 7 näjonögon, medan modern går 

mässan. Hon äter upp dem, ock modern slår hänne. Hon flyr. 
modern efter. En köpman frågar varför. »Medan jag var i 
mässan, har hon ej spunnit mer än 7 pund hampa.» Köpman-
nen handlar just med hampa ock begär hänne till äkta. Då 
han reser bort, ger han hänne en massa hampa att spinna. 
Hon bara äter ock latar sig, ända tils det blott är några få dar 
kvar. Bättre något än intet, tänker hon, köper 3 korvar för de 
slantar hon har kvar, kokar dem ock sätter dem på rockhuvudet, 
ock så ställer hon sig att spinna på taket ock biter emellanåt 
i korvarna. Mitt emot var feernas hus. En av dem ser hänne 
spinna ock äta, skrattar ock visar det för »maestran». Denna 
ger den unga frun ett spö. Bara hon rör vid hampan med det, 
förvandlas den till garn. På det viset är betinget snart gjort. 
Sen går hon till sängs. Mannen finner vid sin hemkomst allt 
spunnet, men hustrun låtsas vara sjuk av överansträngning, har 
lagt nötskal i sängen, så att det prasslar, när hon rör sig. 
Mannen är lycklig över en sådan hustru. 

Rom. Busk, Folklore of Rome, s. 375. 
En lat ock glupsk flicka skall koka bönor med ett par 

fläsksvålar, men äter upp svålarna ock lägger skosulor i stället. 
Modern slår hänne. En man frågar varför, ock modern säger, 
att dottern arbetar för flitigt både söndagar ock hälgdagar. Han 
ber att få häpne till hustru ock ger modern 500 seudi för 
hänne. Då han reser bort på tre veckor, ger han hänne en 
massa hampa att spinna ock väva. Hon bara äter ock latar 
sig, ock svärmodern grälar. Till slut vill hon ändå försöka 
göra något, ställer sig överst på yttertrappan att spinna, men 
bär sig ytterst bakvänt åt. Tre feer, en lam, en skelögd ock en 
med huvudet på sned, emedan hon fått ett fiskben i halsen, får 
se hänne ock frågar, vad hon gör. Då de får höra, att hon 
spinner, skrattar de, så att fiskbenet far ur halsen på den sned-
halsade ock huvudet kommer rätt, ögonen kommer till rätta på 
den skelögda, ock den lama blir också frisk, när hon springer 
fram för att se bättre. Till tack för att de botats, spinner ock 
väver de allt, städar ock gör fint, ger hänne en korg valnötter 
ock råder hänne gå till sängs ock låtsa vara överansträngd. 
Svärmodern anklagar hänne, men då han ser allt, förbjuder han 
hänne att arbeta mer. 

Florens. Gubernatis, Le tradizioni pop. s. 119, nr. 2; 
ZsVVolksk. X, s. 391. 
En moder vill ej låta sin son få gifta sig med en flicka, 

som är ett hittebarn, med mindre hon utför svåra uppdrag, bl. a. 
6-00891 v. Sydow, Två spinnsagor. 
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att på en månad spinna ock väva 100 pund hampa. Tre gum-
mor, en med utskjutande haka av spinning, en med stort 
bröst av att vinda garn, en med stor bakdel av att väva, 
jälper hänne. Modern får se dem, bjuder dem mat ock frågar 
om orsaken till deras lyten. Efter ytterligare prov får de unga 
varandra. 

Sagan tillh§r typen Holle, men har berättelsen om spinngummorna 
som episod. 

Andrews s. 18, nr 4; ZsVVolksk. X, s. 390. 
En flicka är så matfrisk, att hon äter 6 tallrikar soppa till 

kvällen ock begär en sjunde. Modern utropar: »Redan sju!» En 
ung man, som går förbi, frågar: »Vad för sju?» Modern säger, 
att dottern är så arbetsam, att hon redan spunnit 7 paket 
hampa. Han friar genast. Medan han som sjöman reser till 
England, befaller han sin hustru spinna ett rum fullt med 
hampa. Hon klagar för modern, denna går till sina t,re tanter, 
Sessi, Persi ock Fumi, som kan trolla. De spinner opp allt, 
ock då mannen kommer hem, ber hon få bjuda hem sina 3 
tanter. En har stora ögon av att spinna fint, en stora 
läppar av att väta hampan, ock en stora tänder av att bita 
av knutar. Då mannen hör orsaken till tanternas lyten, för-
bjudes hustrun att spinna. 

Ligur2  Andrews s. 95, nr 23; ZsVVolksk. X, s. 391. 
En gumma bor med sin vackra dotter mitt emot ett hotell. 

Då klockan slår 7, skriker gumman: »Redan 7!» emedan dottern 
ätit 7 tallrikar soppa. En resande prins hör utropet, ock på 
hans fråga förklarar värdinnan, att flickan har spunnit 7 spo-
lar. Prinsen gifter sig med flickan, ock då han skall ut i krig, 
lemnar han hänne 3 rum fulla med hampa att spinna. Då hon 
gråter, kommer 3 gummor ock jälper hanne mot att bli bjudna 
på middag efter prinsens återkomst ock då bli kallade »tant». 
Hon skall bjuda dem genom att ställa sig på trappan ock ropa: 
»Tant Persi, tant Sophie, tant Cruci, tiden att komma är inne!» 
Allt blir spunnet på en timme. Kungen kommer hem, ock 
fästen anordnas. Gummorna kommer. En av dem har ögon-
hår, som når till midjan, av att hon spinner om natten; en har 
läppar, som räcker till knäna, av att väta tråden; en har 
armar, som når till golvet, av att få sländan att svänga. 

Ligur3  Andrews s. 220, nr 47; ZsVVolksk. X, s. 390. 
En mor har en lat ock fåfäng dotter, slår hänne. En prins 

går förbi ock frågar varför. »Emedan hon arbetar så flitigt, 
hon spinner t. o. m. ullen av fåren.» Han vill se, om det är 
sant, stänger in hänne i ett rum med fina kläder ock smycken, 
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ger hänne en hop lin att spinna på bestämd tid. Hon bara 
provar kläder ock smycken. När det fattas några minuter, 
gråter hon. En bunt trasor faller ner, ock ur den kommer en 
gumma, som spinner allt linet, under det kännes näsa blir allt 
längre. Ber att bli bjuden på bröllopet. Hon måste då ropa 
kännes namn Coloumbina, vilket hon ej får glömma. De två 
följande dagarna ökas kännes beting, ock hon får då jälp av 
Coloumbara med dubbelt så lång ock Coloumboun med 3 gånger 
så lång näsa. När bröllopet tillredes, har hon glömt namnen. 
Ingenting kan trösta hänne. Prinsen kommer på en jakt till 
en koja i skogen, ser i den tre gummor med långa näsor, hör 
dem ropa: »0 Colownbina, Coloumbara, Coloumboun, monter la 
marmite pour faire la polente; cette maudite pouse devra nous 
la payer.» Då han berättar detta för sin brud, brister hon i 
skratt ock ber att få bjuda dem, eftersom de kommit hänne att 
skratta. Då prinsen frågar, hur de fått näsorna, ock de skyller 
på spinning, befaller han, att alla spinnredskap skall brännas. 

Östeuropeiska varianter. 

Zakynth. Schmidt, Griech. Märchen s. 65; ZsVVolksk. X, 
s. 393. 
En ung flicka är mycket lat ock låter sin mor göra alla 

arbeten. När tiden för giftermålet nalkas, ger modern hänne 
garn att under ett års tid göra sin utstyrsel av. Hon gör dock 
ingenting, ock då hon slutligen ser, att hon ingenting hinner 
få färdigt, gråter hon natt ock dag. Sista natten före bröllopet 
kommer tre fruar: Mitti, vars näsa räcker ända till fötterna, 
emedan hon vid vävningen vänder näsan åt höger ock vänster; 
Tsachilii, vars underläpp når till fötterna, emedan hon vid synin-
gen väter tråden, då hon trär på nålen; Kolt, vars bakdel är större 
än hela kännes övriga kropp, emedan hon som stickerska evigt 
sitter på samma fläck. De • säger, att de är kännes moiror, som 
gett hänne lotten att vara lat ock som därför vill jälpa hänne, 
så hon skall slippa skämmas. De gör allt arbetet på en timme 
mot att bjudas till bröllopet. Då brudgummen får veta, varför 
de är så vanställda, förbjuder han bruden att arbeta. 

Kroat ZsVVolksk. X, s. 394. 
De tre spinnerskorna, som är moderns systrar, gör med mo-

derns vetskap i ordning flickans utstyrsel. Då sen greven tar 
hem hänne ock ålägger hänne en mängd spinning, bjuder hon 
på sin mors inrådan sina mostrar. De är som vanligt van- 
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ställda, en genom en lång näsa, en genom stora tänder, en 
med bred bakdel. 

Kroat2  Krauss, Sagen und Märchen der Sildslaven I, nr 58; 
ZsVVolksk. X, s. 395. 
...Den unga frun behöver aldrig spinna, ty medan hännes 

man går till staden för att köpa spinnrock, lovar en tiggerska 
jälpa hänne. Denna sätter sig med sin bara bakdel i en korg med 
ägg ock jämrar sig, när mannen går förbi hänne med spinn-
rocken. På hans fråga svarar hon, att hon spunnit så flitigt, 
att hon spunnit sin ändtarm fördärvad. Mannen belönar hänne 
för varningen ock slår sönder spinnrocken. 

Böm i  Waldau, Böhm. Märchenb. s. 278; ZsVVolksk. X, 
s. 385. 
En flicka vill ej spinna, ock hännes mor slår hänne. En 

drottning far förbi ock frågar om orsaken. »Hon spinner för 
mycket.» Drottningen har 3 rum fulla med lin, som hon vill ha 
spunnet. När det är gjort, skall bon få prinsen till gemål. I 3 
dar gör hon ingenting ock skyller på sin hemlängtan. Slutligen 
måste hon börja arbetet, kan ej, får jälp av 3 fula gummor: en 
med underläpp som hänger över hakan, en med högra tummen 
så bred som hela handen, en med högra foten mycket bred. 
De begär att bli bjudna på bröllopet som »tanter». Då prinsen 
frågar dem, varför de har sådana lyten, svarar alla tre: »av att 
spinna, av att spinna». Han förbjuder sin gemål att spinna. 

