
1 

 

Uddrag af 

Selma Lagerlöfs bog 

 

Niels Holgersens forunderlige rejse 
 

Læst og genfortalt for 

August 
af hans oldemor, som også har skrevet dette 
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Forord 
 

Selma Lagerlöf er en berømt svensk forfatter, en af de store fortællere. Hendes bog, ”Nils Holgerssons 

underbare resa genom Sverige”, udkom i 1906. Den er blevet oversat til dansk flere gange og har 

skiftet titel, fordi man ikke rigtig har været enige om, hvad underbare dækkede over på dansk. I den 

gamle udgave, jeg har læst, hedder det vidunderlige, mens en anden har valgt ordet mærkelige, men 

jeg synes forunderlige må være bedre, for i det ligger både det mærkelige og det vidunderlige. 

Det er så fantastisk, alt, hvad drengen, Niels Holgersen, oplever på sin tur på gasens ryg, og det, at 

han kan tale med alle dyrene som nisse, er genialt.   

 

Selma Lagerlöf var lærerinde, og hendes bog er oprindelig tænkt som geografibog over Sverige. Hun 

er opvokset i Värmland på herregården, Mårbacka, og hun følte sig så stærkt knyttet til sin hjemegn, 

så hun havde lyst til, at alle svenske børn skulle lære den svenske natur at kende, ikke alene her, men 

helt op til Lapland. Det er den tur, vildgæssene tager hvert år, så hvorfor ikke følge dem og fortælle, 

hvad de oplever under vejs. 

     Som geografibog kunne det blive ret kedeligt for børn, som de fleste lærebøger i skolen er, men 

Selma Lagerlöf har evnen til at gøre stoffet spændende. Hvem andre ville finde på at flette et eventyr 

ind i en nøgtern fortælling om Sveriges geografi, så børnene sidder med store øjne og lytter? 

      

Jeg har et oldebarn, som hedder August, og han er lige fyldt 6 år og skal til at begynde skolen til 

sommer. Ikke at han skulle interessere sig for Sveriges geografi allerede, det kommer måske. Men 

eventyret! Det er både lidt farligt og uhyggeligt ind imellem. Sådan noget elsker børn. 

     Jeg har pillet eventyret om drengen, der bliver forvandlet til en nisse og får lov at opleve, hvad 

ingen andre hverken før eller senere kommer til at opleve, ud af den store sammenhæng. Det er fortalt 

usentimentalt og fængslende. 

     Vi er Selma Lagerlöf tak skyldig for en fantastisk oplevelse. 

 

Helle Thorborg 

Marts 2019 
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Niels Holgersen 

 

Frit efter Selma Lagerlöf 

 

 

Kære August 

 

I dag skal jeg fortælle dig om en dreng, der hedder Niels Holgersen. Han bor oppe i Sverige ude på 

landet hos sin far og mor i et lille hus, og de har høns og 3 køer og en kat og nogle gæs, som det er 

Niels´ opgave at holde styr på, det vil sige, han er gåsedreng. Så går han i skole, men han er ikke 

flittig, han gider ikke ret meget andet end at gå og drille dyrene, og da han er meget større end dem, 

er de bange for ham. Han trækker katten i halen, sparker køerne og jager rundt med hønsene, og han 

er heller ikke sød mod sin mor. Han synes, det er sjovt at trække stolen væk, når hun skal sætte sig, 

så hun falder på halen. Det gør da ondt, og hun græder. Og det er ellers nogle søde og dygtige forældre, 

han har, de slider i det og har ikke ret mange penge. 

 

En søndag er de inviteret til at besøge nogle venner, en lang køretur. Niels er inviteret med, men han 

vil meget hellere være hjemme og gøre lige, hvad han har lyst til. Og det er de ikke meget for, for 

hvad kan han ikke finde på af gale streger, når Mor og Far ikke er der til at holde ham i ørerne?       

     Men Niels glæder sig. Måske vil han tage Fars bøsse ned og skyde med den. Noget, han 

selvfølgelig ikke må. 

      

Forældrene kører, og Niels lægger sig på sofaen, og måske sover han lidt, og da han vågner, ser han, 

at en stor kiste, som altid plejer at være låst, pludselig står åben? Hvad er dog det? Men han ser også 

noget andet, nemlig en lillebitte mand, der sidder på kanten af kisten. Det er en nisse. Og han som 

slet ikke troede, der fandtes nisser. Han har en rød nissehue på. 

     Ganske forsigtigt lister Niels sig til at tage en lang stang med et fluenet på, der hænger i vindues-

karmen, og med et sæt svinger han det over mod kistens kant, og han bliver selv forbavset over sit 

held. Han forstår knap, hvordan han har båret sig ad, men han har virkelig fanget nissen. Staklen 

ligger på bunden af nettet med hovedet nedad og kan slet ikke komme op. 

     Den lille nisse beder Niels om at slippe ham løs, og da Niels i virkeligheden er lidt uhyggelig til 

mode og bare ønsker at komme af med ham, ryster han nettet, og lader ham kravle op, men i samme 

øjeblik mærker han en ordentlig lussing, der sender ham over mod væggen, så han falder om på gulvet, 

og der bliver han liggende et stykke tid. Og da han endelig vågner, er han alene i stuen. Der er intet 

spor af nissen, kistelåget er lukket, og fluenettet hænger på sin plads ved vinduet. Hvis det ikke var 

for den brændende kind efter lussingen, ville han have troet, at det hele var en drøm. 

     Men da han nu går hen til bordet, opdager han noget underligt. Stuen er blevet meget større, han 

skal gå mange flere skridt, end han plejer for at nå hen til bordet? Og hvad er der med stolen? Han 

må først stå op på tremmen mellem stolebenene og bagefter klatre for at nå op på sædet. Og det er 

det samme med bordet. Han kan ikke se over bordpladen uden at klatre op på stolearmen. ”Hvad i 

alverden er det?” siger drengen højt. ”Nissen har da vel ikke forhekset hele huset?” 

     Men pludselig kommer han til at kigge ind i spejlet, og der får han øje på en ganske lille fyr. Han 

har det samme tøj på som han selv. Og det går op for ham, at det ER ham, og han kommer til at ryste 

af angst. For nu forstår han, at nissen har forhekset ham. Bordet, stolen, huset er de samme som før. 

Det er ham, der er forhekset. Den lille fyr, han så i spejlet, er ham selv. 



4 

 

 



5 

 

 
  



6 

 

Vildgæssene 

Til August, 2. go'nathistorie  

Nu får Niels Holgersen at mærke, hvor slem han har været ved alle dyrene. ”Gok gok gok, det har 

han rigtig godt af”, skræpper alle hønsene. ”Nå så det har jeg,” siger Niels og samler en sten op for 

at kaste den efter dem, men du kan tro nej, hønsene er blevet rigtig store i forhold til den lille fyr, som 

han er blevet, de er ikke bange for ham mere, og de skal lige til at overfalde ham, men så kommer 

katten, og hønsene tier stille og får travl med at skrabe i jorden. ”Lille mis, vil du ikke nok hjælpe 

mig med at finde nissen?” siger Niels. ”Nå så det tror du?”svarer katten. ”Sådan som du gik og trak 

mig i halen.” Og Niels forstår alt, hvad dyrene siger, for han er blevet nisse, og nisser forstår dyrenes 

sprog. Og den lille søde mis farer på ham og vælter ham omkuld, han kan mærke kløerne gennem 

vesten og skjorten, og dens mund hvæser lige over hans ansigt, og han tænker, at nu er det ude med 

ham. Men katten mener det ikke så slemt, den vil bare lære ham, hvem der er den stærkeste.  

Så går Niels ind i stalden til de 3 køer, og der bliver han heller ikke modtaget som en ven. De brøler 

i munden på hinanden. Han vil spørge, om de ved, hvor han kan finde nissen, for nissen er den eneste, 

der kan hjælpe ham med at blive menneske igen. Men køerne bare skælder ud: ”Kom du bare,” siger 

Majrose, ”så skal du få dig et spark, som du ikke skal glemme.” ”Kom herhen,” siger Guld-Lilje, så 

skal du få betaling for den bremse, du satte ind i øret på mig.” ”Kom herhen, så skal du føle, hvordan 

det smagte, når du kastede dine træsko efter mig, som du gjorde så tit i sommer,” brøler Stjerne.                                                                                                                                                                                                                                    

 Drengen prøver at sige, at han fortryder, han har været så ond imod dem, og at han aldrig skal 

gøre det mere. Men køerne hører ikke på ham. Han lister ud af stalden igen. Han er temmelig ked af 

det. Ingen vil hjælpe ham, og hvad vil hans mor og far sige, når de kommer hjem og finder en nisse i 

stedet for en dreng?  

Vejret er vidunderlig skønt. Aldrig har han set himlen så blå som i dag. Og trækfuglene kommer 

flyvende. Der er vist mange forskellige slags, men han kender ikke andre end vildgæssene, der 

kommer susende i to lange rækker.  

Da vildgæssene ser de tamme gæs, der går i gården, råber de: ”Kom med os. Nu går det til fjelds.”  De 

tamme gæs strækker hals og lytter, men de svarer meget fornuftigt: ”Vi har det godt, som vi har det. 

Vi har det godt, som vi har det.”  

Men der er en ung gase, han får en vældig lyst til at flyve med dem, og han råber tilbage: ”Vent på 

mig.” Den breder vingerne ud og prøver at hæve sig op i luften, men den er ikke vant til at flyve, og 

den falder snart tungt tilbage igen. Men vildgæssene har nok hørt dens råb, for de vender om og flyver 

langsomt tilbage for at se, om den kommer.  

Det hører drengen, og han tænker: ”Det ville være slemt, hvis den store gase flyver sin vej. Far og 

mor vil blive meget kede af det, hvis den er borte, når de kommer hjem. ”Du kan lige prøve at flyve 

din vej,” råber han og slår armene om gasens hals, men pludselig mærker han, at de flyver. Snart er 

de så højt oppe, så han ville have slået sig ihjel, hvis han havde givet slip på gasens hals. Der er ikke 

andet at gøre end at holde fast, og gasen har så travlt med at følge med de andre, så der slet ikke er 

tid til at ryste drengen af.  

Det eneste, han kan gøre for at få det lidt bedre, er at prøve at komme op på gasens ryg. Han arbejder 

sig derop med stort besvær. Og det er ikke let at sidde fast på den glatte ryg mellem de to svingende 

vinger. Han må gribe ned i fjer og dun med begge hænder for ikke at falde af.  

 Gasen er jo en drengegås, ved du. Nå, men vi skal videre.  

Foreløbig sidder Niels jo godt på gasens ryg. I begyndelsen tør han næsten ikke se ned, for der er 
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meget langt ned, huse og marker er langt væk og bittesmå, men efterhånden vænner han sig til farten 

og kan slappe mere af, og han er jo så lille og let, så gasen mærker ham næsten ikke. Men gasen er 

jo slet ikke vant til at flyve, den har bare gået og vraltet rundt derhjemme på gården, og den bliver 

hurtigt træt, og da vildgæssene mærker det, råber de til førergåsen: ”Akka, Akka, du må ikke flyve så 

hurtigt, den store hvide kan ikke følge med.” Men Akka gider ikke høre på dem. ”De, som ikke kan 

følge med, må vende om,” svarer den. ”Vi skal helt til Lapland, og vi har ikke tid til at vente på nogen, 

der ikke kan følge med.” Så anstrenger gasen sig endnu mere, men Niels kan mærke, hvordan 

kræfterne bliver svagere, og da hele flokken endelig slår sig ned på en strandbred, er den store hvide 

så udmattet, så den falder om og ligger, som om den var død. ”Du skal drikke noget vand”, siger 

Niels. ”Se, der er kun nogle skridt hen til det klare vand.” Men ikke engang det, orker gasen. Niels 

må skubbe og hale i den for at få den hen at drikke, og det hjælper den til at komme på benene. Den 

lille fyr har reddet dens liv, og det glemmer den ikke. Da den hvide gase er så heldig at få øje på en 

lille fisk ude i vandet, snupper han den og lægger den foran drengens fødder inde på stranden. Glad 

overrasket over at få en gave og ovenikøbet af Morten gase, som han før i tiden har drillet, forstår 

han, at han nu har en ven. Kniven i hans spejderbælte er blevet så lille som en tændstik, men den kan 

bruges. Hurtigt skærer han fisken op og spiser den rå, for han er sulten, og da han er mæt, holder han 

sig tæt ind til den store gase, hans eneste ven.  

Vildgæsseflokken med Akka i spidsen kommer i en lang række og stiller sig op foran dem. De ser, at 

Akka er gammel, dens fjer er slidte, og fødderne store og forrevne, men øjnene er klare, gule og 

skinnende, som om der brænder en ild inde bag dem, og alle har stor respekt for hende. De hilser og 

nejer med halsene.  

”Nu kan vi vel få at vide, hvad I er for nogen?” siger Førergåsen.  ”Jeg er født sidste forår, ”siger 

Morten gase, ”Jeg blev købt af Holger Nielsen, og på hans gård har jeg været siden. Og jeg er hverken 

dygtig til at flyve eller svømme.”  

Nu tror Morten, at Akka vil sige: ”Så kan du slet ikke være med os.” Og han bliver meget overrasket, 

da Akka siger: ”Du svarer modigt. Nu kan du blive her nogle dage, så kan vi se. Måske kan du blive 

dygtigere. Men hvem er den lille fyr, du har med dig?” Og Morten gase svarer: ”Det er min kammerat. 

Han har været gåsedreng hele sit liv. Han hedder Tommeltot.” ”Er han af nisseslægt,” spørger 

førergåsen. Og det vil gasen meget nødig svare på. I stedet siger han: ”Åh, jeg er så træt, jeg trænger 

til at sove. Hvor plejer vildgæssene at sove?”  

Flokken er allerede begyndt at fordele sig på en stor isflage. Niels skutter sig af kulde. Skal han 

virkelig ligge på isen og fryse hele natten? ”Nej, du skal samle så meget hø, du kan bære, så får vi et 

godt natteleje”, siger Morten.  

Da drengen kommer med favnen fuld af vissent græs, tager Morten gase et kraftigt tag i hans skjorte 

og løfter ham op og putter ham under sin vinge.  

Drengen ligger sådan pakket ind i dun, at han ikke kan svare, men dejlig varmt ligger han, og han 

sover i samme øjeblik.  

Det tror jeg også du gør. God nat.  
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Akka 
 

Go ́nathistorie 3 til August 

 

Kan du nu huske, August, forskellen på en tamgås og en vildgås? Hvad var det for én, Niels 

Holgersen fløj med, var det en tam eller en vild gase? Gasen er jo en drengegås, ved du. 

 

Foreløbig sidder Niels jo godt på gasens ryg. I begyndelsen tør han næsten ikke se ned, for der er 

meget langt ned, huse og marker er langt væk og bittesmå, men efterhånden vænner han sig til 

farten og kan slappe mere af, og han er jo så lille og let, så gasen mærker ham næsten ikke. 

Men gasen er jo slet ikke vant til at flyve, den har bare gået og vraltet rundt derhjemme på gården, 

og den bliver hurtigt træt, og da vildgæssene mærker det, råber de til førergåsen: ”Akka, Akka, du 

må ikke flyve så hurtigt, den store hvide kan ikke følge med.” Men Akka gider ikke høre på dem. 

”De, som ikke kan følge med, må vende om,” svarer den. ”Vi skal helt til Lapland, og vi har ikke tid 

til at vente på nogen, der ikke kan følge med.” Så anstrenger gasen sig endnu mere, men Niels kan 

mærke, hvordan kræfterne bliver svagere, og da hele flokken endelig slår sig ned på en strandbred, er 

den store hvide så udmattet, så den falder om og ligger, som om den var død. ”Du skal drikke noget 

vand”, siger Niels. ”Se, der er kun nogle skridt hen til det klare vand.” Men ikke engang det orker 

gasen. Niels må skubbe og hale i den for at få den hen at drikke, og det hjælper den til at komme på 

benene. Den lille fyr har reddet dens liv, og det glemmer den ikke. Da den hvide gase er så heldig at 

få øje på en lille fisk ude i vandet, snupper han den og lægger den foran drengens fødder inde på 

stranden. Glad overrasket over at få en gave og ovenikøbet af Morten gase, som han før i tiden har 

drillet, forstår han, at han nu har en ven. Kniven i hans spejderbælte er blevet så lille som en tændstik, 

men den kan bruges. Hurtigt skærer han fisken op og spiser den rå, for han er sulten, og da han er 

mæt, holder han sig tæt ind til den store gase, hans eneste ven. 

 

Vildgæsseflokken med Akka i spidsen kommer i en lang række og stiller sig op foran dem. De ser, 

at Akka er gammel, dens fjer er slidte, og fødderne store og forrevne, men øjnene er klare, gule og 

skinnende, som om der brænder en ild inde bag dem, og alle har stor respekt for hende. De hilser og 

nejer med halsene. 

 

”Nu kan vi vel få at vide, hvad I er for nogen?” siger Førergåsen. 

     ”Ja, jeg er født sidste forår. ”Jeg blev købt af Holger Nielsen, og på hans gård 

har jeg været siden. Og jeg er hverken dygtig til at flyve eller svømme.” 

 

Nu tror Morten, at Akka vil sige: ”Så kan du slet ikke være med os.” Og han bliver meget overrasket, 

da Akka siger: ”Du svarer modigt. Nu kan du blive her nogle dage, så kan vi se. Måske 

kan du blive dygtigere. Men hvem er den lille fyr, du har med dig?” Og Morten gase svarer: ”Det er 

min kammerat. Han har været gåsedreng hele sit liv. Han hedder Tommeltot.” ”Er han af nisseslægt,” 

spørger førergåsen. Og det vil gasen meget nødig svare på. I stedet siger han: ”Åh, jeg 

er så træt, jeg trænger til at sove. Hvor plejer vildgæssene at sove?” 

 

Flokken er allerede begyndt at fordele sig på en stor isflage. Niels skutter sig af kulde. Skal han 

virkelig ligge på isen og fryse hele natten? ”Nej, du skal samle så meget hø, du kan bære, så får vi et 

godt natteleje”, siger Morten. 

     Da drengen kommer med favnen fuld af vissent græs, tager Morten gase et kraftigt tag i hans 

skjorte og løfter ham op og putter ham under sin vinge. 

Drengen ligger sådan pakket ind i dun, at han ikke kan svare, men dejlig varmt ligger han, og 

han sover i samme øjeblik. 

 

Det tror jeg også du gør. God nat. 
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Den første uge 
 

Til August. 4. Go´nathistorie 

 

Den næste morgen, om mandagen, vågner den lille Niels Tommeltot, som de kalder ham, fordi han 

ikke er større end en tommeltot, og tror, at Akka vil sende ham hjem, og det vil han så forfærdelig 

nødig, for hvad vil dog hans mor og far sige, når de ser, hvor lille deres dreng er, og alle dyrene, som 

kun husker ham for alt det onde, han har gjort dem. Så har han det meget bedre her, hvor han har fået 

en ven. Og nu er det, at Morten gase kommer ham til hjælp. Han siger til Akka, at så bliver de nødt 

til også at sige farvel til ham, for han kan da ikke lade den lille stakkels Tommeltot være alene og 

rejse den lange vej med alle de farer, han bliver udsat for. Og det er nok derfor, Akka betænker sig, 

for hun er blevet helt glad for den store, hvide gase. Hun siger det ikke, men hun siger heller ikke: 

Farvel med jer. De får lov at blive, og drengen ønsker så meget, at de får lov at følge med vildgæssene 

helt op til Lapland, så de kan vise, hvad de dur til. 

     Akka er rigtig sød imod ham, og han gør sig også umage for at være høflig overfor hende, tager 

huen af og bukker for hende. Og hun er næsten som en mor for ham. ”Jeg synes, du løber lidt for 

meget rundt,” siger hun. ”I skoven bor ræven, og han er farlig for sådan en lille en som dig, og når du 

lægger dig til at sove på en bunke visne blade, skal du huske at se efter, om ikke det er lige den bunke, 

hvor hugormen sover sin vintersøvn, og når du kommer ud på åben mark, må du holde øje med ørnen. 

De store fugle som uglerne kommer så stille, man hører dem ikke, og pludselig kan de hapse dig i 

deres klør og flyve op med dig til deres rede og æde dig”. Niels vil ikke ædes, og han spørger Akka, 

hvad han skal gøre? ”Du skal gøre dig gode venner med alle de små dyr i skoven og marken, ” siger 

hun, ”med egernfolket og harefolket, så vil de skaffe dig skjulesteder, og hvis du kommer i fare, skal 

de nok stå sammen om at redde dig”. Hun ved jo ikke, hvor slem han var mod dyrene, dengang han 

var menneske, og hun langt væk med de andre vildgæs. 

     Men der er andre, der ved bedre. Da drengen spørger egernet, om han vil hjælpe ham, siger 

egernet: ”Nej, du kan tro nej, du skal ikke vente hjælp fra mig eller nogen af de andre smådyr. Tror 

du ikke vi ved, at du er Niels Gåsedreng, som rev svalereder ned, slog stære æg i stykker, kastede 

krageunger ud af reden og satte egernet i bur? Du får ingen hjælp af os. Du skal bare være glad for, 

at vi ikke jager dig hjem til dine egne. 

     Før i tiden ville Niels være blevet rasende over sådan et svar, men nu føler han sig meget lille og 

har slet ikke lyst til at ødelægge noget, tvært imod vil han meget gerne være ven med alle de små i 

skoven. Han skærer sig en pilefløjte og sætter sig til at fløjte, og fuglene flokkes om ham og synger 

hver med sit næb. Det lyder vist ikke særlig godt, men det er hyggeligt. 

     Pludselig ser han hele gåseflokken komme på én lang række med førergåsen, Akka forrest. Det 

ser meget højtideligt ud, og Niels tænker, at nu vil de sige noget meget vigtigt til ham. Og ganske 

rigtigt. Akka vil sige, at hun har talt med nissen, som forheksede ham og har fortalt ham, hvor sød og 

artig Niels er blevet, og nissen har lovet hende at gøre ham til menneske igen, så snart han kommer 

hjem. Men tænk, drengen bliver slet ikke glad. Han har aldrig haft det så godt, som han har det her, 

og det er hans højeste ønske at følge med vildgæssene til Lapland. 

     Akka bliver forbavset. ”Nu skal jeg sige dig noget, Tommeltot, den nisse bliver meget let for-

nærmet, og hvis ikke du tager imod hans tilbud lige nu, så tror jeg, det bliver meget svært for dig at 

komme til ham en anden gang.” Men Niels bliver ved sit. Han har egentlig aldrig kunnet lide nogen, 

hverken Mor eller Far eller drengene på nabogården, og alt, hvad de satte ham til at gøre, fandt han 

bare kedeligt. Der er ingen han savner. 

     ”Jeg vil ikke være menneske,” hyler han. ”Jeg vil med jer til Lapland. Det er derfor jeg har været 

så artig hele ugen.” 

     ”Ja ja”, siger Akka. ”Så siger vi det. Så håber jeg ikke, du fortryder. 

     ”Tak”, siger drengen, og han føler sig så lykkelig, så han må græde af glæde. 
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Glimmingehus 

 

Til August, go´nathistorie 5 

 

Nu skal du høre om en borg, der ligger i Sydsverige ikke langt fra havet. Det er en kæmpe bygning, 

næsten uden vinduer, og alle de huse, vi kender, ser ud som dukkehuse ved siden af den. 

     Den store bygning har så tykke mure, så der er mørkt og snævert indenfor. Dér er det ikke rart for 

mennesker at bo, kan du nok forstå, så folk er flyttet væk for længe siden. Den blev bygget dengang 

der var krig, og de kunne krybe i ly her for kanonkugler fra fjenden. Men der er nogle, der er glade, 

og det er rotterne. Nede i kælderen lever nogle hundrede af de sorte rotter, og dér har de fred, ellers 

var de næsten udryddet af mennesker. 

     Men det er ikke mennesker, der er deres største fjende. Det er grårotterne. 

     Disse grårotter har ikke boet i Sverige så længe som sortrotterne, kun i 100 år. Så du kan forstå, 

sortrotterne føler, at det er deres ret at være herrer og herskere i landet.    

     Til at begynde med var der kun to usle små grårotter, de kom med et skib nede fra de varme lande, 

men de fik unger, og ungerne fik unger, og nu er der en hel hær af grårotter, som truer med at fordrive 

sortrotterne fra deres borg og selv flytte ind. Folkene bruger Glimmingehus til kornlager, og det er 

noget, rotter elsker. Men synes du ikke, det er tarveligt at ville indtage sortrotternes bolig, hvor de 

næsten altid har boet, og tage deres mad? Grårotterne er et væmmelig krigerisk folkefærd. Det synes 

Mor Akka også, da hun hører om det, og hun spekulerer på, hvem der kan hjælpe hende med at få 

grårotterne på andre tanker. Ja, hvem tror du? Tommeltot. Hun har hørt Tommeltot spille ude i 

pilehegnet og set, hvordan fuglene flokkes om ham, og hun får den idé, at fløjtetonerne også vil kunne 

lokke rotterne. Og hun har ret. Så snart fløjtetonerne lyder, spidser grårotterne ører, selv de, der sidder 

midt i korndyngen og mæsker sig. Det lyder så sødt og dejligt, så de er nødt til at følge lyden. Og 

Tommeltot bliver ved at spille, og ganske langsomt begiver han sig ud ad stien fra Glimmingehus 

med fløjten for munden, og snart har han i hundredvis af grårotter efter sig. Han spiller og spiller, og 

stjernerne kommer frem på himlen om aftenen, og længere og længere går han væk fra Glimmingehus. 
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Regnen 

 

Til August 6. go´nathistorie 

 

Da Niels Holgersen stadig var menneske og ønskede, at han var en fugl, der kunne flyve højt op i 

himlen og se ud over det hele, så han for sig et landskab fuld af sol, han tænkte ikke på, at det også 

regner og er koldt ind imellem. Og hele den første tid, hvor han flyver med vildgæssene, er det også 

det herligste vejr fra morgen til aften. Det kan godt blive lidt ensformigt, synes han. De flyver med 

Akka i spidsen i streng orden med de andre i to rækker bag hende. Enhver kender sin plads, og de 

synger i takt med vingeslagene: ”Hvor er du? Her er jeg. Hvor er du? Her er jeg. 

     Da skyerne begynder at trække sammen over hovedet på dem, kigger han nysgerrigt på dem. De 

ligner store vogne, der kommer kørende med store sække, og da der er så mange, at de fylder hele 

himmelrummet, går det pludselig løs med vand, der strømmer ned over jorden. 

     I samme øjeblik de første forårsbyger slår imod jorden, skriger småfuglene op i glæde: ”Nu får vi 

regn, regn betyder forår og blomster og grønne blade og larver og insekter. Det er mad, masser af 

mad.” 

     Da de flyver over de store kartoffelmarker, er der en stor, sort sky, der bevæger sig hurtigt mod 

nord og følger gæssene. De er lige ved at mene, at det er dem, der trækker skyen efter sig, og de råber 

ned til folkene på marken: ”Vi kommer med Roser, vi kommer med ærter og bønner og kål. 

     På den melodi går det, mens de første byger falder, og alle er glade over regnen. Men da vandet 

bliver ved at strømme ned hele eftermiddagen, får gæssene nok. 

     Himlen bliver mere og mere grå. Regnen pisker hårdt imod vingerne, ind under fjerene, helt ind 

til kroppen. Og hvordan tror du ikke, den lille dreng har det oppe på gasens ryg? 

     Farten bliver langsommere. De muntre råb forstummer, vandet trænger ind gennem tøjet, og han 

føler kulden helt ind i sjælen, og da regnen bliver ved om aftenen, og gæssene lander midt ude i en 

stor mose, hvor alt er vådt og koldt, er det umuligt at se noget frem for sig. Han prøver at krybe 

sammen under gasens vinge, men han kan ikke sove, kold og våd som han er. Vildmarken er blevet 

så underlig fæl og uhyggelig. 

     ”Mon jeg skulle vove mig hen til menneskene for denne ene nat?” tænker drengen.”Bare så jeg 

kunne sidde lidt ved ilden og få lidt mad? Jeg kunne jo vende tilbage til vildgæssene før solopgang.” 

     Han kryber frem under vingen og lader sig glide ned på jorden. Han vækker hverken gasen eller 

de andre gæs og sniger sig stille og ubemærket hen over mosen. 

     Han aner ikke, hvor han er. Et eller andet sted i Sverige. Men lige inden de fløj hen over mosen, 

så han et glimt af en by, og derhen styrer han sine skridt. 

 

Han er kommet til en af de store kirkebyer, som der er så mange af oppe i landet. Husene er af træ, 

de er malet i lyse farver. Døre og vinduer er grønne og blå og røde. Han kan høre helt ud på vejen, 

hvordan folk sidder inde i de varme stuer og snakker og lér, han kan ikke høre, hvad de siger, men 

det er helt rart at høre menneskestemmer. ”Jeg gad vidst, hvad de ville sige, hvis jeg bankede på og 

bad, om jeg måtte komme ind? tænker han. Det er det, han gerne vil, men alligevel tør han ikke. Han 

er lige ved at give sig til at græde. For første gang bliver han lidt uhyggelig til mode over, at han har 

lukket sig ude fra menneskene. Børn tænker ikke så langt. Han vidste ikke, hvad han mistede, da han 

valgte at blive ved at være nisse. 

     Han kravler op på en trappe, og der sætter han sig til at spekulere midt i den øsende regn, og jo 

længere han sidder der, jo mere umuligt er det for ham at finde en løsning på, hvad han skal gøre, for 

at blive menneske igen. ”Jeg kommer til at spørge doktoren og præsten og skolelæreren,” siger han 

til sig selv. Så rejser han sig og ryster sig, våd som en druknet mus. 