Böm2  ZsVVolksk. X, s. 386. 
Gumman säger till kungen, att hännes dotter t. o. m. river 

halm från taket för att spinna, då hon inte har mer lin. Av 
de tre spinnerskorna, som jälper hänne, mot att på bröllopet bli 
hälsade ock kyssta som »kusiner», har den ena så spetsiga 
tänder, att hännes mun ser ut som en häckla, den andra stora 
gloende ögon, som nästan hotar att falla ut, den tredje 
händer som skovlar ock fingrar, som trådar. 

Laus, Grimm III, s. 23; ZsVVolksk. X, s. 386. 
Lik Prät. Den första gumman har rinnande ,ögon av 

lindammet, den andra mun som når till öronen genom att väta 
tråden, den tredje är fet ock klumpig av sittandet. 

Laus2  ZsVVolksk. X, s. 394. 
En härre hör, att en flicka får stryk av sin mor, emedan 

hon vill spinna upp alla tak, ock han vet råd. Han friar ej, 
men skickar blott tre dar å rad en vagn, första dagen full med 
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grovt skäktefall, andra dagen med blånor, tredje dagen med 
fina tågor. Hon får jälp av »hrödkowska smjerb (döden från 
Spremberg), som första dagen arbetar med sina stora tänder, 
andra dagen med sina stora breda fingrar, den tredje med 
sina stora ögon. Härrn gifter sig med flickan. klärmed av-
brytes sagan. 

Ostgaliz. ZsVVolksk. X, s. 258. 
En arbetsam hustru har för 7 härvor garn fått 7 fat mjöl 

ock därav bakat 7 kakor. Hon ber sin dotter spara på brödet, 
så att det räcker i 7 dagar, men dottern bjuder till sig flickorna 
från byn, så att brödet tar slut på en dag. Modern pryglar sin 
dotter, ock en härre, som hör skriket, frågar efter orsaken. Hon 
säger, att dottern spunnit 7 härvor på en dag. Härrn, som har 
alla förrådsrum fulla med lin, gifter sig med flickan. En stor 
larv kryper på väggen. Flickan börjar nåta ock säger, att den 
förr var en mänska, som spann en garnbinda om dagen under 
7 år ock sen blev förvandlad till larv. Härrn förbjuder hänne 
spinna mer. 

Sydryss. ZsVVolksk. X, s. 387. 
Modern vägrar gifta bort sin dotter med en prins, vilkens 

far sätter som villkor att flickan först skall spinna 3 lador fulla 
på 3 dagar. Tre kvinnor jälper häpne: en med läpp som hänger 
ner på bröstet, en med en fot som en orm, en med en hand 
som en knöl utan fingrar. De betingar sig ej att bli bjudna 
till bröllopet, men kommer ändå med vanlig påföljd. 

Litau. Schleicher, Litauische Märchen s. 12; ZsVVolksk. 
X, s. 387. 
En lat flicka förs av sin moder till en korsväg ock pryglas 

där. En adelsman frågar om orsaken. »Hon arbetar så flitigt 
ock kan t. o. m. spinna av mossan på väggen.» Han tar 
hänne med sig. Två kvällar å rad får hon en tunna full med 
dåligt lin att spinna. Tre laumes knackar på fönstret, släpps in 
ock jälper hänne med villkor att bjudas till bröllopet som hännes 
»tanter». En av dem har lång näsa av att under spiuningen 
jämt nicka med huvudet, en tjocka läppar av att väta tråden 
ock en tredje stor bakdel av att sitta. Då härrn får veta, 
varför de är sådana, förbjuder han sin fru att spinna. 

Lett. ZsVVolksk. X, s. 387. 
Den förment flitiga spinnerskan får under 3 på varandra 

följande dagar allt större massor lin att spinna. För varje dag 
får hon jälp av en spinnerska, den första dagen av en med lång 
näsa, andra dagen av en med tjocka läppar, tredje dagen 
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av en med .stor bakdel. Ett år efter bröllopet kommer de i 
mannens frånvaro för att kräva lön av frun. Då de ej får nog, 
hotar de att säga allt till härrn ock föra bort hänne. Hon 
lockar dem då in i badstugan ock tar livet av dem. 

Sagans ursprungliga form. 

Sagan om de tre spinngummorna har ungefär samma ut-
bredning som Titelituresagan. Dock har den trängt något längre 
österut ock förekommer i motsats till Tit. även på den pyre-
neiska halvön. Ehuru utbredningsområdet är något större, 
varierar den långt mindre, beroende därpå att sagans huvud-
motiv, de tre vanskapliga gummorna, bättre kunnat hållas i 
minnet, mindre inbjudit till omdiktning ock varit svårare att 
förbinda med andra sagor. 

Sagans inledning har redan i sammanhang med Tit. be-
handlats, varför jag här kan nöja mig med att blott upprepa 
de resultat, jag där kommit till. Sagan börjar med att en 
gumma slår sin lata dotter; en prins (eller drottning) ser det 
ock frågar om orsaken. Då gumman säger, att flickan är all-
deles för flitig med att spinna, tar prinsen hänne med sig hem, 
ger hänne ett stort beting att utföra ock lovar hänne, att hon 
skall bli hans gemål, när det är färdigt. I några varianter har 
flickan ätit t. ex. 7 kakor, fläskbitar eller tallrikar soppa, ock 
gumman påstår inför prinsen, att hon spunnit 7 pund lin. Detta 
kan möjligen vara det ursprungliga inledningsmotivet, då det 
förekommer på så skilda orter som Italien, Galizien ock Eng-
land ock ej tycks vara lån från någon annan saga. 

Då motivet de uppätna bröden förekommer i så gott som 
alla italienska varianter av såväl Spinng. som Tit., kunde man 
vara frestad att anse det såsom ursprungligen italienskt. Man 
skulle då svårligen kunna förklara deras förekomst i de en-
gelska varianterna annat än genom boklig överföring med Pen-
tamerone, som tycks ha lästs rätt mycket i England. Som de 
engelska varianterna dock ej för övrigt visar någon likhet med 
Basile, är ett sådant överförande ej gärna tänkbart, så mycket 
mindre som brödmotivet i England säkerligen har en mera 
ursprunglig form än i de italienska varianterna, i det gumman 
sjunger om sin dotters matlust ock vid tillfrågan ändrar sin 
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sång till att handla om hännes spinnförmåga. Jämför flickans 
sång i Tit. Gottl ock Spinng. Gottl„ ock hännes omtydning av 
sina egna ord i Tit. Fyn ock Spiung. SNorge, vilket tydligen 
är förändringar av samma motiv, tydande på att det hör hemma 
i norra Europa. Dess frånvaro i de tyska varianterna kan 
förklaras genom invärkan från Tit. 

Det beting, flickan sättes att utföra, är av något olika slag 
i olika varianter. Man kan på grund härav urskilja två olika 
huvudtyper av sagan, allteftersom flickan blott skall spinna, 
eller hon skall förrätta tre olika arbeten, vanligen spinna, väva 
ock sy. I båda fallen får hon jälp av tre gummor, som av sitt 
arbete fått var sitt lyte. 

Av dessa båda typer är den förra den mäst utbredda ock 
mäst homogena. Den mängd lin, som flickan skall spinna, anges 
olika i olika varianter. Om den inledning är den ursprungliga, 
vari flickan får stryk för att ha ätit för mycket, bör hon logiskt 
få lika många pund eller rockhuvud att spinna, som modern 
påstått, att hon spunnit. Detta förekommer dock endast i Nyl, 
Holst, NEngl ock Skott1.1  För bättre effekts skull bar detta 
bestämda mått ökats till en kista (Hessen), en tunna (Litau), ett 
rum eller magasin fullt (Pomm, Ostpreus23, Brett , Ligur,) eller 
hälst tre rum eller vagnar fulla (N0Jy11, 0Jy11, VJy11, Ostpreuss„ 
Ligur2 3, Böm„ Laus2, SRyss, Lett). Allt detta bör vara spunnet, 
medan mannen är borta på en resa (Hess, Skottl, Abruzz, 
Liguri 2), på en dag eller vanligen tre dagar (N0Jy11, 0Jy11, 
MJy11, Holst, NEngl, Ligur3, Lans.,, SRyss, Lett). Det sista, 
1-3 dagar, torde vara det ursprungliga, under det resan snarast 
torde ha tillkommit för att förklara, hur gummorna kunde jälpa 
flickan, utan att mannen fick veta det. Rörande beskaffenheten av 
de tre gummornas lyten råder rätt stor växling i de olika varian-
terna. För bättre översikts skull meddelas här en tabell (se s. 902). 

Lytena är avpassade efter de vanor ock handgrepp, som 
förekommer vid spinning. Av att jämt sitta stilla har en av 
gummorna fått en oformligt stor bakdel eller, enligt ett par 
varianter, en puckel. I andra varianter, är det i stället foten 

Jfr Fyn, Sicil, Mantua av Tit. 
* betyder mindre avvikelse från överskriften; punkterad linje 

antydan till det motiv, kolumnen innehåller. 
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Uppl, . . 
Nyl. 

0Jy11. . . 

VJy112  . . 
31Jy11. . . 
Prät. . . 
Holst 
Pomm 
Ostpr, . . 
Ostpr2  . . 
Ostpr, . . 
Westf. . . 
Hess. . . 
Skottl. . . 
NEngl.. . 
Brat, . . 
Ligur, . . 