     Lige i det samme ser han en stor ugle komme flyvende og slå sig ned i et af de store træer, der står 

langs med gaden. Straks efter begynder en natugle, der sidder under tagskægget at røre på sig. ”Kivit, 

kivit. Er du hjemme igen, Sumpugle. Hvordan har du haft udenlands?” 

     ”Tak skal du have, Natugle, jeg har haft det godt.” ”Er der sket noget herhjemme, mens jeg har 
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været borte?” 

     ”Ikke her i Blekinge, Sumpugle, men i Skåne er der sket det, at en dreng er blevet forhekset af en 

nisse, der har gjort ham så lille som et egern, og så er han rejst til Lapland med en tam gase.” 

     ”Det er da en mærkelig nyhed. Kan han aldrig blive menneske igen?” 

     ”Det er en hemmelighed, Sumpugle. ”Egentlig må jeg ikke sige det til nogen, og jeg er bange for 

at der er nogen, der lytter her på gaden. Men flyv med mig op i kirketårnet, så skal jeg fortælle dig 

det alt sammen. ”Nissen har sagt, at hvis bare han passer godt på den tamme gase, så den kommer 

hjem i god behold, så... 

     Dermed flyver uglerne deres vej, men drengen har hørt nok. Han kaster sin hue højt op i 

vejret. ”Når bare jeg passer godt på gasen, til vi er hjemme igen, så bliver jeg menneske. Hurra Hurra!” 

     Han råber så højt, så det er sært, de ikke hører ham helt ind i stuerne. Men det gør de ikke, og han 

skynder sig ud til vildgæssene så hurtigt, hans ben kan bære ham. Og nu skinner solen igen. Den rare 

sol. 
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Mikkel Ræv 

 

Til August, 7.go´nathistorie. 

Kære August. Inden vi tager fat på Selma Lagerlöfs historie igen, skal vi lige snakke lidt sammen. 

     Du kender ræven, og ved du, han er en snu karl? Hvis nogen siger, at én har en ræv bag øret, så 

er det fordi de mener, han er en værre drillepind, og det er lige, hvad ræven er. 

     Det ville være lige en steg for Mikkel ræv, hvis han kunne få fat i en af vores vildgæs, og det ved 

gæssene, så de sætter sig til at sove et sted, hvor de ved, de kan være i fred for ham. 

      

Mikkel husker tydeligt, hvordan vildgæssene drillede ham ved at flyve ganske tæt forbi snuden af 

ham, den ene efter den anden, og hvordan han sprang efter dem i sidste øjeblik, og han ærgrer sig 

over, at han, skønt han selv synes, han er den snedigste, alligevel den dag måtte give op.   

 

Men der er andre rovdyr på jagt efter gåsesteg. Fx måren. Kender du en mår? Den er ganske elegant 

med en lang, smidig krop og et lille hoved, og så er den god til at klatre i træer. Den dag, vi taler om, 

hører Mikkel det knase oppe i et træ, og han ser, at det er et lille egern, der flygter fra en mår. 

     Egernet springer fra gren til gren, dér kan måren ikke følge med, men måren er stædig, og det 

ender med, at den fanger det lille egern. 

     Mikkel ræv sidder stille og ser på jagten, og han kan ikke lade være med at sige hånligt til 

måren: ”Nå-e, jeg forstår ikke, du vil nøjes med et lille egern, når der er vildgæs i nærheden.” 

     ”Hvor?” spørger måren. ”Lige her under klippen, du står på.” Mikkel tænker, at gæssene skal ikke 

få lov at sove i fred. Og i et spring er måren på vej ned til de dejlige, fede gæs. Men inden han når så 

langt, knækker grenen, han sætter af fra, og han ender med et plump i vandet, og du kan tro, 

gæssene er på vingerne i samme nu, og Mikkel ræv griner slemt. 

 

Nu skal Akka finde et andet sted at sove. Solen er gået ned, men heldigvis skinner månen, og Akka 

kender egnen, hun har været der før, og hun fører gåseflokken ud på nogle våde, glatte sten, ikke det 

bedste sted at sove, men dér kommer i hvert fald hverken ræv eller mår. Kan de få lov at være der i 

fred, tror du?  Nej, der er én, der hedder en odder, som er en dygtig svømmer, selvom vandet fosser 

afsted. Odderen har svømmehud mellem tæerne og en stiv hale, og dens pels er vandtæt, desuden er 

den ikke bange af sig. Den giver sig i kast med at svømme, og jeg tror ikke, gæssene denne gang 

hører noget. Mikkel står på bredden og iagttager skuespillet og glæder sig til at se vildgæssene blive 

overfaldet, men pludselig lyder der et skrig, og Odderen bliver revet baglæns i vandet og bliver revet 

med af bølgerne, og Mikkel ser den sidde og slikke sin pote oppe på land. Og 1-2-3 letter vildgæssene 

og er væk. ”Det er ikke, fordi jeg ikke kan svømme,” siger Odderen, men en lille purk jog en kniv 

ned i min fod, lige som jeg var ved at fange en gås.” 

      

Endnu engang må Akka og hendes flok flygte ud i den mørke nat, og det lykkes hende virkelig igen 

at finde en soveplads. Denne gang et trygt sted i en badeby med store hoteller, der om vinteren står 

tomme. Det ved alle fugle, og mange fugleskarer søger læ på bygningernes altaner og verandaer. 

     Her slår vildgæssene sig ned på en altan og falder straks i søvn. Men drengen kan ikke sove, der 

sker alt for meget, det kører i hans hoved. Han ser ud over landskabet og tænker på, hvor smukt der 

her må være om sommeren. Pludselig hører han en høj, uhyggelig tuden nede fra parken, og da han 

rejser sig op, ser han midt i månelyset Mikkel Ræv. Den har forfulgt gæssene, og da den finder det 

sted, de har slået sig ned, giver den sig til at hyle af skuffelse, for dér er det umuligt for den at nå dem.   

     Den vækker også Mor Akka med sin hylen. ”Er det dig, Mikkel, der hyler?” siger hun. ”Ja, det er 

mig”, siger Mikkel, ”og nu vil jeg spørge dig, hvad I synes om den nat, jeg har skaffet jer?” ”Vil det 

sige, at du vil fortælle mig, at det er dig, der har skaffet os både måren og odderen på halsen?” spørger 

Akka. Til det svarer ræven: ”I har engang leget gåseleg med mig. Nu er jeg begyndt at lege ræveleg 

med jer, og jeg har ikke tænkt at holde op, så længe der er en eneste af jer i live. Men du kan kaste 

denne her Tommeltot ned til mig, han har irriteret mig meget længe, så skal jeg love at lade jer være 

i fred. 
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     ”Tommeltot får du ikke,” siger Mor Akka. ”Ham holder vi så meget af alle sammen.” 

     Akka siger ikke mere. Ræven udstøder endnu et par hyl, så bliver der stille, og alle kan sove. 
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Dunfin 

 

Til August. 8. go´nathistorie. 

 

Det er svært at orientere sig i tåge. Det sker, at tågen ligger så tyk og tæt, så selv Akka ikke kan finde 

vej, og hun er ellers så gammel, så hun har fløjet den vej mange gange. ”Tænk, hvis vi er fløjet bort 

fra jorden, helt op i himlen,” tænker Niels. Han ser ikke andet end skyer og fugle, det ene fugletræk 

efter det andet. 

     I det samme hører han to skud og ser et par hvide røgskyer stige til vejrs. 

     Der bliver røre og forskrækkelse blandt fuglene. ”Skytter”, råber de. ”Der er skytter i bådene. Flyv 

højt. Flyv fra dem!” Da ser drengen, at de flyver hen over havoverfladen. Han får øje på en række 

små både, fulde af jægere, der affyrer skud på skud. De forreste fugleflokke har ikke set dem i tide, 

de fløj for lavt, og flere mørke fuglekroppe falder ned mod havet, og for hver fugl, der falder, lyder 

der skrig fra de levende. 

     Akka stiger hurtigt, og så flyver vildgæssene afsted med stor fart og undgår gudskelov at blive 

skudt. ”Hvor er det mærkeligt,” tænker drengen, ”at mennesker nænner at skyde mod Akka og alle 

de andre.” ”Hvorfor gør de det?” Alle er trætte. ”Er vi der ikke snart.” ”Vi flyver mod Øland.” Det 

mener de i hvert fald, men ingen kan se noget for tågen. 

     ”Hvor skal I hen?” råber en svane. ”I er helt galt på den. Vend om.” Akka er helt forvirret. Hun 

troede, hun kunne stole på en svane. ”I gør bedst i at gå ned på vandet,” siger en vildand. ”Indtil tågen 

er forsvundet.” Men Akka giver ikke op. Da den hører et dumpt drøn fra en kanon, ved den, at de er 

på rette vej. Det er fra en kanon, som menneskene plejer at skyde på tågen med. Nu ved hun, hvor de 

er, og nu skal ingen komme og lede hende på vildspor. 

     

 Da vildgæssene og Niels Holgersen endelig har fundet vej til Øland, slår de sig ned på stranden som 

alle de andre fugle. Det er en flad strandbred med sten og vandpytter og en masse opskyllet tang, og 

dér er det, de alle sammen går og hakker orme i sig, og dem er der åbenbart utroligt mange af. 

     De allerfleste fugleflokke skal videre og er kun slået ned for at hvile og æde, og så snart anføreren 

for en flok synes, at nu kan det være nok, de skal videre, råber han, at nu er der afgang. Men det er 

svært for ham at få dem med. ”Tror I, jeg vil lade jer æde så meget, så I ikke kan røre jer, ædedolke,” 

siger han. ”Så er det nu!” 

     Uden for de yderste tangbanker ligger en flok svaner, de hviler sig ved at ligge og vugge på vandet. 

Engang imellem dukker de halsen ned og henter føde op fra havbunden. 

     Da drengen hører, at der ligger svaner i vandkanten, skynder han sig ud på tangbankerne. Han har 

aldrig før set vilde svaner og synes, de er fantastisk flotte. Og de ved det. De bruser med fjerene og 

slår vingerne op og strækker halsene i vejret. 

     Langs strandkanten farer mågerne frem og tilbage og fisker. ”Hvad er det for fisk, I fanger?” 

spørger en vildgås. ”Det er hundestejler, den bedste fisk i hele verden,” svarer mågen med munden 

fuld af de små fisk. ”Puha, dem må du godt beholde for dig selv.” siger grågåsen. 

     Det er vist heller ikke noget for Niels Holgersen. Men et eller andet skal han jo leve af, og næste 

morgen kommer de måske hen et sted, hvor der slet ikke er noget at spise. Han har hørt, at mennesker 

spiser muslinger og synes, de smager godt, det kan være, han også skal prøve, der er mange dér, hvor 

han går. Så han giver sig til at flette en lille kurv af siv, som han kan samle muslinger i. Det er et stort 

arbejde, det tager ham flere timer. 

      

Ved middagstid kommer alle vildgæssene løbende og spørger ham, om han har set noget til den hvide 

gase. Men drengen har været alene, han ved ikke noget, og han bliver frygtelig forskrækket. Har 

nogen set en ræv eller ørn eller hørt et menneske skyde? Nej. Gasen er måske bare gået vild i tågen? 

     Drengen løber mod syd, helt ned til tågekanonen, og overalt er der fugle af alle slags, men ingen 

gase. 

     Han leder, lige til det begynder at blive mørkt. Han går med tunge skridt, han ved ikke, hvad der 

skal blive af ham, hvis ikke han finder gasen. Der er ingen i verden han dårligere kan undvære end 
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den. 

     MEN - hvad er det for noget stort hvidt, der kommer gående imod ham? Gasen! 

     Drengen slår i sin glæde begge arme om halsen på den og beder den om aldrig aldrig at gå væk fra 

de andre. Det lover gasen. Helt bestemt. 

     Men holder han ord? Næste dag er han forsvundet igen. Nu leder drengen, lige til det begynder at 

blive mørkt. Han er vred og bange. 

     Lige pludselig ser han, at noget rører på sig oppe på en stenbunke, da han er på vej fra stranden, 

og gasen - hans gase - aser møjsommeligt for at komme derop. Den har munden fuld af rodtrevler. 

Gasen ser ham ikke, og drengen forholder sig ganske stille, han synes, det er bedst, at han først finder 

ud af, hvorfor gasen forsvinder den ene gang efter den anden. 

     Snart efter forstår han grunden. Oppe i stenbunken ligger en ung grågås, og hun skriger af glæde, 

da gasen kommer. Drengen lister sig nærmere for at høre, hvad de siger, og forstår så meget, at 

grågåsen er kommet til skade med sin ene vinge, så hun ikke kan flyve. Gasen trøster hende med, at 

han vil blive hos hende, og han lover at komme igen den næste dag. 

     Drengen lader gasen gå, men så snart han er forsvundet, lister han op i bunken. Han er rasende 

over, at gasen har narret ham, og nu vil han fortælle hende, at gasen er hans, og han skal flyve ham 

til Lapland, og der er ikke tale om, at den kan blive tilbage for hendes skyld. 

     Men da han møder hendes blik, forstår han, hvorfor gasen har båret mad op til hende i to dage. 

Hun har det mest henrivende lille hoved, hendes fjerdragt er som den blødeste silke, og øjnene så 

milde og bedende. Først prøver hun på at løbe sin vej, men den venstre vinge er ude af led og slæber 

hen ad jorden, så den forhindrer hende i at gå. ”Du skal ikke være bange for mig,” siger han. ”Jeg er 

Tommeltot, Morten gases rejsekammerat.” Han behøver ikke sige mere. Hun nejer på det nydeligste 

for ham og siger med en stemme, der er så smuk, så drengen umuligt kan tro, det er en gås, der 

taler: ”Jeg er meget glad for at træffe dig. Den hvide gase har fortalt mig, at ingen i hele verden er så 

klog og god som du.” ”Hun må bestemt være en fortryllet prinsesse,” tænker han. 

     Han får en vældig lyst til at hjælpe hende, og han stikker sin ene hånd ind under fjerene og føler 

på vingebenet. Vingen er ikke brækket, men den må være gået af led, for han får fingeren ind i en tom 

ledhule. Han tager et fast tag om benspidsen og presser den ind, hvor den skal sidde. Den stakkels 

lille gås skriger et vildt skrig, det gør afsindig ondt, og hun falder sammen på stenene. 

     Drengen har slået hende ihjel, mener han, og han tør ikke sige det til gasen. 

 

Den næste morgen er tågen væk, de kan rejse videre, siger Akka. Gasen brokker sig, men Akka vil 

ikke høre på ham, og de begynder flyveturen. Men den hvide gase er urolig, og pludselig vender han 

om, han kan ikke forlade sin elskede og vide, at hun ligger ensom og forladt og må dø af sult. 

     Med et par vingeslag er han henne ved stenbunken. Ingen grågås. ”Dunfin! Dunfin! Skriger han 

desperat. Og en lille stemme svarer: ”Jeg er her, Morten. Jeg har bare været nede at tage mig et 

morgenbad.” Og op af badet kommer den lille grågås frisk og glad. Hun fortæller, hvordan Tommeltot 

har trukket hendes vinge i led, og at hun nu er fuldstændig rask og parat til at følge sin flok på rejsen. 

     Tommeltot tænker, at hun bestemt er en rigtig prinsesse. 
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Stormen 

 

Til August, 9. go´nathistsorie. 

 

Jeg må først undskylde, August, at jeg har taget fejl. Da jeg skrev det sidste kapitel om Dunfin, troede 

jeg, at hun rejste videre med sin egen flok. Hvor de så skulle hen? Det melder historien ikke noget 

om, hverken hvor de kom fra, eller hvor de var på vej hen, da hun kom til skade med sin vinge. Nu 

ser jeg ved at læse videre i Selma Lagerløfs historie, at Dunfin er blevet optaget i Akkas flok, så hun 

kan følges med den hvide gase. Hvilken lykke! Hendes kammerater kunne altså ikke vente med at 

komme afsted, de troede jo, hun havde brækket vingen. Så de var nødt til at efterlade hende. 

     Vi må gå ud fra, at Akka har budt hende velkommen ligesom alle de andre. Synes du ikke, det er 

flot, at hun klarer rejsen uden at skulle genoptræne? Og når vi hører, hvad gåseflokken kommer ud 

for, er det helt utroligt. De har en dygtig førergås i Akka, skal jeg love for. Nu skal du høre: 

 

Det bliver en uhyggelig storm. Igen og igen prøver vildgæssene at vende om, men de bliver drevet 

ud imod Østersøen. Bølgerne kommer rullende, mørkegrønne med sydende hvidt skum på toppen, 

højere og højere bliver de, det nytter ikke at flyve, indser Akka, så hun lader flokken dale ned på 

vandet, og dér rider de på bølgetoppene og bliver kastet ned i bølgedalene. Det er som at være i 

cirkusgyngerne, tænker Tommeltot. Ganske sjovt. Men pludselig råber Akka med skinger 

stemme: ”Sæler!” Så er det om at komme på vingerne igen, stormen driver dem ud over det store 

vand, længere og længere bort fra land. Sælerne hapser efter dem, og det er lige ved, at de rører deres 

fødder, men det lykkes dem at komme fri, og nu ser de ikke andet end hav til alle sider. 

     Så snart de tør, lander de på vandet igen, men sælerne er fulgt efter dem, og Akka, der ikke kan 

slappe af et øjeblik, bliver opmærksom på dem og beordrer gæssene på vingerne på ny. Dødtrætte er 

de, de trænger til at stikke hovedet under vingen og sove, men hele tiden kommer sælerne svømmende. 

     Hele dagen varer stormen ved. Det er skrækkeligt, de endnu ikke kan se land. Hvor skal de 

overnatte? Himlen er skjult af skyer, månen gemmer sig bag dem, og mørket kommer tidligt, fyldt 

med uhygge og gru. 

     Drengen har siddet nogen tid og set ned i havet. Pludselig synes, han, lyden af bølgerne er blevet 

anderledes, og så ser han, at det er fordi de slår ind imod en høj, mørk klippevæg, der rejser sig lige 

foran ham. Om lidt vil gæssene styrte ind i den og knuses imod den. Men før han når virkelig at blive 

bange, opdager han, at der i klippevæggen er en halvrund åbning ind til en grotte. Dér styrer Akka 

ind, og gæssene er i sikkerhed. 

     Akka tæller sine gæs. Alle har de navne, hun har rede på dem, og til sidst nævner hun Dunfin og 

Tommeltot. Der mangler én, hun hedder Kaksi, hun hører til på venstrefløjen. Ingen ved, hvor hun er 

blevet af. 

     Langs med grottens væg ligger en del får, og nogle har små lam. Deres øjne lyser imod dem. ”Det 

er bare får,” siger Tommeltot. ”Dem skal I ikke være bange for.” En stor vædder med snoede horn 

kommer hen imod dem. ”Må vi blive her i nat? Så vil vi være meget taknemmelige,” siger Akka, og 

så begynder hun at fortælle om stormen derude. ”Ja, jeg ville ønske, jeg kunne være ligeså gæstfri 

som i gamle dage. Men I er slet ikke uden for fare her,” svarer vædderen. ”Tre ræve er i vinter gået 

over isen og holder til i grotterne her omkring om nætterne, og de har taget mange af vores lam og 

får.” ”Tror du også, de kommer her i nat?” spørger Akka. ”ja, det er ikke umuligt,” lyder svaret. Akka 

tænker sig lidt om, så henvender hun sig til Tommeltot. ”Tror du ikke, du kan holde dig vågen, 

Tommeltot, og advare os, hvis rævene skulle vise sig,” siger hun. Det er Tommeltot ikke glad for. 

Han er jo lige så træt som de andre, men han lover at være på vagt ved hulens åbning. Han synes, han 

skylder dem det, og med et suk sætter han sig bag en stor sten, hvorfra han kan kigge ud over havet 

med en masse isflager. Og ganske rigtigt: Lidt efter ser han 3 røde ræve på vej op ad den stejle skrænt, 

der fører til grottens åbning. 

     Stormen er ved at stilne af. Himlen bliver lysere. Drengen løber ind i grotten og rusker vædderen 

i hornene. ”Vågn op, Far, ” siger han. ”Så skal vi se, om ikke vi kan give rævene en forskrækkelse.” 

Rævene er kommet helt ind i grotten. ”Hvem skal vi tage i aften?” siger den, der går forrest. ”Vi tager 
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den store vædder, derefter bliver det lettere med de andre.” 

Drengen sidder på vædderens ryg. ”Stød til,” hvisker han. ”Stød til!” Og vædderen støder til lige frem, 

og den forreste ræv slår en kolbøtte ud ad grottens udgang. ”Stød til, nu til venstre,” siger drengen. 

Og vædderen støder af alle kræfter og rammer den anden ræv i siden, så den triller rundt flere gange, 

inden den kan flygte. Den tredje er stukket af. 

     ”Nu tænker jeg, de har fået nok,” siger drengen. ”Det tænker jeg med,” siger den store 

vædder. ”Læg dig nu på min ryg og kryb godt ned i ulden. Det kan du nok fortjene.” 
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Kragerne 

 Til August, 10. go´nathistorie. 

 

Kender du en krage? Det er en stor fugl, der laver en farlig spektakel, især når der er mange af dem. 

Når de kommer i flokke, kan man ikke høre andet end deres skræppen, men det er måske fordi vi 

mennesker ikke kan deres sprog, som Niels Holgersen kan nu, hvor han er nisse. 

     Om vinteren rejser de udenlands, men hvert forår, når de skal bygge rede og lægge æg, vender de 

tilbage til lyngheden, hvor de bl.a. lever af at spise andre fugles æg og fugleunger, Så du kan nok 

tænke, de er ikke velkomne blandt de små fugle. 

      

Vildgæssene har slået sig ned på sådan en lynghede i Sverige på deres tur, og Niels går rundt, 

nysgerrig som han er, og han kommer til et lille, forfaldent hus, hvor der har boet mennesker engang. 

Det er nok længe siden, men da folkene er rejst, har de låst døren og sat vindueskrogene på, og i et 

vindue i gavlen, hvor ruden manglede, har de stoppet en stor klud til ærgrelse for krageflokken, som 

gerne vil indtage huset. Det er dog lykkedes en krage at pille kluden ud, den krage hedder Garm 

Hvidfjer, og han er den ældste og stærkeste, men ubeskrivelig fjumret, så de kalder ham bare Fumle 

eller Drumle eller Fumle-Drumle. Egentlig skulle han have været kragernes anfører, men de griner 

bare ad ham, og en anden - vild og grusom - krage har taget magten, det er Vind-Ile. Han går ikke af 

vejen for at dræbe harekillinger og småfugle. 

      Fumle-Drumle har selvfølgelig ingenting at sige i flokken, og ingen har opdaget det åbne 

vindueshul i husgavlen, så når de andre sover rundt omkring, flyver han ind i huset og sætter sig til 

at sove dér i fred og ro. 

 

Nu sker det, at kragerne en eftermiddag, da de allerede har fået deres reder på Krageåsen i orden, gør 

et mærkeligt fund nede i en grusgrav, som også er forladt af menneskene. Begravet under grus og 

sten, stikker noget af en krukke op, og da de bliver ved at grave, kommer hele krukken frem i lyset, 

en stor lerkrukke med et trælåg. De hakker på den af al magt, men de kan ikke åbne den. 

     ”Skal jeg hjælpe jer?” lyder en stemme. Det er en ræv, der sidder på kanten af grusgraven og ser 

ned på dem. ”Har du lyst til at gøre os en tjeneste,” siger Vind-Ile, ”så siger vi ikke nej.” 

     Ræven hopper ned i graven og river og rusker i krukken, men han kan heller ikke få den op.   ”Hvad 

kan der mon være i den, ”siger Vind-Ile. ”Der er noget, der rasler,” siger ræven. ”Det kan ikke være 

andet end sølvpenge.” 

     Kragen spærrer øjnene op. ”Siger du dét. Sølvpenge!” 

     Nu er der ikke noget, krager elsker, som sølvpenge. ”Hør, hvor det rasler, siger ræven og ruller 

endnu engang krukken rundt. ”Jeg kender nok én, der kunne lukke krukken op for jer”, siger han og 

plirrer med øjnene. Ja, det er den ræv, vi kender, og som aldrig har opgivet at få fat på Tommeltot.  

Hvor han og vildgæssene befinder sig lige nu, ved han ikke, men at det må være her i nærheden, er 

han sikker på. Og så fortæller han kragerne om Tommeltot. Hvis de kan skaffe ham drengen, skal han 

nok klare resten. Straks begiver Vind-Ile sig afsted med 50 krager for at lede efter ham. 

 

Vildgæssene står tidligt op for at finde sig lidt mad, inden de begynder rejsen videre, men de planter, 

der vokser i vandet rundt omkring, og som de kan blive mætte af, er jo ikke noget for Tommeltot, han 

må gå og se sig om for at finde noget mad, han kan leve af. 

     Som han står dér sulten og forkommen, får han øje på et par egernunger, der leger. Var det ikke en 

idé at spørge egernfolket, om de måske har noget tilovers i deres vinterforråd, som de kan undvære 

til ham? 

     Den hvide gase er med på idéen. Den svømmer med ham på ryggen til den nærmeste bred, så løber 

han videre ind på land, men pludselig mærker han et par kraftige klør gribe fat i hans skjorte. De 

prøver at løfte ham op fra jorden. Han kæmper af alle kræfter for at blive fri, men endnu et par klør 

tager fat i hans bukselinning, et tredje snapper ham i ærmet, og han bliver løftet højt op og fløjet hen 

til et sted, som han slet ikke kender. 

Her lader de ham dumpe ned i en grusgrav, han ser sig omgivet af sorte, skræppende fugle. Det er en 
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værre røverbande, der har fået kløerne i ham.  Den hvide gase er langt væk, og et stykke derfra sidder 

Mikkel ræv og slikker sig om munden. ”Nå, det er dig, der er på spil, Mikkel,” siger Tommeltot. 

Mikkel svarer ikke. ”Det må du klare dig ud af, Niels Holgersen,” siger han til sig selv. ”Hvordan 

skal det gå den hvide gase, hvis jeg ikke er der til at passe på ham?” Og han råber til kragerne, at de 

straks skal bringe ham tilbage. ”Hvad er meningen med at bortføre mig?” 

     Halvtreds krager stiller sig op i rundkreds med næbbene rettet imod ham for at vogte på ham, men 

knap har han talt ud, før en stor krage hvæser: ”Ti stille! Ellers hakker jeg øjnene ud af hovedet på 

dig.”    

     I det samme hører han vildgæssenes lokkeråb over sit hoved: ”Hvor er du? Her jeg. Hvor er du? 

Her er jeg.” Han forstår, at de er fløjet ud for at lede efter ham, men han tør ikke svare, og den store 

krage hvæser: ”Tænk på dine øjne.” Og han mener det åbenbart. Men nu blander den store, klodsede 

Fumle-Drumle sig i snakken. ”Tænk på, Vind-Ile, at vi er bedre tjent med en hel Tommeltot end med 

én uden øjne. ”Hør nu, krager, siger drengen. Nu har jeg levet blandt vildgæs i tre uger, og hos dem 

har jeg aldrig set eller hørt andet end godt. I må have en rigtig dårlig anfører, siden I kun tænker på 

at ødelægge.” Det gør Vind-Ile rødglødende af raseri. Han napper drengen i benet. ”Tommeltot, rejs 

dig. Du skal hjælpe os.” Men drengen lægger sig ned og lader, som om han er helt ødelagt af træthed. 

Men nu er Vind-Iles tålmodighed brugt op. ”Rejs dig! Siger jeg.” Og han slæber ham i sandet hen til 

en krukke, der står midt i graven. ”Luk den krukke op!” 

     Drengen kommer på benene og kigger på krukken, der er ligeså stor som han. ”Hvordan tror I, 

sådan et lille barn som jeg skulle kunne åbne sådan en stor krukke?” siger han. Men Vind-Ile er 

afsindig af raseri, han farer på Tommeltot, og drengen griber lynhurtigt sin kniv i bæltet og holder 

den imod kragen, og uden at tænke, styrter den lige ind i kniven, så den gennem øjet trænger ind i 

dens hjerne. Vind-Ile er død. 

     ”Den fremmede har dræbt vores høvding,” råber de krager, der står nærmest. Der bliver en skratten 

og flagren omkring drengen, og Fumle-Drumle flagrer henover drengen og forhindrer kragerne i at 

komme til at bore næbbene ind i ham. 

     Det giver Tommeltot uanede kræfter, han tager et rask tag i krukkens låg og river det af. 

så springer han op i krukken for at gemme sig i den, men det viser sig, at den er fuld af sølvmønter, 

det er et dårligt skjulested. Derfor giver han sig til at kaste mønter ud i håndfulde, og kragerne 

glemmer alt om hævn over deres førers banemand, begærligt samler de mønter op og flyver hjem til 

rederne for at opbevare dem der. 

     Da drengen har kastet alle sølvmønterne ud af krukken, er der kun en eneste krage tilbage i 

grusgraven. Det er Fumle-Drumle. ”Du har gjort mig en større tjeneste, Tommeltot, end du selv ved 

af,” siger han. ”Jeg vil frelse dit liv. Sæt dig op på min ryg, så skal jeg bringe dig hen til et skjulested, 

hvor du kan være sikker natten over. I morgen skal jeg nok sørge for, at du kommer tilbage til 

vildgæssene.” 

     Og Fumle holder sit ord. Da solen står op næste morgen, henter han Tommeltot, men netop som 

de kommer ud på lyngheden, sker der noget godt, for midt i lyngen ser han den hvide gase i selskab 

med Dunfin. Uden videre slænger gasen drengen op på sin ryg, og så går det tilbage til vildgæssene. 
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Troldkvinden Kajsa 

 

Til August, 11. go´nathistorie 

 

I Närke, boede der i gamle dage en trold. Hun hed Kajsa, et navn hun havde fået, fordi hun havde at 

gøre med storm og blæst, og den slags vindtrolde plejer man altid at kalde Kajsa. 