. . 
Böna, . . 
Böm2  . . 
Laus, . . 
Laus2  . . 
Kroat, . 
Kroat2  . . 
SRyss.. . 
Litau. . . 
Lett.. . . 

fot 	bak puckel tumme fingrar läppar tänder näsa 	ögon 

som har blivit ofantligt stor ock platt av att jämt trampa spinn-
rocken. Dessa båda motiv, stor bakdel (eller puckel) ock stor 
fot, förekommer alltid alternativt, så att av de 29 varianterna 
förekommer ettdera i de 22, varemot båda motiven ej förekom-
mer i en ock samma variant utom i Nyl., där en ock samma 
gumma har stor bakdel ock stor fot. Man måste därför antaga, 
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att ettdera är ursprungligt, det andra senare inkommet i sagan 
i stället för det ursprungliga. Sedan spinnrock med trampa 
kommit i bruk, är det klart, att trampningen varit en av de 
mäst karakteristiska spinnsysslorna, under det stillasittandet 
även tillhörde andra sysslor. Spinnrocken har emellertid ej 
kommit i bruk förr än på 1500-talet, ock då sagan av allt att 
döm rna torde vara äldre, är det säkerligen den stora bakdelen 
som är älst, men sedan i en del varianter undanträngts av den 
stora foten. Detta bestyrkes av de varianter, vari gummorna 
har olika arbeten att utföra, i det en gumma med stor bakdel 
uppträder som väverska i 12 av de 15 varianterna, under det 
en gumma med stor fot endast förekommer i 3 varianter. 

Den stora bakdelen, som ju skylles på det ständiga stilla-
sittandet, passar onekligen bättre ihop med spinnrock än med 
slända, vilken senare alls ej kräver stillasittande. (jfr Nyl.). 
Innan den nutida tramprocken på 1500-talet kom i bruk, an-
vändes emellertid dels s. k. långrock, vars jul vevades med 
handen, dels andra spinnrocksformer, som tvingade den spin-
nande att håna sig stilla på samma plats under arbetet', var-
för spinningen säkerligen mycket tidigt kom att bli ett sitt-
arbete. 

Den viktigaste sysslan vid spinningen är snoendet av trå-
den, ock det är därför naturligt, att en av gummorna därav 
skall ha fått sitt lyte, i det hon har svullna fingrar eller en 
ofantligt stor tumme. Även dessa båda lyten förekommer alter-
nativt ock måste anses vara variationer av ett ock samma. Det 
förekommer i 18 varianter, av vilka 10 har stor tumme. Som 
tummen har största arbetet vid snoendet, torde den vara det 
ursprungliga. Detta antagande stämmer även överens med sa-
gornas allmänna böjelse för det konkreta ock motvilja mot obe-
stämda mångfalder. 

Det lyte, som allmännast förekommer, är emellertid en van-
ställd mun, vanligen närmare bestämt så, att underläppen blivit 
ofantligt stor genom att ständigt väta tråden. Detta motiv före-
kommer i 23 varianter. I Uppl2  har det alldeles utelemnats, ock 
i Prät har det ersatts med en stor näsa, som blivit så fram-
trädande, därför att munnen slickats bort. 

1) Se Fatab. 1909, s. 1-13. 
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De övriga lyten, som förekommer: stora tänder, stor näsa 
ock stora eller röda ögon, har för litet med spinning att göra 
för att kunna vara ursprungliga. Stora tänder torde blott vara 
en variation av den stora underläppen, ehuru båda motiven före-
kommer samtidigt i två varianter. Det motiveras med att gum-
man så ofta har måst bita av knutarna. Stor näsa motiveras 
t. ex. med att gumman suttit ock nickat med huvudet, ock stora 
ögon med att hon måst spinna så mycket i mörker eller med 
att de varit så mycket utsatta för lindam. 

Den andra typen av sagan, vari flickan får tre olika arbeten 
att utföra, är ej så spridd som den första. Som av vidfogade 
tabell (s. 92) framgår, är spinning (12 var.), vävning (11 var.) ock 
sömnad (8 var.) de vanligaste arbetena ock säkert de ursprung-
liga inom typen. Andra arbeten, såsom kardning, nystning, 
stickning, matlagning, brodering, knyppling ock förmågan att 
höra på långt håll, förekommer mera sporadiskt ock är tydligen 
ej ursprungliga. 

Vad de av arbetena framkallade lytena beträffar, så är det 
egentligen endast ett, stor bakdel, som mera regelbundet före-
kommer, ock då nästan alltid i sammanhang med vävning. 
Detta är ingen tillfällighet, ty vävningen fordrar t. o. m. ännu 
mera stillasittande än spinning på slända. På grund härav liar 
folkhumorn uppfunnit en mängd öknamn på vävare, syftande på 
deras av ideligt sittande illa åtgångna bak. Jag har ej några 
uppgifter härom från något annat land än Frankrike: culs 
branoux, culs gras, culs brass4, culs de chål; men sannolikt 
har sådana funnits även på andra håll. 

Detta skulle kunna fresta en att antaga den stora bakdelen 
som ursprungligt epitet ej åt en spinnerska, utan åt en väver-
ska, att alltså antaga typen med de tre olika sysslorna såsom den 
primära, spinntypen blott som sekundär i sagan. Detta kan 
dock ej vara fallet. Tabellen över de tre sysslorna visar, att 
det knappast finns någon regel för de dithörande lytena. Där 
råder ett osäkert famlande, som ej kan tyda på någon ursprung-
lighet. Spinngumman har följande lyten: stor fot (3 var.), van-
skapliga fingrar (2 var.), oformliga läppar (3 var.), stor näsa (1 
var.), dåliga ögon (2 var.), stor haka (1 var.); ock sygumman 

1) Millot, 14. et eur. des mä. Les tisserands. 
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har puckel (1 var.), stor tumme (1 var.), stora läppar (1 var.), 
stor näsa (1 var.), röda ögon (3 var.), stora bröst (1 var.). I 
denna mångfald finns inget system, under det man i spinnty-
pen lätt finner det ursprungliga. Då härtill kommer, att spinn-
typen är vida allmännare ock har ett större utbredningsområde, 
kan det ej vara något tvivel om dess ursprunglighet. 

Avslutningen är i huvudsak lika för de flästa varianterna. 
Gummorna begär ej annan lön än att få komma på flickans 
bröllop ock där kallas för mostrar av hänne. Brudgummen blir 
häpen över hur fula mostrar bruden har ock frågar, hur de bli-
vit sådana. Då han får höra, att det är följden av för mycken 
spinning, blir han rädd, att bruden skall bli likadan, ock för-
bjuder hänne att spinna mer. På det viset slipper hon från att 
arbeta. 

Avvikelser härifrån förekommer naturligtvis, men i regeln 
är de av uppenbart tillfällig natur. Blott ett par förtjänar be-
aktande. I Uppl SNorge, In l ock Zakynth har de tre gummorna 
namn, var ock en efter sitt lyte. Detta är helt enkelt ett utslag 
av berättarens humor, utan att det spelar någon roll i sagans 
handling. I Holst. däremot fordrar gummorna ej blott att få 
komma med på bröllopot, utan även att flickan skall inbjuda 
dem med en bestämd formel: »Breetfoet, Breetduem, Breetlipp! 
Kaemt nun fyert hochtit!» Ock denna formel skall hon upp-
repa var ock en av de tre bröllopsdagarna. Då hon sista gången 
råkar glömma Breetfoet, råkar hon illa ut, ock berättelsen fort-
sätter i Titelituresagan, i det Breetfoet vill hämta den först-
födde, såvida modern ej kan gissa hännes värkliga namn. På 
samma sätt skall hon i Ligur2  ock Ligur3  med en bestämd 
formel, vari gummornas namn upprepas, bjuda dem. I Ligur3  
glömmer hon namnen ock får ånyo veta dem genom att prinsen 
på jakten sett gummorna i skogen ock hört deras namn. Att 
hon skall framföra en ordentlig bjudning, framhålles även i 
Dals], Bret, ock Bret2, ock detta kan vara en helt naturlig ut-
veckling av gummornas begäran att få komma till bröllopet, 
utan att man däri behöver se något inflytande från annat håll. 
Däremot har motivet i den utbildade form, vari det uppträder i 
Holst ock Ligur2 3, med säkerhet tillkommit genom direkt 
påvärkan från Titelituresagan, kanske även från sagan om 
Törnros. 



SPINNGUMM. : SAGANS URSPR. FORM. 	 95 

En annan avvikande grupp bildas av Basile, Rom, Abruzz 
ock Span3. Hos Basile är flickans jälparinnor tre Mer, som ej har 
några lyten. Då de ser, hur tokigt flickan bär sig åt, brister de 
i skratt, vilket värkar så uppfriskande på dem; att de av tack-
samhet önskar allt garnet spunnet, vävt ock blekt åt hänne ock 
råder hänne därjämte att lägga en hop valnötter i sängen ock 
låtsa sig sjuk. Då valnötterna knakar, säger hon, att hännes 
ben knakar av överansträngning, varför hännes man för fram-
tiden befriar hänne från arbete. Med Basile överensstämmer 
Abruzz ock Span3  så noga, att man måste antaga, att de mer 
eller mindre direkt härstammar från Pentamerone. Rom närmar 
sig något mera den vanliga typen av sagan, i det de tre f& 
erna värkligen har var sitt lyte: den ena är lam, den andra 
skelögd ock den tredje har sned hals på grund av ett fiskben, 
som hon satt i halsen. Av förvåning över flickans löjliga be-
teende botas de från sina krämpor ock visar sin tacksamhet 
genom att jälpa häpne. Släktskapen med Basile är även här 
tydlig. Dock återger denna variant en äldre folklig form av 
den sagotyp, på vilken Basile grundat sin version, i det de tre 
Mernas krämpor är en förvanskad form av den vanliga sagans 
lyten. Sedan dessa blivit så förvanskade, att sammanhanget 
med spinningen ej längre kunde inses, har sagan måst omdik-
tas, vilket har skett på olika sätt i Basile.ock Rom. Då spinn- 
lytena som sådana ej längre fanns i sagan, har man måst på 
annat sätt förklara, hur flickan slapp från att arbeta, ock så 
har valnötsepisoden tillgripits, sannolikt såsom lån ur sagan 
om den orätta bruden eller den falska modern. 

Övriga förändringar inom sagan är, som redan nämnts, av 
mindre betydenhet, i det de antingen beror på tydliga min- 
nesfel eller på folktron i resp. länder. Att de tre gum-
morna i England är grönklädda fairies, i Spanien saliga andar, 
i Litauen laumes ock i Grekland miror (moiror) är helt natur-
ligt utan att ändra något av sagans karakter. 

Sagans ursprungliga form kan på grund av ovanstående 
utredning tänkas ha varit ungefär följande: 

En gumma slår sin dotter, emedan denna ätit upp 7 kakor. 
Gummans förbittrade utrop: »redan sju!» hörs av en prins, som 
frågar, vad hon menar med det. Då hon skäms att tala om 
rätta orsaken, säger hon, att hännes dotter redan spunnit 7 



96 	 Y. SYDOW, TVI SPINNSAGOR. 

pund lin. Prinsen tar med sig flickan hem till sin moder drott-
ningen, som har användning för duktiga spinnerskor. Av denna 
får hon 7 pund lin att spinna, ock har hon gjort det till nästa 
morgon, skall hon bli prinsens brud. Som hon ej kan spinna 
alls, sätter hon sig att gråta. Då kommer tre vanskapliga 
gummor. Den ena har suttit så mycket ock spunnit, att hännes 
bakdel har blivit ofantligt stor ock bred, den andra har en 
ofantlig tumme av att jämt sno tråden, ock den tredje har av 
att jämt väta tråden en underläpp, som hänger ända ner på 
bröstet. De jälper bänne att spinna alltsamman ock begär ej 
annan lön än att få komma på hännes bröllop såsom brudens 
mostrar. Det går flickan gärna in på, ock på hännes bröllop 
med prinsen kommer de tre gummorna. Flickan hälsar vänligt 
på dem ock kallar dem moster. Prinsen blir häpen över att 
hans vackra brud har så fula släktingar ock frågar, hur de fått 
sådana lyten. Då han hör, att allt kommer av den myckna 
spinningen, blir han rädd, att bruden skall bli likadan, ock 
säger, att hon aldrig mer får spinna. Så slapp hon undan det 
besvärliga arbetet ock levde sedan lycklig med sin prins. 

Hemland, vandringar ock kronologi. 

Under det sagans jämförelsevis stora likformighet under-
lättar rekonstruktionen av dess ursprungliga form, försvårar 
den i någon mån försöket att bestämma dess ursprungliga hem-
ort. Vad man på grund av en jämförelse mellan varianterna 
med säkerhet kan säga, är blott, att den måste ligga på ger-
manskt område i Tyskland eller Skandinavien. Det är näm-
ligen inom detta område som de fästa ock bästa varianterna 
träffas, under det sagan är påtagligt förvanskad på engelsk-kel-
tiskt, romanskt ock östeuropeiskt gebit. 

Till ett något närmare angivande av hemorten torde folk-
tron kunna bidraga. Denna känner nämligen i de flästa euro-
peiska länder tre spinnande kvinnor, som för övrigt uppträder 
under växlande gestalt ock benämningar: moiror, parker, föer, 
nornor, vita fruar, marior etc. 

Såsom nornor eller parker spinner de mänskans livstråd, 
en föreställning som dock svårligen kan vara folklig ock som 
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i den isländska litteraturen väl är ett lån från antiken. En 
mera folklig föreställning är, att de uppträder vid den nyföddes 
vagga ock bestämmer hans öde, oftast så att de två ger lycka, 
men den tredje olycka (jfr Törnros). Inom Skandinavien spelar 
nornorna (»späkonur») samma roll blott i sagan om Nornagest, 
vilken torde vara ett lån från den antika Meleagersagan. I det 
nutida Skandinavien förekommer inga liknande sägner, varemot 
dylika är vanliga i Sydeuropa, särskilt på Balkanhalvön. 

Av annan art är de tre spinnerskor, som omtalas i tyska 
sägner. Såsom typiska kan sägnerna från Pfullingen i Wfir-
temberg anses: I Urschelbärget vid Pfullingen levde för länge-
sen tre förtrollade fröknar, som om vintern varje afton kom 
med sina spinndon till en fattig mans hus, där de utan att tala 
ett ord spann till kl. 11. Varje vecka lade de tigande 2 kreut-
zer som betalning för lyset. Ofta försökte mannen tala med 
dem ock klagade sin nöd för dem utan att få något svar. En. 
kväll brast tråden för den ena: »Pfitzede pfltz, der faden is 
broche», sade hon. Den andra sade: »Pfitz'en wieder z'sämen, 
so ist er wieder pfatz [ganz].» Ock den tredje: »Hat net der 
vi-vater g'sait, sollest net bätze.» Nästa morgon stod en säck 
med frukt framför den fattige mannens hus, ock pängar låg 
ovanpå. Men fröknarna kom inte tillbaka.' Enligt andra va-
rianter kom de till spinnstugorna, ock deras besök medförde 
välsignelse. Då en pojke en gång skar av tråden för dem, 
försvann de för att ej mera återkomma. 

En episod i denna sägen är densamma som den i inled-
ningen omnämnda sagan om flickorna, som talade så illa. Enligt 
LAISTNER 2  har denna episod sin ursprungliga plats just i detta 
sammanhang, ock det barnsliga uttalet beror på spinnerskornas 
»elbische» natur. LAISTNERS mening stöder sig emellertid ej på 
någon jämförande undersökning ock är därför ej hållbar. Det 
barnsliga uttalet synes mig stå i sammanhang med spinningen, 
i det munnen genom att väta tråden blivit sned, så att orden 
ej kan uttalas riktigt (jfr NEng1), i vilket drag i så fall redan 
ligger en antydning om Spinng. Professor J. BOLTE har väl-
villigt gjort mig uppmärksam på ett par av honom författade 

Meier, Sagen s. 13, nr 53. 
Rätsel der Sphinx II, s. 60, 177. 
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uppsatser (ZsVVolksk III, s. 58; VII s. 320) om flickorna, som 
talade så illa. Av dessa framgår det tydligt, att motivet egent-
ligen tillhör en friarehistoria eller i varje fall en dylik skämt-
sam berättelse ock därifrån lånats av sägnen om »die drei spinn-
fräulein». — Förekomsten av »die drei spinnenden Marien» i 
besvärjelser ock barnvisor har behandlats av MANSIKKA (Russ. 
Zaub., s. 193-213)1. 

Det är dessa båda slag av spinnerskor, de tre rnoirorna ock 
»die drei spinnfräulein», som är de tre spinngummornas närmaste 
släktingar». I en uppsats »Hellenske og norske folketraditioner» 
i Nord. Tidskr. 1879, s. 257-287 ger Professor MOLTKE MOE en 
synnerligen intressant utredning om moirornas mytiska karaktär 
ock framhäver dem bl. a. såsom befordrarinnor av äktenskapet, 
ett drag som även framträder hos folksagornas jälpande gummor, 
på visst sätt även hos de tre spinngummorna. Saken förtjänar 
en utförlig utredning. Dock är det kanske tvivelaktigt om 
denna likhet beror på ursprunglig mytologisk frändskap. Tanke-
serien: flickan behöver jälp med att spinna — folktron känner 
tre övernaturliga »spinnfräulein» — dessa kommer till jälp, är 
helt naturlig ock behöver ej förutsätta, att »die spinnfräulein» i 
folktron föreställts som jälpsamma mot spinnerskor eller såsom 
befordrarinnor av äktenskapet, fastän de händelsevis i folksagan 
fått sig denna roll anvisad. I vad mån ett drag i en saga 
tillhör denna eller har lånats från myten, kan vara svårt att 
avgöra. I detta fall måste man dock förutsätta, att sagan om 
flickan, som får jälp av de tre spinngummorna, har uppstått i ett 
land, där folktron sysselsätter sig med tre övernaturliga spin-
nerskor. Då detta är fallet i Tyskland, men ej i Skandinavien, 
är man berättigad att anse sagan såsom tysk. 

Den älsta inom Tyskland upptecknade varianten är Prät 
från år 1669. Den tycks dock ej ha medvärkat till sagans 
spridning. De som därnäst blivit upptecknade är Hess ock 
Westfal, som av GRIMM sammanarbetats i hans »Kinder- und 

Åven för denna litteraturhänvisning har jag Professor BOLTE 
att tacka. 

Däremot tror jag ej på något närmare sammanhang mellan sa-
gans spinngummor ock »die holzfräulein», som enligt folktron i Fichtel-
gebirge spinner mossan på träden (ZsVVolksk. X, s. 263 not). 
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Elausmärchen» 1812. Från denna hans version tycks Pomm ock 
Börn, härstamma. De övriga tycks vara självständiga. 

De förändringar, som sagan inom Tyskland undergått, är 
obetydliga. Motivet, de uppätna kakorna, har försvunnit ur in-
ledningen, ock flickan straffas endast för sin lättja. Att det 
förut funnits, synes mig troligt dels på grund av dess förekomst 
i Ostgaliz, vilken väl sannolikt kommit från Tyskland, dels på 
grund av reminiscenser i Holst samt de skandinaviska Nyl, Gottl,, 
SNorge. Gummornas lyten växlar något i de olika varianterna, 
särskilt har stor bakdel mästadels utbytts mot stor fot. Några 
varianter har dessutom tagit tydliga intryck av TitClituresagan. 

Från Tyskland har sagan närmast spritt sig till Östeuropa 
ock Skandinavien. De östeuropeiska varianterna står närmast 
de tyska, men är ofta rätt starkt förvanskade. 

Anmärkningsvärd är Sydryss från guvernementet Jekaterino-
slav. Förekomsten av en enstaka variant så långt mot öster 
förklaras emellertid lätt genom de tyska kolonier, som talrikt 
förekommer just i denna del av Ryssland. 