     De, der mener, at Kajsa er død og borte, skal nu høre, hvad der hænder Niels Holgersen, da han 

flyver hen over Närke med vildgæssene, så kan man jo selv sige, hvad man tror. 

     Hun er ikke en uhyggelig trold, men en lystig og glad én, og det, hun bedst af alt kan lide, er et 

ordentligt blæsevejr. Så snart der er vind nok, farer hun ud på Närkesletten for at få sig en dans. 

      

Närke består egentlig ikke af andet end en slette, der på alle sider er omgivet af skovklædte bjerge. 

Når vinden nu har samlet kræfter ude på Østersøen og kommer susende afsted på tværs over Närke-

sletten, støder den på Kilsbjergenes høje fjeldvæg og bliver kastet tilbage. Så krummer vinden sig 

som en slange og farer afsted mod syd. Men dér støder den mod en anden fjel000dvæg, hvor den får 

endnu et skub, så den styrter mod øst. Det ender med, at den snurrer rundt og rundt, til den omsider 

bliver stående som en snurretop. På sådan en dag, når hvirvelvindene farer hen over sletten, morer 

Kajsa sig. Så står hun midt i snurretoppen og snurrer med rundt. Det lange hår flagrer, kjoleslæbet 

fejer henad jorden som en støvsky, ja, hele sletten ligger foran hende som et stort dansegulv, synes 

hun. 

     Hun elsker at drille. Har præstens kone en sommerdag dækket kaffebord ude i sin have, og der 

kommer et vindstød, der løfter dugen og vælter både kopper og tallerkener, så ved man, hvem man 

kan takke for det postyr. Blæser hatten af borgmesteren i landsbyen, Örebro, så han må løbe hele 

torvet rundt efter den, og blæser vasketøjet, der er hængt til tørre, ned og bliver snavset, så er der 

ingen tvivl om, hvem der er ude at more sig. 

     Men selv om Kajsa holder af alle slags drilagtige spilopper, så er der ikke noget virkelig ondt i 

hende. Hun er værst mod dem, der er stridbare og ondskabsfulde, og gamle folk fortæller, at engang 

da kirken var ved at brænde, kom Kajsa farende og slog ned midt i ilden og slukkede den. 

     Alligevel er folk godt trætte af hendes påfund. 

 

Aftenen før det årlige kræmmermarked på Närkesletten, kommer vildgæssene dertil. Det regner og 

har regnet længe, så alt er gennemblødt og koldt. ”Det er ligesom i Kajsas tid,” siger folk. ”Det kunne 

lige ligne hende at lave sådan et vejr aftenen før markedet. 

     Der er trængsel på vejene af mennesker og dyr, og der bliver hurtigt overfyldt i stuerne og i staldene, 

og stadigvæk kommer folk myldrende. Og dyrene er trætte og lægger sig ned i sølet og nægter at rejse 

sig. Der er nok de folk, der sørger for at give deres heste og køer dækkener på og sørger for halm, de 

kan ligge på, men der er også dem, der sidder på gæstgiveriet og drikker og glemmer de dyr, de skulle 

have sørget for. 

     Niels Holgersen kan ikke finde hvile, det er ikke til at klare at sidde på gasen, når regnen pisker 

ned. Han vælger at gå lidt omkring, det er trods alt bedre at røre sig end at sidde stille. 

     Næppe har han fjernet sig fra sin flok, så hører han en plasken i vandet, og han ser en enlig hest 

komme gående imod sig. ”Nå dér er du,” Siger den. ”Jeg har gået en hel mil for at finde dig.” 

     ”Kender du mig?” siger drengen forbavset. Den er gammel og stivbenet og så mager, så man kan 

tælle dens ribben. 

     ” Ører har jeg da, selvom jeg er gammel. ”Der er mange, der taler om dig.” 

     Den bøjer hovedet for at se bedre, og drengen lægger mærke til, at den har kønne øjne og en fin, 

blød mule. ”Det har været en god hest i sin tid”, tænker han. ”Men det er dog synd og skam som den 

er kommet til at se ud.” 

     ”Jeg vil bede dig om noget” fortsætter den. ”Vil du sætte dig op på min ryg og gå med mig hen, 

hvor man har brug for hjælp. 

     Drengen er ikke meget for det, men hesten strækker ud bedre, end han havde troet muligt, og de 

standser ved en stor gæstgivergård. Ved stakittet, der omgiver gården, er tøjret tredive-fyrre heste og 
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køer uden nogen som helst beskyttelse for regnen, og inde i gården er stablet høje kasser, hvor får og 

grise og kalve er lukket inde. Med sine gode nisseøjne kan drengen se, hvor ondt dyrene har det. 

     ”Hvordan kan det være, I står herude i regnen?” spørger han. 

”Vi er på vej til et marked i Örebro, men der er alt for mange rejsende, der er ikke plads til os.” 

     

 Lige overfor kroen ligger en stor bondegård. Der står både huse og stalde, fuldstændig tomme. Hesten 

fortæller, at de, der ejer den gård, er så dumme og uvillige, så det kan slet ikke nytte, at den prøver at 

snakke med dem, men så var det, den tænkte, at måske kunne Tommeltot? 

     Drengen har frygtelig ondt af alle de stakkels dyr. Han løber ind i den fremmede gård og ser, at 

alle huse og stalde er forsvarligt aflåst med kæder og nøgler Dér står han rådvild og hjælpeløs, da han 

uventet får hjælp: Et vindstød så voldsomt som nogensinde får døren til en stor, tom lade til at springe 

op. 

     Drengen er ikke sen til at befri dyrene. Det tager nogen tid, og alt imens er husbonden igen gået 

en runde og har låst ladeporten igen med den store nøgle. Drengen, der lister efter ham, ser, at den 

stadig stikker op ad hans lomme. Han har gemt sig i en mørk krog i stuen. 

      

Husbonden er en høj, køn mand på 35 år. Efter faderens død er det nu ham, der er ejer af gården. Dér 

bor han sammen med sin mor, der stadig er husmor. 

     Den gamle hest er godt kendt på gården. Dengang bonden var knægt, fik han et fint føl, og det var 

det bedste, han nogensinde havde ejet. Han elskede det. Men hans far syntes, han vigtede sig og 

ødslede alt for meget mad på det kreatur, og han gjorde noget grusomt mod drengen, da han solgte 

hesten på et marked. Det husker hans søn nu. ”Kan du kende mig?” siger hesten og lægger sin mule 

i hans hånd. Og det gør han. ”Hvem har dog mishandlet dig sådan?” siger han, og tårerne kommer 

frem i hans øjne. 

     Hans mor går i seng, men han kan ikke sove endnu. Han må ud og se til sin gamle ven og sørge 

for, at den får et godt nattely og halm at lægge sig i. 

     ”Åh, nu er den ladedør sprunget op igen,” siger han irriteret og vil gå hen og lukke den, men inde 

i laden finder han kreaturer, krop ved krop over hele gulvet. 

     Én eller anden (hvem tror du?) har hjulpet med at give dem tag over hovedet. 

      

Den unge bonde er meget anderledes end sin far. ”Du skal blive her”, siger han og klapper 

hesten. ”Min gamle hest. Min gamle hest.” 

     Han bliver lige straks lidt fortørnet over de mange ubudne gæster. ”Hvad ville Far sige?” tænker 

han. Men nu er han sig selv og skal ikke rette sig efter den gamle tyran. Nu er det bare ham selv, og 

han mangler ikke noget, så mon ikke det er på tide, han tænker på andre. 
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Et grumt eventyr 
 

12. go´nathistorie 

 

Kære August.  Niels Holgersen kommer ud for mange farlige ting, og her kommer måske den 

allerfarligste. Har du mod på at høre historien? Når du hører, at han klarer sig, tør du nok. Ikke? 

      

Vildgæssene flyver over marker og skove og kommer til et sted, hvor folkene har gravet jernmalm. 

Det findes i bjergene, og når man har forladt stedet for at finde noget nyt et andet sted, hvor man kan 

grave, står det tilbage med store huller, hvor der straks begynder at vokse små birketræer og 

tyttebærris frem. 

     Niels sidder på gasens ryg og ser landskabet under sig og ser alle de huller, som menneskers 

maskiner engang har gravet, det ligner striberne på hans mors køkkenforklæde, tænker han. Og lige 

pludselig kommer et stærkt vindpust og river ham af gasens ryg. Han er jo så lille og så let, så han 

falder som et blad, der hvirvler mod jorden, og ikke lige ned, for vinden bærer ham et stykke og lader 

ham falde som et stykke papir, og derfor slår han sig ikke. ”Morten Gase kommer nok hurtigt og 

samler mig op,” tænker han, men han ser hverken Morten eller andre af gæssene. Hvor er han dog 

kommet hen? 

     Dybt ned i en kløft er han faldet. Der er langt op til jordoverfladen, hvor han plejer at færdes. 

      Han skal lige til at begynde den besværlige opstigning, da der kommer nogen og tager fat i ham 

bagfra, og han hører en grov stemme: ”Hva´er du for en?” 

     Drengen vender sig hurtigt om, og i den første forskrækkelse synes han, at han står overfor en stor 

klippeblok, dækket af langt gråbrunt mos. Så opdager han, at klippeblokken har brede fødder at gå 

på, hoved med øjne og en stor brummende mund. 

     Han kan ikke få et ord frem, og det behøver han heller ikke, for det store dyr kaster ham omkuld 

og støder til ham med poten, frem og tilbage. ”Kom her, unger, råber det. ”Så skal I se noget sjovt.” 

     Øjeblikkelig kommer to lådne unger farende. De kan dårligt stå på benene og er bløde i skindet 

som hundehvalpe. ”Hvad har du fundet, bjørnemor, må vi se, må vi se?” 

     ”Nå så det er bjørne, jeg er kommet i lag med,” tænker drengen. 

     Hunbjørnen skubber med labben drengen hen til ungerne, og den ene snapper ham og løber sin vej 

med ham, men den bider ikke hårdt, den vil bare lege. Den anden løber efter dem og falder sådan 

klumpe-dumpende lige ned i hovedet på sin bror, så Tommeltot slipper fri, og så triller ungerne rundt 

og bider og river hinanden og knurrer. 

     Drengen vil klatre op ad klippevæggen, men begge bjørneungerne kommer styrtende efter ham, 

griber fat i ham og kaster ham ned i mosset som en bold. 

     Flere gange prøver han at undslippe. Han løber langt ind i den mørke grubegang og gemmer sig 

under en sten, men hvor han så gemmer sig, finder bjørneungerne ham for straks at lade ham løbe, 

for at de kan have fornøjelsen af at fange ham igen. ”Nu ved jeg, hvordan den stakkels lille mus har 

det, når den kommer i kattens klør,” tænker drengen. 

     Til sidst er han så træt og ked af legen, så han kaster sig ned på jorden. ”Løb, løb”, råber de 

utrættelige bjørneunger. Men drengen er træt af det hele. ”Lad dem bare æde mig,” tænker han. 

    Men bjørneungerne løber hen til deres mor. ”Mor, mor, han vil ikke lege mer.” klager de. ”Nå, så 

æd ham. Del ham lige imellem jer,” siger hun. 

     Da drengen hører det, bliver han bange og giver sig til at løbe igen. 

     Ved sengetid er ungerne så trætte, så de straks falder i søvn tæt ind til hunbjørnen. De har moret 

sig så dejligt, at de vil lege den samme leg, når de vågner, og for at deres legekammerat ikke skal 

stikke af, lægger de ham imellem sig med labberne over ham, så han ikke kan røre sig. Aldrig er der 

blevet tumlet og jaget sådan med ham. Han er dødtræt, så han falder også i søvn. 

 

Lidt efter kommer bjørnefar klatrende ned ad klippevæggen. Sten og grus river sig løs, da han lader 

sig glide ned i den gamle grube. Det vækker drengen, som jo ikke kan røre sig, men han ser bjørnen, 

en vældig han med mægtige labber, store skinnende hjørnetænder og små, ondskabsfulde øjne. Det 
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løber ham koldt ned ad ryggen, da han ser skovens gamle konge. 

     ”Her lugter af mennesker,” siger bjørnefar, brummende som et tordenvejr. 

     ”Hvor får du sådan nogle griller fra?” siger bjørnemor og bliver roligt liggende. ”Hvor skulle der 

dog være mennesker her?” 

     Han er dog ikke tilfreds med svaret. Han kan ikke lade være med at ligge og snuse og vejre. 

     ”Lad være med at ligge og snuse sådan,” siger hun. Du skulle hellere fortælle mig, hvor du har 

været. Jeg har ikke set dig en hel uge.” 

     Han har været ude for at finde en ny bolig til familien, siger han. Han er ikke rolig, så længe 

menneskene larmer med deres maskiner, så det kan høres. Bjørnefamilien har holdt til i den gamle 

grube og haft det godt i mange år, men det er, som om menneskene er rykket tæt på. 

     ”Det er mærkeligt, så snart jeg nævner ordet menneske mærker jeg igen den lugt.” siger han og 

snuser til alle sider. 

     Derpå går han en runde, men finder ingenting, og så går han hen og lægger sig ved siden af 

bjørnemor igen. ”Man kan aldrig være forsigtig nok med sådan et nabolag som her,” siger han. Men 

pludselig farer han op med et brøl. 

     Det er så uheldigt, at en af bjørneungerne er kommet til at lægge sin lab hen over Niels Holgersens 

ansigt, så den arme dreng ikke kan få luft. Han er nødt til at nyse. 

     Nu er det umuligt for bjørnemor at holde bjørnefar i ro. Han kaster ungerne til højre og venstre og 

får øje på drengen. Han havde slugt ham straks, hvis ikke bjørnemor havde lagt sig imellem. ”Det er 

ungernes bedste legetøj,” siger hun. ”De har moret sig så dejligt med ham hele aftenen og glæder sig 

til at fortsætte i morgen.” 

     ”Kan du da ikke se, han er et menneske,” brøler bjørnen. ”Jeg har kunnet lugte ham hele tiden. 

Ham æder jeg med det samme, ellers går han hen og spiller os et puds.” Og han lukker gabet op med 

de hvide tænder. Men drengen har i største hast fået sine tændstikker op af rygsækken. Han stryger 

en på sine skindbukser og kaster den ind i gabet på bjørnen. Flammen slukkes straks, men da bjørnen 

mærker svovlen i næsen, fnyser han og hoster, og drengen har omgående en ny tændstik parat. 

Underligt nok har bjørnen ikke lyst til at gentage eksperimentet. Det er, som om han har fået noget at 

tænke over. 

     ”Sig mig,” siger han. ”Har du mange af den slags små blå roser?” 

     ”Ok ja,” svarer drengen. ”Nok til at brænde en hel landsby af.” 

     ”Godt. Hvis du vil gøre mig en stor tjeneste, vil jeg lade være med at æde dig.” 