Av de skandinaviska är de danska mäst lika de tyska. 
Dock saknas den vanliga inledningen i Mors, MJy11, 0Jyll ock 
NOJy11. I de flästa skandinaviska varianter har spinningen 
ersatts med tre olika sysslor. Sannolikt beror denna omdiktning 
till stor del på att folktron här ej känner till de tre mystiska 
spinnerskorna. 

Till Irland, varest sagan har de tre sysslorna, har den tro-
ligen kommit genom norsk förmedling. Kanske även de övriga 
brittiska varianterna får tillskrivas skandinaviskt ursprung. De 
är uppblandade med.  Titelituresagan ock rätt starkt förvanskade. 
Inledningsmotivet, de uppätna kakorna, förekommer i NEngl 
liksom i Suffolkvarianten av Tit. Bret, 2  torde kanske snarast 
böra förklaras som lån från Brittannien. 

I Italien förekommer sagan i tryck redan år 1637, då den 
upptecknats av BASILE i hans berömda novellsamling »Pentamerone». 
Sannolikt har sagan kommit från Tyskland, men redan hunnit 
förvanskas så mycket, att den förlorat sin ursprungliga poäng 
ock därför omdiktats av BASILE. Från Pentamerone härstammar 
sannolikt Abruzz ock Span,, varemot Rom väl är självständig ock 
står, ehuru besläktad med Basile, sagans ursprungliga form något 
närmare. I alla dessa varianter blir flickan befriad från spin- 

7-09801 v. Sydow, Två spinnsagor. 
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ning ej genom de vanskapliga gummornas uppträdande, utan 
genom att låtsa sig sjuk. Närmare sagans grundform står de 
tre liguriska varianterna, ehuru även dessa blivit något för-
vanskade, delvis genom påvärkan från Tit. I de italienska 
varianterna av såväl denna saga som Tit, utom i Ligur3  ock 
Florens, förekommer inledningsmotivet: de oppätna kakorna. 

Från Italien härstammar antagligen den jämförelsevis väl 
bibehållna Zakynth ock de ganska fördärvade varianterna från 
Pyreneiska halvön. Dessa har liksom Flor tre sysslor, vilket 
självständigt kan ha tillkommit i Sydeuropa utan något in-
flytande från den skandinaviska gruppen. Utbytandet av spin-
ningen mot tre olika sysslor ligger nämligen nära till hands, då 
det är tre gummor som utför arbetet. Spinningen står dessutom 
i så nära sammanhang med vävnad ock sömnad, att det ej är 
synnerligen märkligt, om valet på olika, av varandra oberoende 
orter skulle falla på samma sysslor. 

På grund av de jämförelsevis fåtaliga varianterna är det 
svårt att i detalj fastslå sagans vandringar, ock av samma skäl 
är även kronologien vansklig. Det förefaller mig dock, som om 
man, på grund av att Tyskland, snarast dess västliga ock norra 
del, är sagans hemort, bör kunna draga den slutsatsen, att sagan 
tillkommit efter folkvandringstiden, vilket skulle ge sagan en 
maximiålder av föga mer än tusen år. Dess invandring i Norden 
lemnar ingen säker ledning i fråga om kronologien, men torde 
kunna antagas ha skett under medeltiden. 

Att sagan alldeles tycks saknas i södra Tyskland, är ett så 
mycket egendomligare förhållande, som den i ett ej ringa antal 
varianter är känd från Italien. Detta förefaller mig tala mot 
en genom handel ock dylika förbindelser småningom skeende 
vandring söderut, ty man skulle i så fall vänta att finna sagan 
även i det mellanliggande området. Det ligger därför närmast 
till hands att antaga sagans invandring i Italien ha skett under 
något bestämt historiskt skede, under vilket de båda landen 
stått i intimare beröring med varandra, kanske snarast under 
Hohenstaufernas tid, vilket skulle ge sagan en minimiålder av 
omkring 800 år. 



Titeliture ock De tre spinn- 
gummorna. 

Att de båda sagorna på grund av inbördes likhet ock ut-
bredning över delvis samma område skall ha påvärkat varandra, 
är helt naturligt, vilket förut framhållits. 

I somliga fall är överensstämmelsen av mera tillfällig art, 
såsom då trollet i Tit. är kvinnligt. Detta behöver ej bero på 
någon påvärkan från Spinng.,. enär spinningen allmänt är ett 
kvinnoarbete. Även då det såsom i Pol förekommer 3 spinnerskor, 
skulle detta möjligen kunna ha tillkommit ej genom inflytande 
från Spinng., utan från den polska folktrons »boginki». 

Tydligt lån från Spinng. visar sig emellertid i de varianter, 
vari fula spinnare eller spinnerskor uppträder, såsom i Fyn, 
Nederl, Orkn, Mär„ Magyar. Detsamma gäller väl även om 
Pomm, Harz2  ock Harz,, i vilka det dock ej direkt talas om 
lytet såsom avskräckande, samt om Sicil, Mantua, Wälschtyr, 
där flickan låtsar sjukdom för att slippa spinna. Även de va-
rianter av Tit., vari inledningsmotivet, de oppätna kakorna, före-
kommer, torde ha lånat detta från Spinng. 

På samma sätt har Spinng. ofta tagit upp drag ur Tit. 
Värsen, vari namnet nämnes, har kommit in i Skottl ock NEngl, 
utan att det där är fråga om att gissa namnet. Detta beror 
tydligen på att man, utan att fästa sig vid dess roll i sagan, 
använt den som spinnvisa ock ansett den stå i så nära samman-
hang med spinning, att den självfallet måste sjungas av spinn-
gumman, fast den ej passar på denna sin nya plats. 

Ett annat fall av tydlig påvärkan från Tit. visar särskilt 
HG1st, Ligur2  ock Ligur,, där flickan ålägges att minnas namnen 
på gummorna ock där även det glömda namnet återupptäckes 
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på samma sätt som i Tit. Detsamma kan väl sägas även om 
Bret, ock Bret2, där det gäller att ej glömma inbjuda jälparna. 
I Bret2  är det dessutom en liten gubbe, alltså en närmare mot-
svarighet till Titeliture, som flickan är nära att glömma. 

Även de varianter av Spinng., där det är fråga om att spinna 
guld eller silke (Dalsl, Holst, Ostpreus,), mossa från väggen 
(Litau), halmen från taken (Ostpreus, 3, Böm,, Laus3) eller ullen 
av fåren (Ligur3), måste ha lånat detta drag ur Tit. 

Några viktiga slutledningar av denna sagornas inbördes 
påvärkan kan knappast dragas. På mig gör dock många av 
hybridformerna det intrycket, att Tit. skulle vara den på orten 
äldre ock Spinng. den senare anlända. 

Frånsett denna min subjektiva uppfattning i fråga om de 
båda sagornas relativa ålder, torde Spinng. av inre skäl böra 
anses såsom den yngre av de två. Tit. fordrar nämligen vida 
mindre förutsättningar inom folktron, i det den kunnat uppstå 
var ock när hälst föreställningen om troll med övermänsklig 
förmåga finns, under det Spinng, fordrar mera speciella förutsätt-
ningar. Då de tre spinnerskorna står i ett vida intimare samman-
hang med spinning än troll i allmänhet, torde man även kunna 
antaga, att Tit. ej kan ha uppstått i ett land, där folktron känner 
tre spinnerskor, ock att, för den händelse endera sagan möjligen 
skulle tänkas ha uppstått ur den andra, Spinng. skulle ha upp-
kommit ur Tit., men ej tvärtom. 

Beträffande de båda sagornas förhållande till andra folk-
sagor har redan framhållits, att Tit. har ojämförligt lättare att 
bilda hybridformer. Sålunda måste nästan alla de kortare for-
merna av sagan, som behandlats på s. 50, betraktas som hybrid-
former. Mäst intresse bland de med Tit. hybridiserande sagorna 
ock sägnerna förtjänar Finnsägnen, dels emedan den i olikhet 
med de på s. 50 behandlade hybridformerna ej upptagit namn-
motivet oförändrat ur Tit., utan omdiktat det, dels emedan det 
i Finnsägnen uppträder som ett konstant artmärke, varigenom 
ej oviktiga slutledningar rörande sagans kronologi möjliggöres. 

Spinng. visar i sitt grundmotiv så liten släktskap med andra 
sagor, att någon inbördes påvärkan knappast kan sägas ha ägt 
rum. Dock kan man stundom i beskrivningen på häxor finna 
drag, som tydligt röjer inflytande från Spinng. Då H. C. ÄNDER-
SEN i sin saga om Fyrtojet omtalar en häxa med en underläpp, 
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som hänger ända ned på bröstet, kan detta drag ej gärna för-
klaras på annat sätt än som ett lån ur Spinng. I de senare 
mera fantastiska isländska sagorna omtalas någonstädes en 
man, vars läpp hängde ända ned på bröstet. Huruvida även 
detta kan tänkas vara ett lån ur Spinng., kan jag ej avgöra. 
Skulle detta kunna ledas i bevis, finge man även där en god 
kronologisk hållpunkt. 
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Rsurnå, 

Introduction. Dans les vieux temps, oh tous les matöriaux 
des vötements devaient are fabriquös å la maison, le filage a 
da jouer un grand rale. C'ötaient les femmes qui devaient s'en 
charger, et aueune jeune fille n'ötait jugöe dfitnent pröparöe pour 
le mariage sans avoir appris å filer. Voilå pourquoi dans bien 
des contröes le filage entre dans le programme des cörömonies 
nuptiales. Aussi, 'dans toute l'Europe, a-t-il ötö d'usage que les 
femmes se röunissent pour filer dans les « chambres de filage », 
ou l'on se divertissait en causant et en se racontant des histoires. 
Ainsi, ees röunions ont eu une importance eonsidörable pour la 
eirculation et sans doute aussi pour la rödaction des contes. 
Aussi n'est-il pas rare que le filage joue un röle dans les contes 
populaires (Bois dormant, contes de belles-möres, plusieurs contes 
amusants etc.), et dans quelques-uns le filage fait möme le motif 
principal comme dans Titöliturö (eitö: Tit.) et Les trois fileuses 
(citö: Fil.). 

Le premier de ces deux contes a döjå ötö traitö par E. CLODD 
dans son ouvrage « Tom Tit Tot ». Cependant, cet ouvrage ne 
traite pas le eonte comme tel, majs seulement le motif du nom 
qu'il faut deviner; l'auteur juge a priori infructueux d'essayer 
de döbrouiller les migrations et la patrie du conte. Cette maniöre 
d'expödier une lögende populaire a ötö eritiquöe par G. POLiVKA 
dans son traitö Toni Tit Tot (Zeitsehr. d. V. f. Volksk. X, 1900 
p. 254-272, 325, 382-396), ou il ötudie les deux contes en 
möme temps å cause de leur parentö, dömontrant qu'ils sont 
venus tons les deux de l'Europe occidentale et qu'ils sont pro-
bablement d*origine germanique. 

Tit. Le motif du filage manque å plusieurs variantes (dans 
le texte suödois mises entre crochets ou marquöes d'un *). 
Celles-ei, pourtant, sont de formation secondaire, leurs motifs 
d'introduction ötant en gönöral tirös d'autres contes qui en diffö- 
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rent quant å la conclusion. Dans plusieurs de ceux-ei 
don est manifeste, et dans toute une partie on trouve des traces 
evidentes du motif de filage (ex. Små! Bav Suisse Grisons 
Tyrol3  Siles Ecosse (Gralles1, 3). Dans quelques-uns (Fär Picard 
Normand Lorr Lith) le filage est remplace par le tissage, ce 
qui peut sans doute are regarde comme une variation du motif 
de filage. Celui-ci se rencontrant tout developpe par tout le 
domaine du conte, il faut bien le supposer original. 

Dans les var. oft le motif du filage existe, on peut distinguer 
trois types principaux d'introduction, lesquels se trouvent aussi 
dans le conte des fileuses: 

A. La jeune paresseuse est dite capable de filer de l'or 
avec de la paille, å cette occasion elle 

est assise sur le toit ou 
est frappee par sa mae. 

Cc type principal comprend les var. oti la 'nere pretend 
que sa fille file le chaume du toit ou la mousse des murs (voir 
p. 52, entre crochets). 

B. La mae frappe sa fille en pretendant qu'elle file trop. 
C. 	a) La fille a m an ge par ex. 7 gåteaux, et la mere 

pretend qu'elle a file 7 fois vingt livres de lin, ou bien 
b) la fille compte ou chante et pretend avoir calcule com-

bien elle a file (voir l'ind. p. 52). 
Comme le montre l'index, A n'appartient pas au Fil., majs 

est un emprunt å Tit., B se trouve dans plus de var. des Fil. que 
de Tit., dans lequel il ne se rencontre qu'å la peripherie du 
domaine de cc conte. C se trouve egalement plus souvent dans 
les Fil., et est d'ailleurs incompåtible avec le motif du filage 
d'or, le chiffre qui indique le nombre des gåteaux malnes pouvant 
faeilement 'etre interprete comme indiquant le nombre des eche-
veaux filés, majs ne se praant point å la declaration que la 
fille peut filer de l'or. 

Tit. et les Fil. devant are regardes comme deux contes 
differents, ils doivent avoir en d'abord chacun leur motif 
d'introduction, et le type A, ayant sans doute été invente pour 
Tit., selon toute probabilité lui appartient originairement, tandis 
que les types B et C ont appartenu d'abord aux Fil. De ces 
deux types je regarde C comme l'originaire, B au contraire 
pouvant provenir tout aussi bien de A que de C, et je suis 
porte å regarder C comme originaire des Fil. Des deux formes 
a et b du type A je tiens a pour la forrne premiere, parce 
qu'elle explique la dklaration que la fille file le chaume du 
toit ou bien la mousse. 

En general, il vient un prince qui voit la jeune fille et, 
apprenant qu'elle sait filer (de l'or), il l'emmene et la charge d'en 
filer une grande quantite dans la nuit. La voilå qui pleure, ne 
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sachant comment s'y prendre. Alors un lutin vient å son aide. 
Dans quelques var. c'est le diable lui-m6me, dans d'autres une 
sorcike, majs ce sont assurement des changements secondaires, 
le dernier provenant peut-kre de l'influence des Fil. Dans la 
plupart des var. c'est le lutin qui fait la tåehe de la fille, majs 
dans les var. suedoises et finlandaises, dans celles de Prusse 
or., d'Irli, de la France du n.-ouest, de l'Herit., du Poitou, d'Is12, 
des Masur et pour les Fil, dans celle des Abruzz., la fille regoit 
un talisman å l'aide duquel elle peut venir å bout du travail 
elle-mäme. Voici la forme primitive, puisqu'elle s'accorde le 
mieux avec le sexe du lutin (le filage etant un travail de femme) 
et donne au conte la meilleure conelusion. Des objets differents 
peuvent representer le talisman, par ex. une paire de gants, 
une baguette. Les gants, å mon avis, doivent appartenir å la 
forme originale, s'accordant le mieux avec le filage, tandis 
que la baguette a då les remplacer dans quelques var. å cause 
de son ernploi general au service de la sorcellerie. 

Le prix que. demande le lutin est d'ordinaire la jeune fille 
Ce trait est probablement original. Dans un petit 

nombre des var. c'est son nouvau-ne, ce qui est sans doute 
emprunte å une autre serie de contes. La fille n'est pas dis-
pensee de cette condition å moins de deviner le nom du lutin, 
ce qui, par erreur, a ete modifie dans quelques var., oti elle n'a 
qu'å se souvenir du nom. Le motif du nom qu'il faut deviner 
est fonde sur la foi dans la force du nom, commune aux peuples 
primitifs. Il est eependant å remarquer que si elle joue un 
r'öle dans le folklore europeen, ce n'est qu'en Scandinavie oft 
elle se trouve representee dans plusieurs contes et legendes, 
dont le conte du geant Finn est le plus connu. 

Le nom est decouvert par ce qu'unie personne entend le 
latin chanter un vers, oti il revde son nom 1. En chantant 
sa chanson le lutin danse et saute, se rejouissant de ce que la 
fille ne sait pas son nom. Dans les versions Masur et Suderm. 
il est change en oiseaux, et en Bret. c'est une bande d'oiseaux 
qui chantent le nom. C'est lå peut-kre un trait original, 
bien qu'il ait ete supplante en general par le motif plus proche 
de l'apparition du lutin sons sa vraie figure. Ce qui porte sur-
tont å croire que le motif des oiseaux appartient å la redaction 
primitive, c'est, outre d'autres indications, la forme du nom. Il 
ne ressemble pas aux noms ordinaires, mals semble fait pour 
rappeler un gazouillis d'oiseau. Dans la plupart des var, il y 

1) En general c'est le prince lui-meme qui l'entend en chassant, 
ce qui est sans donte la version primitive. Dans,  quelques var. c'est 
un chasseur, un berger ou un etranger quelconque, la jeune fille elle-
meme ou une autre femme. 
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a une certaine combinaison de voyelles, l'une des syllabes princi-
pales ayant la voyelle i ou une voyelle voisine, l'autre u ou une 
voyelle de la måne categorie. Encore, l'une des syllabes ou 
les deux commencent-elles souvent par un t ou une consonne 
analogue. Le rythme aussi est souvent le m'eine dans les diffe-
rentes var. Pour les sons ainsi que pour le rythme, Tit. peut 
'are regarde comme type. Il existe dans presque toutes les var. 
suedoises-finlandaises et dans Masur. Des changements de ce nom 
se distinguent facilement dans la plupart des var. scand., angl., 
celt. et  une partie des var. allemandes. Dans une partie de 
celles-ci l'ordre des voyelles a ete renverse selon le type Rum - 
pelstilz ch en; Titel iture pourra cependant are regarde comme 
appartenant originairement au conte. Le vers que cliante le lutin 
est quelquefois tres court, exprimant seulement sa joie de ce 
que personne ne connatt son nom, ou bien il est un peu plus 
long, racontant les preparatifs pour la noce. Cette forme plus 
longue est probablement l'originale, tandis que la plus courte 
est due å l'oubli des details les moins importants. 

La scene finale se ressemble å peu pres dans toutes les 
var.: l'angoisse de la jeune fille augmente toujours, majs le 
prince lui apprend le nom, et quand le lutin arrive, elle l'appelle 
par son nom. Si elle a regn un talisman, elle le lui rend en 
disant le nom: « Voici les gants, Titeliture! » ou bien: « Furti-
Furton, prends ta baguette! » Le lutin s'enfuit enrage et oublie 
d'emporter le talisman. 

Comme la forme primitive on peut regarder å peu pres la 
suivante (p. 63): 

Une femme, qui ne reussit pas å faire travailler sa fille, la 
fait monter sur le toit pour filer. Un prince passe par hasard 
et demande pourquoi elle se trouve lå. La femme repond 
ironiquement que sa fille ne fait que filer de l'or avec le chaume 
du toit et de la glaise. Le prince la croit .et emmene la fille. 
Il lui donne ensuite une grande quantite de paille et de glaise; 
si ale reussit å en faire de l'or, elle sera reponse du prince; 
sinon, elle mourra. Desesperee, ale pleure; alors surnent un 
vilain lutin qui lui vele une paire de gants å l'aide desquels 
ale pourra filer de l'or. En revanche, il exige qu'elle reponse, 
å moms qu'elle ne puisse deviner son nom. La fille reussit å 
changer la paille en or, majs elle reste desolee. Le prince. 
rentrant de la chasse, lui raconte qu'il a entendu un oiseau qui 
chantait: « Aujourd'hui, je dois moudre le malt, demain sera ma 
noce; la vierge pleure dans sa chambrette, elle ne sait pas mon 
nom, je m'appelle Titeliture ». La fille se rejouit, et quand le 
lutin vient la chercher, elle lui tend les gants, en lui criant: 
« Voici tes gants, Titeliture, Titeliture! » Le Min, enrage, dis- 
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parait au travers du toit, en oubliant ses gants, et ne se montre 
plus jamais. Le prince epouse la jeune fille. 