     Drengen tænker kun på, hvordan han skal bære sig ad med at slippe fri, men den store hanbjørn 

tager ham forsigtigt mellem sine tænder og klatrer med ham op af hulen. Det går forbavsende let, 

skønt han er stor og tung, og så snart han er oppe, løber han ind i skoven. Det er ikke til at tage fejl 

af: bjørnefar er som skabt til at bane sig vej gennem tætte skove. Hans tunge krop skyder gennem 

krattet, som en båd gennem vandet. Og han bliver ved med at gå, til han fra en bakke i skovbrynet 

kan se det store jernværk. Dér lægger han sig ned og stiller drengen foran sig og holder fast på ham 

med sine store labber. ”Kig nu ned på dette hersens store buldreværk,” siger han til drengen. ”Vil du 

påstå, at du kan brænde sådan en stor indretning af?” 

     Niels mener, at det eneste, der kan redde hans liv, er at bjørnen får høje tanker om hans kunnen, 

så han siger, at det er lige meget, om det er stort eller småt, han kan få det hele til at brænde. 

     Bjørnen fortæller historien om sine forfædre, der levede her i skoven, hvor der var muligheder for 

bjørnehier, og hvor de aldrig blev forstyrret af mennesker. Men i de senere år er disse vandaler i gang 

med at rydde skovene og opføre disse frygtelige buldreværker, der går både dag og nat, og der er så 

mange mennesker beskæftiget, så man ikke kan være sikker på, ikke at få en kugle i panden. 

     Niels Holgersen er i en vældig knibe. Han forstår, at dét bjørnen vil, er at få ham til at udrydde 

menneskenes værk. 

     I virkeligheden beundrer drengen udviklingen. Han ved, hvor meget brug vi har for jernet til alt 

muligt både i det daglige og i industrien. På den anden side gælder det hans liv lige nu og her. 

      

Bjørnen kender området vældig godt. Han har været her mange mange gange, og han har sørget for 

altid at gøre sig usynlig. Nu er han så ivrig efter at vise drengen alle ulykkerne, så han er mere 
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uforsigtig, og pludselig hører drengen lyden af hanen, der bliver spændt på en bøsse. ”Skynd dig at 

løbe,” udbryder han. ”ellers bliver du skudt.” 

     Bjørnen løber, men han glemmer ikke at tage drengen med. Et øjeblik efter lyder to skud. Kuglerne 

piber dem om ørerne, men de slipper godt fra det. 

     Som drengen nu hænger der og dingler uden for bjørnens gab, tænker han, at han vist aldrig har 

båret sig så dumt ad som i nat. Havde han bare holdt sin mund, var bjørnen blevet skudt, og han selv 

var sluppet løs. Men han har vænnet sig i den grad til at hjælpe dyrene, så han gjorde det uden at 

tænke over det. 

     Da de er kommet et stykke ind i skoven, sætter bjørnefar Tommeltot ned på jorden. ”Tak skal du 

ha´ lille mand,” siger han. ”De kugler havde nok ramt bedre, hvis du ikke havde været der.” 

     

 Drengen står alene tilbage i skoven, fri og uskadt. Han forstår knap selv, hvordan det er muligt. 

 

Vildgæssene har hele aftenen fløjet frem og tilbage, har spejdet og råbt, men ikke kunnet finde spor 

af Tommeltot. De har ledt længe efter, at solen er gået ned. De er så mismodige. Alle troede jo, at han 

havde slået sig ihjel i faldet og nu lå død nede i underskoven, hvor de ikke kunne se ham. 

     

 Men næste morgen, da solen stikker hovedet op over bjergene og vækker vildgæssene, ligger 

Tommeltot som sædvanlig og sover midt iblandt dem, og han må le, da han vågner og hører dem 

skrige og kagle af glæde. 
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Oversvømmelsen 

 

 Til August, 13. go´nathistorie. 

 

Det er ved at blive forår, og regnvejr skal der til for at få sneen og isen til at smelte, ved vi nok. Der 

er nu så meget vand i bækkene, så de ikke kan rumme mere, de er nødt til at løbe over. Vandet stiger 

og stiger, og det varer ikke længe, før det risler over markerne og vejene. Bønderne skynder sig at få 

halmen og høet bragt højt op i laderne, hvor vandet ikke kan nå det. 

     Men det er ikke alene menneskene, der bliver urolige, da søen går over sine bredder. Ænderne, der 

har lagt deres æg inde mellem buskene på bredden, vandrotter og spidsmus, der bor ved stranden og 

har små hjælpeløse unger i reden, bliver grebet af ængstelse. Selv de stolte svaner bliver bange for, 

at deres reder og æg skal blive ødelagt. 

     Flere dage i træk stiger vandstanden i søen, og folk, der bor i Västerås, forbereder sig på at måtte 

sejle i både i gaderne. 

     I denne besværlig tid lister Mikkel Ræv rundt og tænker som sædvanlig på, hvor vildgæssene og 

Tommeltot har slået sig ned, og hvordan han skal bære sig ad med at finde dem, for han har helt tabt 

sporet. 

     Mens han går sådan og er allermest modløs, får han øje på Agar brevdue, der sidder på en gren. 

     Det er rigtignok godt, jeg træffer dig, Agar”, siger Mikkel. ”Du kan måske sige mig, hvor Akka 

og dens flok holder til.” 

     ”Det er ikke umuligt, at jeg ved, hvor de er,” siger Agar, ”men det har jeg da ikke i sinde at fortælle 

dig.” ”Det kan også være det samme, hvis du bare vil bringe dem en hilsen, jeg har til dem,” siger 

ræven. Du ved nok, hvor slemt det står til med oversvømmelser, og det store svanefolk, der har reder 

længere nede i Vigen, er ved at få deres reder og æg ødelagt. Men svanekongen, Dagklar, har hørt 

tale om en lille purk, der følges med vildgæssene, og som véd råd for alt muligt, og han har sendt mig 

for at spørge Akka, om hun vil komme til Vigen med Tommeltot. 

     ”Den hilsen kan jeg da godt bringe,” siger Agar ” Men hvordan i alverden skulle det lille pus kunne 

bringe hjælp til svanerne?” ”Næ, det forstår jeg heller ikke,” svarer ræven. ”Men han påtager sig jo 

alle slags ting, den Tommeltot.” ”Noget andet, der undrer mig,” siger Agar: ”Hvordan kan det være, 

at Dagklar sender bud gennem en ræv. Jeg troede, I var fjender” 

     Hvortil Mikkel siger med engleblid stemme: ”Når nøden er størst, må man hjælpe hinanden.” Men 

han tilføjer lidt efter: ”Alligevel tror jeg ikke, du skal sige til Akka, at du har fået den hilsen af en 

ræv.” 

 

Så snart Akka har fået bud om, at svanefolket trænger til hjælp, skynder hun sig hen til Vigen og ser 

straks, at der er sket store ulykker. Store svanereder har revet sig løs og driver med blæsten ud over 

bugten. Et par er revet op, og de æg, der var i den, ligger nu på bunden af søen. 

    Da Akka slår ned i Vigen, er alle de svaner, der bor dér, samlet henne ved den østlige bred, hvor de 

er bedst beskyttet mod vinden. ”Det er ikke værd at sørge over,” siger de. ”Der er rigeligt med 

rodtrevler og stilke. Vi skal snart få bygget os nye reder.” De er alt for stolte til at vise nogen sorg, og 

de drømmer ikke om at bede nogen om at hjælpe sig. De har ingen anelse om, at Mikkel Ræv skulle 

have sendt bud efter vildgæssene.    

     Der er flere hundrede svaner, og de har lagt sig efter rang og stilling: De unge og uerfarne yderst 

i kredsen, de gamle og kloge længere inde. Allerinderst finder vi Dagklar, svanekongen, og Snefred,                                  

svanedronningen. De fleste i flokken er deres børn og børnebørn og oldebørn.     

     Vildgæssene har tilfældigvis slået sig ned ved den vestlige bred, og Akka giver sig straks til at 

svømme hen imod svanerne. Hun er selv forundret over, at de har sendt bud efter hende, men hun 

betragter det som en ære og vil ikke spilde et øjeblik, når det drejer sig om at hjælpe dem. 

     Da Akka kommer i nærheden af svanerne, standser hun for at se, om gæssene, der følger efter 

hende, svømmer i lige linje og med lige store mellemrum. ”Svøm nu pænt,” siger hun. ”Stir ikke på 

svanerne, som om I aldrig før har set noget så kønt, og bryd jer ikke om, hvad de siger til jer.” 

Det er ikke første gang, Akka besøger det gamle svaneherskab, og de har altid modtaget hende med 
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den opmærksomhed, en så vidtberejst og anset fugl kan gøre krav på. Men hun holder ikke af at 

svømme ind mellem alle de svaner. Aldrig har hun følt sig så lille og grå, som når hun sammenligner 

sig med svanerne. Det er også sket, at en eller anden har ladet falde et par ord om, visse folk, der er 

både grå og grimme. Det klogeste er at lade, som om man ikke hører det og bare skynde sig forbi. 

     Denne gang lader det til, at alt går usædvanlig godt. Svanerne glider ganske stille til side, og 

vildgæssene svømmer ligesom gennem en gade med de store, hvidtskinnende fugle på begge sider. 

Det er et meget smukt syn, de spænder vingerne ud som sejl for at tage sig godt ud for de fremmede. 

Ikke en eneste bemærkning kommer, og Akka er ganske forbavset. ”Dagklar er sikkert klar over deres 

unoder og har sagt til dem, at de skal opføre sig dannet.” tænker førergåsen. Men bedst som svanerne 

anstrenger sig for at vise gode manerer, får de øje på den hvide gase, der svømmer bagest i gæssenes 

lange række. En brusen af harme går gennem flokken, og lige med ét er det forbi med det fine væsen. 

     ”Hvad er det for noget? råber én. ”Vil vildgæssene nu have hvide fjer?” 

     ”De bilder sig vel ikke ind, at de bliver svaner for det?” Der bliver en skrigen fra alle sider. 

     ”Det er vist gåsekongen selv, der kommer,” spotter de. 

     Den store hvide gase husker Akkas befaling om ikke at bryde sig om, hvad han end får at høre. 

Han tier stille og svømmer så hurtigt han kan, men svanerne bliver mere og mere nærgående og 

uforskammede. 

     ”Hvad er det for en skrubtudse, han har på ryggen?” spørger en. ”De tror nok ikke, vi kan se, det 

er en skrubtudse, selvom han er klædt på som et menneske.” 

     ”En hvid vildgås. I må tage fejl,” siger Dagklar. Den gamle svanekonge sætter sig i bevægelse, 

skyder alle andre til side og baner sig vej hen til den hvide. Men da han ser, at det virkelig er en hvid 

gås, der ligger på vandet, bliver han ligeså vred som alle de andre. Han hvæser af arrigskab og river 

et par fjer af Morten gase. ”Jeg skal lære dig, din vildgås, at komme sådan udmajet til os svaner.” 

     ”Flyv,” råber Akka. ”Flyv! Flyv!” For hun indser, at svanerne vil rive hver eneste fjer af den store 

hvide. ”Flyv, Morten!” råber Tommeltot. Men gåsen ligger sådan klemt fast mellem svanerne, så han 

ikke kan røre vingerne. Morten gase forsvarer sig imod dem efter bedste evne, bider og hugger, og de 

andre vildgæs går også løs på svanerne. Det er klart, hvordan det var endt, hvis de ikke uventet havde 

fået hjælp. 

     Det er en lille rødkælk, som har set, at vildgæssene er i knibe, og han udstøder det skarpe 

varselskrig, som småfuglene bruger, når det drejer sig om at jage en høg eller en falk på flugt. Og da 

råbet har lydt tre gange, kommer alle egnens småfugle på lynsnare vinger i en stor larmende sværm 

susende og kaster sig over svanerne, de hviner i deres ører, spærrer udsigten med deres vinger og gør 

dem tummelumske i hovedet med deres flagren, mens de råber: ”Skam jer svaner, skam jer svaner.” 

     Det overfald varer kun få øjeblikke, men da svanerne igen kommer til sans og samling, er 

vildgæssene lettet og befinder sig ovre på den anden side af Vigen. 

     Det gode ved svanerne er, at de er for stolte til at jage efter dem. Vildgæssene kan i ro og mag 

stille sig hen og sove på en sivø. 
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Den nye lænkehund 
 

Til August, 14. go´nathistorie 

 

Niels Holgersen er for sulten til at falde i søvn. ”Jeg må se at komme ind i et hus og få mig lidt mad,” 

tænker han. 

     I de dage, da der driver så mange forskellige ting rundt på søen, er det ikke svært at finde et 

befordringsmiddel for den lille mand. Han springer ned på et bræt, der er drevet ind mellem sivene 

og fisker en lille kæp op, som han kan stage sig ind til bredden med gennem det lave vand.   

     Pludselig hører han en plasken i vandet ikke langt væk, og nu får han øje på en svanehun, der 

ligger og sover i en stor rede tæt på, hvor han står, og dernæst ser han ræven parat til at overfalde 

svanen. ”Hallo! Hallo! Stå op!” råber drengen og slår i vandet med sin stok. Svanehunnen rejser sig, 

men ikke hurtigere, end at ræven kunne have kastet sig over hende, hvis han havde villet. Men i stedet 

farer han lige imod drengen. 

     Drengen har kun udstrakte, flade enge foran sig. Ikke et træ, han kan klatre op i, ikke et hul, han 

kan skjule sig i, det eneste han kan gøre, er at løbe. Niels er en god løber, men du kan nok tænke dig, 

det er umuligt for ham at løbe fra en ræv med sine små ben. Mikkel er én gang så nær, at det er lige 

ved, at den har fanget ham, men drengen springer i sidste øjeblik til side og hen til et par mænd, der 

hele dagen har været ude at fiske og derfor er trætte og søvnige og slet ikke har opdaget Tommeltot 

eller ræven, skønt de er løbet lige forbi dem. Nu smyger drengen sig helt hen til dem, fordi han tænker, 

at ræven ikke tør vove sig så tæt på mennesker. 

     De tror da også det er en hund. ”Hvad er det for en hund, der sniger sig efter os?” siger den ene. 

”Skrub af med dig, din køter,” og han sparker til ræven, så den flyver over på den anden side af vejen. 

Så holder ræven sig på afstand af dem, men den følger efter dem helt hen til et hus, hvor de åbenbart 

bor, og idet de når trappen, kommer en prægtig, langhåret hund farende ud af sit hundehus for at tage 

imod sin herre. 

     ”Hør du lænkehund,” hvisker drengen, så snart mændene har lukket døren bag sig. ”Vil du hjælpe 

mig med at fange en ræv i nat?” 

     Lænkehunden ser ikke godt, og han er hidsig og arrig af at være bundet. ”Skal du gøre nar af mig 

hvem du så er?” ”Kom du bare herhen, så skal jeg lære dig at gøre nar.” 

     ”Du tror da ikke, jeg er bange for dig.” siger drengen. Og da hunden ser ham, bliver den så 

forbavset, så den holder helt op med at gø. 

     ”Det er mig, der hedder Tommeltot, og som rejser rundt med vildgæssene,” siger drengen. ”Har 

du ikke hørt om mig?” 