C'est dans sa patrie, au moins en ghneral, qu'un conte 
garde le mieux sa forme originale. Lå se trouve le milien 
qu'il lui faut pour htre bien compris, lå il se transmet, des parents 
aux enfants, il est repete souvent et reste bien dans la memoire, 
il n'est done pas si facilement defigure ou eonfondu avec d'autres 
eontes. Au contraire, il est exposé aux changements en passant 
d'un pays å l'autre. Celui å qui on le raconte ne l'entend alors 
qu'une seule fois, il petit done oublier ou mal comprendre des 
Malls qui seront peut-tre plus tard reconstruits å l'aide d'autres 
contes. Plus il va loin, plus il est change, å moins qu'il n'ac-
compagne des emigrants. Rhpandu dans plusieurs directions, 
il est sujet å des deformations differentes, ce qui peut encore 
faeiliter une reconstruction. Cette rhgle ne s'applique pourtant 
pas aux eontes de heros, qui sont d'un caracthre littéraire et qui 
par consequent suivent d'autres lois. 

En appliquant ces observations au conte en question, on 
troutera que la Suhde seule peut en htre la patrie, d'oh il s'est 
repandu å peu prhs inaltere, en Finlande et, peut-tre par les 
suedois des prov. baltiques, aux Masur. Les versions danoises 
diffhrent considerablement des suedoises et ont en general un 
caracthre assez "independant. Une telle difference entre les var. 
de deux pays aussi voisins doit dhpendre de leurs hostilites 
prolongees, qui ont sans doute diminue l'echange mutuelle des 
deux cultures. Il y a nu plus grand accord entre les var, gott!. 
et les danoises, s'expliquant par une influence mutuelle pendant 
l'epoque oh l'ile de G. a appartenu au Danemark, ce qui nous 
aide å fixer la chronologie du conte. 

Dans les versions allemandes il y a une grande variation. 
Dans quelques-unes le motif du filage d'or existe encore, mais 
d ejå au nord de l'Allem. il a ete remplace dans plusieurs var. 
par d'autres motifs; et au sud du pays il a complhternent disparn. 
D'autre rnanihre encore le conte a ete defigure en Allemagne, 
le nom par ex. a hte altere par la tentative qu'on a faite d'y 
introduire de veritables mots. 

Les var, de l'Europe orient. ont sans doute passé par 
l'Allemagne pour arriver aux contrhes oh on les trouve main-
tenant, mais elles sont en general superieures aux redactions de 
leur voisinage allemand. Leurs voies de communication semblent 
done avoir ete dirigees vers le nord plutöt que vers l'ouest. 

Les var. franeaises sont d'un tout autre caraethre que les 
allena., et elles ne peuvent done pas htre venues d'Allemagne. 
Plusieurs traits, comme le motif du talisman, la reponse, toujours 
la mhme, donnee par la jeune fille au lutin, la mouture dont on 
parle dans le vers (Poitou) s'accordent au contraire avec les 
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versions sued. et  indiquent une immigration directe de la Scan-
dinavie å une epoque reculee, probablement dejå au temps des 
vikings. Les var. anglaises offrent par la forme du nom une 
grande ressemblance avec les frangaises, Tit Tot ayant de l'ana-
logie avec Dick et Don et les derniäres syllabes de Furti Furton, 
Ricdin Riedon. L'immigration du conte peut avoir en lien lors 
de la conqu'ete normande, il est possible qu'elle date de plus loin 
encore. La var. sicil. s'explique peut-ätre aussi par l'invasion 
normande en Sicile. Les var. de PItalie de nord sont sans doute 
venues du sud de l'Italie ou bien de France. 

La plus ancienne var. que l'on connaisse est celle de 
l'Herit. de 1705. La ressemblance entre les var. danoises 
et les gottlandaises parait remonter å une epoque on. Pile 
de Gottl. appartenait au Danemark, tandis que les var. frang. 
remontent eneore plus loin, aux temps des vikings. En Alle-
magne, le conte aura sans doute penetre vers la fin du moyen 
åge, apräs Pepoque oh la cöte du sud de la Baltique a ete 
germanisee. La legende de Finn, datant du moyen åge, la quelle 
a emprunte le motif du nom au Tit., nous confirme dans la 
supposition d'un åge minimum d'environ 1000 ans. Le maxi-
mum est plus difficile å fixer. On pourra peut-ätre le mettre 
å 2000 ans, majs å peine davantage, en eonsideration du do-
maine limite du conte.• 

Les illeuses. Cc conte a, å peu präs, le mäme domaine 
que Tit. et existe en outre dans la Peninsule, en Gräce et au • 
sud de la Russie. Il varie cependant beaucoup moms, le motif 
principal — les trois vieilles femmes difformes —ayant pu ätre 
mieux retenu et se prätant molns aux transformations ou å 
une confusion avec d'autres eontes. L'introduction a dejå etä 
traitee å propos de Tit. 

Le conte presente deux types differents selon la tåehe 
donnee å la jeune fille, de filer seulement, ou de faire trois 
preuves differentes — en general elle doit filer, tisser et coudre. 
Dans les deux cas elle est aidee par trois femmes, ayant chaeune 
quelque difformite, provenant de leur travail. Dans le premier 
groupe, les difformites sont: une bosse, les pieds ou le derriäre, 
le pouce ou les doigts, les dents, le nez, les yeux enormes (voir 
le tabl. p. 90). Il ressort du tableau que le pied qui s'est 
agrandi en faisant tourner le rouet et le grand derriäre ou la 
bosse, que la vieille s'est attiree en restant trop longtemps 
assise, sont des alterations. Le grand pied ne s'accorde qu'avec 
le rouet å pedale, invente au seiziäme siäcle, et le conte 
etant sans doute plus åge, le grand derriäre doit'etre le trait 
original, d'autant plus qu'il existe dans presque toutes les 
var. de l'autre type. Une des vieilles a en le pouce ou tons 
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les doigts agrandis en tordant le fil. Le plus souveut c'est le 
pouce, et c'est ce qui s'accorde le mieux avec le caractåre 
eoncret du conte, le pouce ayant le travail principal pour tordre 
le fil. La troisiåme femme a eu la bouche deformee eh menu-
lant le fil, en general elle a la låvre inferieure trop grosse. 
Ces trois difformites sont sans doute originales, tandis que les 
autres ont trop peu de rapport avec le filage. 

L'autre type du conte, oh il y a trots travaux differents, 
est moius repandu. Le filage, le tissage et la couture sont les 
travaux les plus ordinaires et appartiennent sans doute å cc type 
dås l'origine. Parmi les difformites, il n'y a en effet que le gros 
derriåre qui soit un trait frequent, revenant reguliårement en 
relation avec le tissage comme le travail sedentaire typique. 
Pour les autres difformites, il n'y a guåre de rågle. Il est done 
evident que le type entier est seeondaire, d'autant plus que son 
domaine est beaucoup plus restreint. 

La conclusion est la måme pour la plupart des var. Les 
vieilles demandent pour recompense å åtre invitees aux noees 
de la fille en qualite de tantes. Le prince voyant leurs dif-
formites et apprenant qu'elles viennent de cc que les vieilles 
ont trop filé., defend å l'epousee de filer desormais. Les 
deviations de cette forme sent pen remarquables, sauf dans 
quelques var. ital., oh les difformites -ont ete mal comprises 
(Rome) ou sont disparues (Bas Abruzz Esp3). Pour åtre de-
livree å jamais du travail, l'epousee doit done se servir d'une 
autre ruse et feint d'åtre tombee malade par un excås de travail, 
trait qui a ete emprunte å un autre conte. 

La forme primitive du conte a probablement ete la suivante 
(p. 95): 

Une femme frappe sa fille, parce que celle-ci a mauge sept 
gåteaux. Le cri indigne de la måre: « En voilå dejå sept! » 
est entendu par un prince, qui lui demande cc qu'elle vent dire 
par lå. Comme elle a honte d'avouer la verite, elle lui dit que 
sa fille vient de filer sept fois vingt livres de lin. Le prince 
emmåne la jeune fille chez la reine sa måre, qui vent å son 
service des fileuses habiles. La reine donne å la fille sept fois 
vingt livres de lin å filer; si elle a fait sa tåehe le lendemain 
matin, elle epousera le prince. Ne sachant pas comment sly 
prendre, elle se met å pleurer. Alors, il entre chez elle trots 
vieilles femmes difformes. L'une d'elle a ete assise si long-
temps devant son rouet que son derriåre est devenu extråme-
ment gros et large, la deuxiåme a le pouce enorme, ayant ete 
trop occupee å tordre le fil, et la troisiåme, å force de le mouiller 
continuellement, s'est agrandi la låvre inferieure, de sorte qu'elle 
lui pend jusque sur la poitrine. Ces trois vieilles aident la 
jeune fille, elles font sa tåehe pour elle et ne demandent pour 



RESUMÉ. 	 115 

toute t•compense qu'å kre inviAes å, sa noce en qualW de 
tantes. La fille y eonsent volontiers, et quand elle 4ouse le 
prince, les trois vieilles viennent aux noces. L'Oouse les salue 
gracieusement en les appellant « mes tantes ». Le prince s'konne 
que sa belle 4ouse ait des tantes si laides et Ini demande 
comment elles se sont attiré de telles difformWs. En apprenant 
que tout cela vient de cc qu'elles ont trop filé, il a peur que 
sa femme ne devienne aussi laide et lui dit qu'elle ne flera 
plus jamais. De cette mani&e, elle est &hyr& å tout jamais 
de ee travail fatigant et DALA une vie heureuse avec son prince. 