     ” Jo, fuglene har somme tider kvidret om dig,” siger hunden.” Du har vist udrettet store ting, 

selvom du er så lille. ”Ja indtil nu er det gået mig godt,” siger drengen, ”men nu ser det ud til, at det 

er ude med mig. Jeg har en ræv lige i hælene på mig. Den forfølger mig altid. Nu står den og lurer 

lige om hjørnet.” 

     ”Jo sandelig om jeg ikke kan lugte ham,” siger lænkehunden. ”Ham skal vi nok blive af med.” Og 

så giver den sig til at gø som en rasende. ”Så, nu tror jeg ikke, han kommer mere i nat.” 

     ”Nå, det tror du,” siger drengen. ”Der skal mere end en gjæffen til for at holde ham væk. Han er 

her snart igen. Men gå med mig ind i hundehuset, hvor ræven ikke kan høre os, så skal jeg fortælle 

dig en plan, jeg har fået.” 

     Drengen og hunden kryber sammen i hundehuset, og der sidder de og hvisker. Og ganske rigtigt, 

da der har været stille et stykke tid, stikker ræven snuden rundt om hjørnet igen og kommer listende 

ind på gårdspladsen. Han kan spore drengen helt hen til hundehuset. 

     Hunden stikker hovedet ud og knurrer. ”Gå din vej,” siger den. ”Eller jeg kommer og tager dig”. 

Men ræven griner den lige op i hovedet. ”Jeg ved, hvor langt din lænke kan nå.” I det samme kaster 

hunden sig over ræven uden mindste vanskelighed. For han er løs. Drengen har lukket hans halsbånd 

op 

     Nu ligger ræven på jorden under hunden og tør ikke røre sig. ”Ja, lig du bare ganske roligt,” siger 

hunden, og så tager den Mikkel i nakkeskindet og slæber ham ind i hundehuset, og dér sidder drengen 
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med lænken, han giver ham halsbåndet på og surrer det to gange om halsen og surrer det så fast, så 

han er forsvarligt bundet. ”Se så, Mikkel Ræv,” siger Niels. ”Jeg håber, du bliver en god lænkehund.” 

 

Tror du nu, Niels Holgersen er færdig med at blive plaget af den ræv? 

     Og hvad tror du, fiskeren siger, når han finder ud af, hvad det er for en lænkehund, han har i sit 

hus? 

     Der er mange ubesvarede spørgsmål, og det er ikke sikkert vi får svar på dem. Måske skal vi selv 

tænke os til svarene. For husk: Det er et eventyr. Og i et eventyr kan alt ske. Sov godt. 
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Dunfins familie 

 

Til August, 15. go´nathistorie 

 

På vejen nordover mod Lapland kommer vildgæssene til at flyve hen over en egn, som Dunfin kender 

godt. Det er dér hun er født, og hvor hendes familie bor, og nu vil hun så forfærdelig gerne sige farvel 

til dem, og derfor beder hun Akka gøre et ophold, det behøver jo ikke vare så længe, bare sådan så de 

kan se, at hun stadig lever. Akka er ikke rigtig glad for at afbryde rejsen, de er allerede noget sent på 

det efter hendes planer. Men hvem kan stå for Dunfin? 

     Dunfin har to søstre. De er også smukke, den ene hedder Vingeskøn, den anden Guldøje, men 

ingen af dem er så nuttede som Dunfin, det har de lidt under hele deres liv, hvor forældrene har 

foretrukket den lille og forkælet hende på bekostning af dem. De oplever, at alle kan lide Dunfin. 

      

Søstrene går og græsser, netop som vildgæssene med Akka i spidsen ankommer. 

     ”Ser du de prægtige vildgæs, der slår sig ned på vores ø, søster Guldøje,” siger Vingeskøn. ”Jeg 

har aldrig set fugle med så smuk en holdning. Og se bare: De har en hvid gase med. Man skulle 

næsten tro, det var en svane.” Guldøje holder med søsteren i, at det er meget fornemme fremmede, 

der er kommet til øen. Pludselig får hun øje på Dunfin, og hun bliver så forbavset, så hun længe står 

med åbent næb. For det kan da umuligt være Dunfin, der er kommet i lag med så fornemme folk. 

Hende, de overlod til sultedøden på Øland. 

     ”Det er nok klogest, at vi lader, som om vi er ovenud lykkelige for, at hun er kommet tilbage,” er 

de enige om. ”Det kan være, hun sladrer til Mor og Far om, at det var os, der skubbede til hende, så 

hun brækkede vingen. Skønt, hun er nok så dum, så hun ikke ved, det var os, der gjorde det med vilje,” 

siger Vingeskøn. 

      Mens søstrene taler sammen, står vildgæssene og lægger deres fjer til rette efter rejsen. Så vandrer 

de i en lang række op ad klipperne hen til den kløft, hvor Dunfin véd, hendes forældre bor. 

 

Dunfins forældre er udmærkede folk. De har boet længere på øen end alle andre, og de er kendt for 

at hjælpe og råde alle nye beboere. De har selvfølgelig også set vildgæsseflokken og undret sig. 

     ”Det bliver ikke nemt at finde redepladser til så mange,” siger grågasen. ”Der er ikke overfyldt 

endnu,” svarer hans kone. ”Vi må i hvert fald tage godt imod dem, der kommer.” Hun er mild og god 

af sind ligesom Dunfin. De har ikke genkendt Dunfin, men da de nærmer sig, flyver Dunfin op fra 

sin plads sidst i optoget og slår sig ned midt imellem forældrene. ”Mor! Far!” råber hun.”Kender I 

mig ikke? Jeres egen datter.” 

De gamle vil ikke rigtig tro deres egne øjne, men da det går op for dem, bliver de selvfølgelig 

umådelig glade. 

     Bedst som vildgæssene og Morten gase gækker i munden på hinanden for at fortælle, hvordan 

Dunfin er blevet reddet, kommer Vingeskøn og Guldøje løbende. På lang afstand råber de: 

” Velkommen, Lillesøster.” Og Dunfin bliver ganske rørt. 

      

Vildgæssene befinder sig sig godt på skæret, og Akka bestemmer sig for at blive der natten over. 

     Kort efter spørger søstrene Dunfin, om ikke hun har lyst til at se, hvor de har tænkt at bygge deres 

reder. Hun følger straks med og synes, de har valgt gode, beskyttede rugepladser. ”Hvor vil du slå dig 

ned?” spørger de. ”Jeg?” siger Dunfin. ”Jeg vil ikke slå mig ned her på skæret. Jeg følger med 

vildgæssene til Lapland. ”Det er da sørgeligt, at du forlader os, ” siger søstrene. 

     ”Jeg ville gerne blive hos jer og vores forældre, siger Dunfin, ”men jeg har lovet min kæreste, den 

hvide gase... ”Hvad?” udbryder Vingeskøn. ”Vil det sige, at du og den hvide gase...?” Men Guldøje 

puffer til hende, og så skal hun ikke have sagt mere. 

 

De to onde søstre går hele formiddagen og stikker hovederne sammen, helt ude af sig selv over, at 

Dunfin har en kæreste som den hvide gase. Deres kærester er almindelige grågæs, og nu, da de har 

set Morten gase, finder de deres egne grimme og tarvelige. 
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     ”Jeg ville ønske, han var død,” siger Vingeskøn, så behøvede jeg da ikke gå her hele sommeren 

og tænke på, at Dunfin har fået den skønne, hvide gase. 

     Søstrene bliver dog ved med at være venlige overfor Dunfin, og om eftermiddagen tager Guldøje 

hende med hen for at hilse på ham, hun skal giftes med. ”Han er ikke så smuk, som ham, du skal 

have”, siger Guldøje. ”Til gengæld kan man da være sikker på, hvem han er.” 

     ”Hvad mener du?” siger Dunfin næsten forskrækket. Jo, hun og Vingeskøn har talt om, at det vist 

ikke kan hænge rigtigt sammen. De har aldrig set en hvid gase følges med en flok vildgæs. Måske er 

han forhekset? Måske er han i virkeligheden en sort skarv. 

     En skarv! Noget så grimt som skarv, kan Dunfin ikke forestille sig. ”Ja, ham, Morten gase bærer 

rundt på, er jo forhekset, ”siger Guldøje. ”Hvorfor skulle han ikke selv være forhekset? Men nu skal 

jeg sige dig noget, kære Dunfin. Du skal få den hvide gase til at spise nogle af de rødder, jeg har 

samlet sammen til dig. Er han forhekset, vil det straks vise sig. Er han det ikke, bliver han ved at være 

den, han er. Det er til dit eget bedste, jeg siger det til dig,” føjer hun til. 

 

Niels Holgersen sidder og hygger sig med Akka og Dunfins forældre, da Dunfin kommer flyvende i 

stor hast. ”Morten gase er ved at dø!” råber hun. ”Åh, Tommeltot, Tommeltot hvad skal jeg gøre?” 

”Jeg sætter mig op på din ryg, Dunfin, ”Flyv hen til ham,” råber drengen. Akka og vildgæssene følger 

dem. 

     Morten gase ligger på jorden. Han kan ingenting sige, ligger bare og snapper efter vejret. ”Kild 

ham under struben og dunk ham i ryggen!” siger Akka. Og gasen kaster en stor rod op, der har siddet 

fast i halsen på ham. ”Er det dem, du har spist af,” siger Akka og peger på nogle rødder, der ligger på 

jorden. ”Så er det heldigt, de blev siddende i halsen på dig. Havde du sunket dem, var du død. De 

rødder er giftige.” ”Det var Dunfin, der sagde, jeg skulle æde dem,” siger gasen. ”Jeg fik dem af min 

søster,” siger Dunfin, og så fortæller hun det hele. ”Du skal tage dig i agt for dine søstre,” siger 

Akka. ”De vil dig det ikke godt.” 

     Men Dunfin kan ikke tro noget så ondt om sine søstre. 

 

Den næste dag bryder Akka og vildgæssene tidligt op for at flyve videre. De er nået et temmelig langt 

stykke ind i skærgården, da Niels ser på den grågås, der flyver nærmest. Dunfin flyver ellers lydløst 

og let, men denne her arbejder sig fremad med tunge, brusende vingeslag. ”Akka!” råber han 

straks.”Akka! Vend om! Der er en fremmed i flokken! Det er Vingeskøn, vi har fået med!” 

Grågåsen udstøder et stygt skrig, men hun flygter ikke straks. I stedet styrter hun sig over den hvide 

gase, griber Tommeltot og flyver bort med ham i næbbet. 

     Der følger en hidsig jagt ind over skærgårdshavet. Vingeskøn flyver hurtigt, men vildgæssene er 

lige i hælene på hende. Hun kan ikke gøre sig mindste håb om at undslippe. 

     Pludselig lyder et knald af et skud, og en hvid røg stiger op nede fra havet. Ingen har set båden 

med en enlig fisker. Vingeskøn åbner næbbet af forskrækkelse og lader Tommeltot falde ned i havet. 

 

 

Her holder Selma Lagerlöfs historie op, men vi kender vildgæssene så godt, så vi véd, at de lader ikke 

Tommeltot i stikken. Nu tror jeg også, det efterhånden er gået op for Dunfin, at det er bedst, hun 

kommer langt bort fra de onde søstre og holder sig til den store hvide. 
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Stockholm 

 

Til August, 16. go´nathistorie. 

 

Da vi hørte om Niels Holgersen sidst, lå han og plaskede i vandet, og vi håbede, vildgæssene ville 

samle ham op, så de kunne komme videre. Men det er gået anderledes, for den unge fisker, der sad i 

båden og skød efter Vingeskøn uden at ramme hende, lagde mærke til, at et eller andet (nemlig 

Tommeltot) faldt ned ikke langt fra hans båd. Han sejlede hen for at se, hvad det var, og stor var hans 

forbavselse, da han så den lille mand. 

 

Selvfølgelig tager han ham op og vender og drejer ham i sine hænder. Han husker, hans mor, da han 

var barn, fortalte om ”De Små,” der boede nede under gulvet, men han troede, det var noget, hun 

fortalte, for at få ham til at opføre sig ordentligt, for ellers kom de små op, og de kunne blive vrede. 

Som voksen tror han ikke et øjeblik på den slags, men nu sidder han pludselig med sådan en lille en 

i hånden. 

Tommeltot ber ham om at slippe ham fri, men Asbjørn, sådan hedder han, er kommet på andre tanker. 

 

Vi er i Stockholm, Sveriges hovedstad. Du ved, i Danmark hedder hovedstaden København. Det er 

maj måned, forår, dejligt vejr, og der foregår sjove ting på Skansen. Det er en stor park med gamle 

huse som vores Frilandsmuseum, men også lidt af en zoologiske Have og forlystelsespark. Dér kan 

man sælge og købe de mærkeligste ting. Hvorfor skulle han ikke prøve at sælge den lille fyr, han er 

kommet i besiddelse af? Han har en kasse over skulderen, som han putter drengen ned i. 

 

Asbjørn fortøjer sin båd og går hjem til sit lille hus på skæret. Dagen efter begynder han at gå med 

sin kasse og slår følge med en gammel mand, Klement, som han har snakket med før. ”Hvad har du i 

din kasse?” spørger Klement, og så fortæller Asbjørn om sin fangst, og Klement letter en smule på 

låget, så han kan kigge ned. Men han er betænkelig. ”Du skulle have ladet ham løbe straks,” siger 

han. ”Man ved aldrig, hvad det er for noget tøjeri.” Ja, det var lige ved, at jeg havde Da vi hørte om 

Niels Holgersen sidst, lå han og plaskede i vandet, og vi håbede, vildgæssene ville gjort det,” siger 

Asbjørn. ”For der kom en stor flok vildgæs og lavede en farlig larm lige omkring mig, de fløj hele 

morgenen frem og tilbage, men ikke nok med det, måger og alle de andre småfugle flagrede rundt om 

mig, som om de forlangte at få ham igen. Jeg måtte gå ind i mit hus og lukke døren. Min kone bad 

mig også om at lade ham løbe. 

”Siger han ikke noget?” spørger Klement. ”Jo, i begyndelsen sagde han en hel masse, han prøvede at 

råbe fuglene op, men så proppede jeg en klud i munden på ham og bandt hans hænder og fødder med 

et reb, så nu siger han ikke mere, og nu prøver jeg at få nogle penge for ham på Skansen. ”Men 

Asbjørn,” siger Klement. ”At du tør. Forstår du da ikke, at han er overnaturlig.” Det rører ikke Asbjørn. 

Han spørger: ”Hvad tror du, man kan få for ham?” Klement tænker længe over det, så siger han: ”Jeg 

vil give dig 20 kroner for ham.” 

I dag lyder 20 kroner jo ikke af så meget, men dengang har det sikkert været mange penge. For 

Asbjørn er det en stor sum, og han slår til med det samme. Han ser på den gamle Klement med 

grænseløs forbavselse. Mener han måske, at den lille har stor magt og kan være ham til nytte? tænker 

han. 

Klement stikker sit indkøb ned i en af sine store lommer, vender tilbage til Skansen og går ind i en 

hytte, hvor der hverken er opsyn eller besøgende. Han trækker døren til sig og tager den lille frem og 

lægger ham forsigtigt fra sig på en bænk. Drengen er stadig bundet på hænder og fødder. 