L'uniformiA eomparativement grande de ce conte faeilite 
la reconstruction de sa forme primitive et rend difflcile de &ter-
miner sa premik•e patrie. Une eomparaison des variantes ne 
peut qu'indiquer l'Allemagne ou la Scandinavie. Pour kre 
mieux instruit, il faut avoir recours aux croyanees populaires. 
Dans la plupart des pays de l'Europe, on connalt, sous des 
noms difKrents, trois fileuses mysArieuses: Motat, parques, 
fUs, nornes, dames blanehes, Maries etc. Nornes ou parques, 
elles filent le fil de la vie des hommes, i(Me qui ne peut pAre 
kre populaire et qui dans la litArature d'Islande, est sans 
doute emprunt& å l'antiquit6 Une i&e plus populaire est leur 
apparition au berceau du nouveau-1A pour flxer sa destbAe, le 
plus souvent les deux accordant le bonheur et la troisiUae infligeant 
le malheur (comp. Bois dormant). Les trois fileuses du conte en 
question ont trés pen de rapport avec elles, bien qu'il y ait 
des traces d'une certaine parenA. Majs les trois vieilles ont 
des parentes plus proehes dans les « spinnfräulein », souvent 
nomnAes dans les Mgendes allemandes. Celles-ei apparaissent 
de temps å autre filant en silence, la bouche •si &formU par 
le filage qu'elles ne peuvent plus parler distinctement. Cette 
eroyance kant commune en Allemagne, mais n'existant pas en 
Scandinavie, on est fon& å supposer wie le conte est d'origine 
allemande. Avec une certitude assez grande on peut prUumer 
que les fileuses du conte proviennent des « spinnträulein »; sen-
lement l'imagination inventrice du conte les a transfornAes, en 
leur donnant des difformiAs bizarres et les mettant dans une 
situation off la tradition populaire ne les connalt pas. 

La var. allemande la plus ancienne est celle de Prätor. de 
l'an 1669, qui ne semble pourtant pas avoir contriblA å re-
pandre le conte. En Allemagne il n'a subi que peu de change-
ments, cependant le motif d'introduction C a été supplanté par 
B, peut-kre par l'influence de Tit. Que C ait existé en Alle-
magne, semble plausible, va la version de la Galicie orient., 
provenant probablement de l'Allemagne, et quelques rknini-
seences (C, b) dans la version du Holstein et les var. scandi- 
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naves de Ny!. Gottl. et du sud de la Norvge. Plusieurs var. 
ont subi une inflnence 6ridente de Tit. 

De l'Allemagne le conte s'est rCpandu, souvent &figur, en 
Europe orient. (au sud de la Russie par des colonisateurs allem.) 
et en Scandinavie. Dans la plupart des var. seand., le filage 
a été remplae par les trois tåehes differentes. En Irlande le 
conte a sans doute Ct ameiA par des intermkdiaires norvCgiens, 
et les autres var. brit. pourraient aussi are rametAes å une 
origine scandinave. Elles sont entremWes de daails de Tit. 
et fort &figures. Le motif d'introd. C existe dans la var. du 
Nord de l'Angl. comme dans celle du Suffolk de Tit. Les var. 
de Bret.i , 2  doivent are regardCes comme un emprunt å la 
Grande Bret. 

En Italie le conte se trouve en 1634 &jå, chez Basile. 
Probablement il est venu d'Allemagne, sons une form e dagure. 
De la rMaction de Basile proviennent sans doute les var. des 
Abruzz. et d'Esp3. Celle de Ronse au contraire semble in&-
pendante bien qu'elle pr6;ente des analogies avec eelle de Basile. 
En Italie le motif d'introd. existe en OiAral dans le conte des 
fil. aussi bien que dans Tit.; il n'y a que les var. de Ligur3  et 
de Flor. qui font exeption. 

De l'Italie proviennent probablement les var. esp.-portug. de 
'Arne que Zakynth. Elles ont comme Flor. les trots täches. 
LWhange du filage eontre trois täches difKrentes s'offrant facile-
ment å l'imagination, il peut avoir été introduit dans les var. du 
midi de l'Europe inUpendamment du groupe seand. 

Vu les var. comparativement peu nombreuses, il est diffi-
eile de &terminer en &tail les migrations et la chronologie du 
conte. L'Allemagne — notamment le nord et l'ouest du pays — 
devant are regard& comme sa patrie, on petit pourtaut supposer 
qu'il n'y existe que depuis une 4oque post&ieure å la migration 
des peuples, ce qui lui donnerait un åge maximum d'un peu 
plus de mille ans. Sa Onäration au Nord ne donne pas d'in-
dication sfire pour fixer sa chronologie, majs doit cependant 
avoir eu lien au moyen åge. 

Le fait que ce conte ne semble pas exister au sud de l'Allem. 
est d'autant plus arange qu'on en connalt bon nom bre de var. 
italiennes. Cela ne parait pas t&noigner d'un progrk; suceessif 
vers le sud. L'immigration doit pluta avoir en lien å une 
certaine 4oque ofi les deux pays ont en entre eux des rapports 
intimes, pent-are du temps des Hohenstaufen, ce qui donnerait 
au conte un åge minimum de 800 ans. 

Tit. et les Fil. Ces deux contes ont exera une influence 
assez grande l'un sur l'autre å cause de leur ressemblanee 
mutuelle. Ainsi plusieurs var. de Tit. ont une conclusion °it la 
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jeune fille est UlivHe du filage par l'apparition de fileuses ou 
fileurs fort laids (Fionie, Pays-bas, Orkn., Mor. et Harz,) ou 
bien par des ruses (Sicile, Mantoue, Wälschtyr.). C'est aussi 
certainement par un emprunt que Pintroduction C a passé dans 
quelques var. de Tit. 

D'autre part les Fil. ont souvent emprunté 	Tit. le motif 
du nom sous plusieurs formes, de mkne que le motif du filage 
d'or dans quelques var. De cette influence mutuelle des deux 
oontes il n'y a giAre de conclusions bien sflres å tirer. Ce-
pendant quelques-unes des formes hybrides me donnent l'im-
pression que Tit. est arrivé le premier å la contre dont il 
s'agit et que les Fil. sont venues plus tard. 

Il y a aussi des raisons psychologiques pour regarder Tit. 
comme le plus å0 des deux, puisqu'il suppose molns le con-
cours des croyances populaires. 

Les coutes pr4entent tons les deux des formes hybrides, 
entremffla avec d'autres contes. les Fil. pourtant moins que 
l'autre. Cela Upend de cc qu'il a regu un caractre plus sp6 
cial, le filage aant ici essentiel, tandis que la partie principale 
de Tit. peut tre tout å fait dRaclAe du motif du filage et 
adapte å d'autres motifs de contes populaires. 
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Ärg. 1906: 
NYBLIN, Staffanssjungning. 
KJELLIN, Predikodeklamation. 
JOHNSSON, En svartkonstbok från Ö. Göinge. 
KULLANDER, Samtal på Västgötarnål. 
KALLSTENIUS, Tillägg o. rättelser till »Värml. bärgslagsmålets 

ljudlära». 
HULTMAN, Nuckömålets »fyra». 
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskan. 
NORLIND, Melodier till folkvisor ock folkdanser. 
KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»). 
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål. 

Bilagor: 
DANELL, Nuckömålet, s. 5-180. 
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 611-812; II—V, s. 35-130; VI, 

s. 1-26. 

Arg. 1907: 
STORCKENFELDT, Västgötasägner. 
DANELL, Nöckömålets flur 'fyra'. 
SAHLGREN, Om Svenska apiko-gingivaler. 
KALLSTENIUS, Värmländska bärgslagsmålets formlära. 
BOnTHIUS, Oremålets ställning inom dalmålet. 
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa. 

Bilagor: 
H. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-244 (XIV. 1). 
Kungl. bibliotekets visbok i 8:o, s. 81-159. (Bih. III. 2). 

Ärg. 1908: 
CAPPELIN, Arvid i öshult. 
LAMPA, Bjärke härad. 
SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn. 
OLSSON, Visor. 
MJÖBERG, Visan om älskaren vid gluggen. 
BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet. 

Bilagor: 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452. (VIII. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356. (XIV. 1). 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114. (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60. (XIX. 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta ock Mo härader. (B. 2.) 



Ärg. 1909: 
P. JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. 
ULRICH, Livssaker ock dödsfångar, bödlar ock avrättningar. 
MEDEN, Hverdagsliv blandt danske almuefolk. 
NORDLINDER, Bärgsjö-mål. 
STYFFE-LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. 
KARLGREN, Gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål. 
ULRICH, Rommanespråket. Sigenarspråk. 

Bilagor: 
LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner ock folktro, seder ock sagor, s. 1-96. 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 1-128. 

Tidskriften Svenska landsmål utkommer fr. o. m. 
1910 årligen med omkr. 38 tryckark (608 sidor). 
Priset för årgång år, då subskription sker hos utgi-
varen, 4 kronor med tillägg av postporto, ock betal-
ningen sker genom postförskott vid mottagande av årets 
första nummer. Prenumeration kan ske genom närmaste 
postanstalt. Tidskriften är även tillgänglig i bokhandeln. 

Genom överenskommelse med Universitets-Jubilieets 
danske Samfund är tillfälle berett för subskribenter å tid-
skriften »Svenska landsmålen» att mot nedsatt årsavgift 6 kr. 50 
öre (i st. f. 10 kr.) för år bliva medlemmar av nämnda samfund 
ock erhålla av detsamma utgivna skrifter. De som önska be-
gagna sig av denna förmon, böra därom underrätta professor 
J. A. Lundell i Uppsala. Nya medlemmar få förut utgivna skrifter, 
alla eller enstaka, för 3/4  av bokhandelspriset. 

Stockholm. P. A...Norstedt & Silner 1910. 	 09891 