”Hør nu godt efter,” siger Klement.” Jeg ved, at folk af din slags ikke holder af at blive set af 

mennesker, men helst vil gå og ordne tingene på egen hånd. Derfor har jeg tænkt at give dig fri, men 

kun på én betingelse: At du bliver her i parken, indtil jeg giver dig lov til at tage herfra. Går du ind på 

det, så nik tre gange med hovedet. Du skal nok få det godt. Jeg sætter mad frem til dig. Så længe jeg 

sætter maden i en hvid skål, skal du blive her. Når jeg sætter den i en blå, må du have lov til at rejse.” 

Niels Holgersen rører sig ikke ud af stedet. ”Ja ja,” siger Klement. ”Så er der vel ikke andet for, end 
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at jeg viser dig til forstanderen her på stedet. Så bliver du sat i glasskab, og alle mennesker i 

Stockholm kommer for at se dig.” 

Det gør den lille forskrækket. Han skynder sig at nikke tre gange. Og Klement tager sin kniv frem og 

skærer snoren over, som den lilles hænder er bundet med. Derpå går han hurtigt hen mod døren. 

Drengen løser selv båndene om sine ankler og tager kluden ud af munden, men da han vender sig 

mod Klement, er han forsvundet. 

 

Drengen bliver på Skansen hele sommeren og bliver venner med alle dyrene. Men madskålen bliver 

ved at være den samme hvide. I øvrigt ville han ikke ane, hvor han skulle gå hen, hvis han var fri til 

at gå sin vej. Altså får han det bedst mulige ud af opholdet på Skansen. Klement ser han ikke mere 

til. Han ved ikke, at Klement er rejst, og at han har overdraget pasningen af ham til en anden. Ganske 

vist får han mad hver dag, men af en hvid skål, Klement har prøvet at finde en blå, og har sagt til sin 

afløser, at skålen fra nu af skal være blå, men det har den anden ikke forstået, så Tommeltot føler sig 

stadig som en fange. 

 

Det er blevet sommer. Der er kommet varme i luften, jorden er dækket af grønt, birke og popler står 

med silkebløde blade, frugttræerne står fulde af blomster, stikkelsbærbuskene har allerede små, 

grønne bær, ærter, bønner og kål står nok så frodigt i køkkenhaven på Skansen. 

”Nu er der vist også varmt og godt oppe i Lapland,” tænker drengen. ”Jeg ville ønske, jeg sad på 

Morten Gases ryg sådan en smuk morgen. Det ville være dejligt at ride rundt omkring i den varme 

luft og se ned på jorden i al dens herlighed. 

 

I et bur i haven sidder også 3 ørne, deriblandt ørnen, Gorgo, som har kendt Akka førergås fra dengang 

han var unge og sad i reden og råbte på mad. Akka holdt øje med ørnene - det var et par år, før Niels 

Holgersen fløj med vildgæssene - og hun så, at forældrene til den stakkels lille unge, blev væk, måske 

var de skudt (!) Og hendes bløde moderhjerte fik hende til at tage sig af ørneungen, selv om ørne jo 

ikke ligefrem er hendes kop te. Men hun kom til at elske denne som sin egen, og derfor kender 

Tommeltot Gorgo og véd, at den aldrig ville gøre ham fortræd. 

”Jeg er jo Tommeltot. Kan du ikke huske mig?” siger han til ørnen. ”Jeg er også taget til fange, men 

jeg vil prøve at hjælpe dig ud. 

Gorgo er tung og sløv, han løfter knap hovedet. ”Forstyr mig ikke, Tommeltot. Jeg sidder og drømmer, 

at jeg flyver frit omkring oppe i luften. Jeg bryder mig slet ikke om at vågne.” 

Da natten kommer, og alle ørnene sover, høres en skraben oppe i ståltrådsnettet, der dækker buret. De 

to gamle ørne sover, men Gorgo vågner. ”Det er Tommeltot,” siger drengen.” Jeg filer ståltråden over, 

så du kan flyve din vej. Jeg bliver ikke færdig hverken i dag eller i morgen, men jeg vil prøve at få 

dig fri, for her går du jo rent til grunde.” 

 

En tidlig morgen vækker Tommeltot ørnen. ”Prøv nu, Gorgo,” siger han. Gorgo slår med vingerne og 

svinger sig til vejrs. Et par gange mislykkes det, og han falder tilbage i buret, men til sidst slipper han 

helskindet ud i det fri, og i stolt flugt stiger han op over skyerne. 

Den lille Tommeltot sidder og ser efter ham og ønsker, at der også ville komme nogen og give ham 

hans frihed. 
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Ørnen Gorgo 

 

Til August, 17. go´nathistorie 

 

Hvem tror du, der kommer og redder Tommeltot? Det gør naturligvis hans gamle og genfundne ven, 

Gorgo. Men det er ikke så let, som du tror, for drengen er bundet af sit løfte til Klement om kun at 

forlade parken, når hans mad er blevet serveret i en blå skål. 

     Han er opdraget af Mor Akka til at adlyde de ældre, og han skylder Klement det gode liv, han har 

haft på Skansen, så nu kan han ikke pludselig bryde sin aftale med ham. 

     Men hvor er Klement henne? Der er sket noget særligt for den gamle mand. Han har det godt i 

Stockholm, men han længes hjem til det sted, hvor han er født, og hvor hans slægt bor. Man kan 

ligefrem se det på ham, han er blevet tynd og grå. ”Hvad er der med dig, Klement?” spørger en fin 

gammel herre, der spadserer på Skansen, og som åbenbart har lagt mærke til Klement på sine daglige 

ture i parken. Og Klement, der føler sig ensom, giver sig til at fortælle den ukendte om sin 

barndomsegn og om, hvor ensom han føler sig her. ”Hvad!” udbryder herren, ”går du i Stockholm og 

længes efter Hälsingland?” Men så husker han, at han taler med en uvidende gammel bondemand. At 

der, trods alt hvad der kan fortælles af spændende ting om landets hovedstad, intet er så vidunderligt 

for ham som hans egen hjemegn. 

      

Næste dag kommer der en kongelig lakaj med en stor bog og et brev til Klement fra selveste kongen. 

Det gør Klement helt tummelumsk. Nu tænker han kun på at komme hjem og fortælle, at han har 

siddet og talt med kongen. Han må simpelthen stå på kirkebakken derhjemme og fortælle høje og 

lave, hvor god kongen har været imod ham. Denne nye længsel bliver Klement for stærk. Om han så 

skal bruge sin sidste skilling på en billet, så skal han hjem. Er der noget at sige til, at Tommeltot 

forsvinder ud i tågen i den gamle mands erindring. 

      

Hvis du ser på et kort over Sverige, kan du se, hvor langt der er til Hälsingland fra Stockholm for ikke 

at tale om Lapland til Kebnekaise, hvor Akka kommer fra, og hvortil hun plejer at styre sin flok af 

vildgæs på den lange rejse. Tænk på alle de tusinder af vingeslag der skal til for en lille gås at nå så 

langt. Måske har det været godt for Niels Holgersen med den pause, han har fået på Skansen. Men nu 

vil han gerne videre og finde sine rejsekammerater. 

     Det sidder han og tænker på, da ørnen pludselig skyder ned fra luften og sætter sig ved siden af 

ham på taget af buret. ”Jeg ville prøve mine vinger for st se, om de stadig dur til noget.” siger 

Gorgo. ”Du troede vel ikke, jeg ville lade dig blive her i fangenskab? Sæt dig nu på min ryg, så skal 

jeg flyve dig hen til dine kammerater.” 

     ”Nej, der er umuligt,” siger drengen. ”Jeg har givet mit ord på at blive her, til jeg bliver givet fri.” 

     ”Hvad er det for dumheder?” siger Gorgo. ”Først har de ført dig herhen imod din vilje, og nu 

tvinger de dig til at blive her. Du kan da nok forstå, sådan et løfte behøver man ikke at holde.” 

     ”Tak,” siger drengen. ”Du mener mig det godt. Men du kan ikke hjælpe mig.” 

     ”Kan jeg ikke,” siger Gorgo. ”Det skal jeg vise dig, jeg kan.” Og i det samme griber han fat i Niels 

Holgersen med sin store klo og svinger sig med ham op mod skyerne i nordlig retning. 

 

Ørnen bliver ved med at flyve, til han er nået et godt stykke nord for Stockholm. Dér daler han ned 

på en bakke og løsner sit tag i drengen. 

     Men aldrig så snart føler Niels sig fri, før han giver sig til at løbe alt, hvad han kan, tilbage mod 

Stockholm. 

     Ørnen gør et langt spring og lægger sin fod over ham. ”Er det din mening at vende tilbage til 

fængslet?” Så tager han et fast og sikkert tag om ham med sine skarpe klør og flyver over hele 

Uppland og standser ikke, før han kommer til et stort vandfald, hvor han sætter ham af på en sten, 

hvorfra det er umuligt for drengen at slippe bort. Det nytter ham ikke, at han er forbitret over sådan 

at blive tvunget til at bryde sit ord. 

     ”Du må ikke tro, jeg ikke forstår dig,” siger Gorgo. ”Jeg er selv blevet opdraget af Mor Akka. Hun 
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er streng, men jeg holder meget af hende. Jeg tror, hun er vred på mig, og måske kan du hjælpe mig 

med at gøre hende god igen.” 

     Da drengen hører, at han måske kan hjælpe ørnen, bliver han venlig stemt, og især, da Gorgo 

fortsætter: ” Mine vinger kan bære dig, hvorhen du vil, og mine øjne kan opdage hvad som helst, du 

søger. Fortæl mig, hvordan den mand ser ud, der hedder Klement, så skal jeg finde ham til dig.” 

     Det synes Niels Holgersen er et godt forslag. ”Jeg kan mærke, du har haft den kloge Akka til 

plejemor, Gorgo,” siger han. 
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Klements historie 

 

Til August, 18. go ́nathistorie. 

 

Næste dag flyver Niels Holgersen over Hälsingland. Det ligger under ham med nye, lysegrønne skud 

på nåletræerne og nyudsprunget birkeløv i lunden. Drengen får set meget af dette skønne land, for nu 

sidder han på ørnens ryg, det er alligevel bedre end at hænge i dens klør, og Gorgo flyver fra dal til 

dal og spejder efter den gamle mand. 

Da det bliver morgen, kommer der liv og bevægelse ved gårdene. Dørene bliver slået op, og køerne 

lukket ud, de er ellevilde af glæde over det grønne græs. 

Ørnen er sikker på, han nok skal finde Klement, hvert øjeblik sænker han farten og undersøger med 

sit skarpe blik de skarer af folk, der er på vej til sæteren. Men time efter time går, uden at han finder 

ham. 

Henimod aften kommer de til en bjergrig og ensom egn. Igen ser han en sæter under sig. 

Mændene hugger brænde, pigerne malker køerne. ”Se dér!” siger Gorgo. ”Dér tror jeg, vi har manden.” 

Han daler ned, og Niels ser til sin forbløffelse, at ørnen har ret. Foran dem står Klement og hugger 

brænde. 

Gorgo flyver endnu et stykke forbi ham og slår ned i den tætte skov. ”Så, nu har jeg udført det arbejde, 

jeg havde påtaget mig.” siger den og gør et flot kast med hovedet. ”Nu må du tale med manden. Jeg 

sætter mig deroppe i fyrretoppen og venter på dig.” 

I mørkningen sætter pigerne og karlene sig i en rundkreds og fortæller historier, den ene mere 

spændende og fantasifuld end den anden. Ham, der hedder Bernhardt, tryllebinder dem med en lang 

historie, og de fleste er enige om, at det er ham, der skal vinde halstørklædet, som en af sæterpigerne 

er i gang med at strikke. Men de mangler at høre én og det er Klements. Og Klement giver sig 

ufortrødent til at fortælle sin egen historie: ”Det var en dag, jeg gik på Skansen udenfor Stockholm 

og længtes hjem,” begynder han, og så giver han sig til at fortælle om den lille nisse, han havde købt 

fri, for at han ikke skulle blive sat i bur og vist frem som et mærkeligt dyr. Og knap havde han gjort 

denne gode gerning, før han blev belønnet for den. Han fortæller og fortæller, om kongen og om den 

kongelige lakaj og den fine bog, men også om den hvide og den blå madskål, der skulle vise, om 

nissen kunne holde sit ord. Han var så selvoptaget, så han ikke fandt tid til at finde en blå skål og 

derfor havde overladt det til en anden at sørge for sin lille ven, siger han, og han bliver så ophidset 

ved tanken og udbryder: ”Og det er noget, jeg virkelig fortryder, for selvfølgelig skal Tommeltot være 

fri til at gå, hvorhen han vil.” 

Pludselig kommer en lille fyrrekogle farende og rammer ham på næsen. Hvor kommer den fra? Ikke 

fra træerne. Og i det samme lyder en høj latter. Hvem lo? Pigerne lader håndarbejdet synke. 

Alle ser på hinanden, og en af pigerne, hende med strikketøjet, siger ligesom i spøg: ”Jeg tror, en af 

de små hører, hvad vi taler om. Klement, du skal have tørklædet.” Det er alle enige om. 
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Skovbranden 

 
Til August, 19. go ́nathistorie. 

 

Ørnen flyver gennem dejlige dale, et pragtfuldt landskab ligger bredt ud for Niels Holgersen til alle 

sider i det herlige junivejr, men som du ved, er en smuk udsigt ikke nok, når maven er tom. Af og til 

må Gorgo holde en pause for at skaffe sig noget mad, så forsvinder han så lang tid, det tager ham at 

finde et bytte og æde det, for at vinde kræfter til en ny flyvetur. Hans mad er ikke lige af den slags, 

drengen kan leve af, det er svært for ham at blive mæt, men én gang er han så heldig at passere en 

ung bondekone, der netop kommer ud fra bryggerset med en favnfuld hvide, nybagte brød, som hun 

sætter til afkøling på gårdspladsen. Gorgo kan nok forstå, at drengens tænder løber i vand efter sådan 

et brød, den daler ned, men tør ikke komme nærmere, konen holder vagt, for at hunden og katten ikke 

skal stjæle af det fristende brød. Ørnen kredser over gården, og konen bliver opmærksom på den. ”Det 

er da underligt som den fugl flyver,” siger hun til sin mand. ”Jeg tror sandelig den er ude efter et af 

mine hvedebrød.” 

Det er sådan en smuk kone, høj og lys med et åbent ansigt. ”Vil du ha ́det, så ta ́det,” ler hun og 

holder et brød op over sit hoved. 

Ørnen kan ikke forstå, hvad hun siger, men han er klar over, at hun vil give ham brødet. I susende fart 

piler han ned, snupper brødet og hæver sig igen op i luften. 

Da drengen ser ørnen gribe brødet, får han tårer øjnene. Nu er han fri for at sulte det næste par dage. 

Og aldrig har et brød smagt ham så godt. 

Nu har Gorgo sat ham af på en kløftet gren i et fyrretræ, og han trækker brødet frem og spiser med 

stor appetit. Han synes ikke, nogen kunne have det bedre. Han har ellers oplevet, hvordan småfuglene 

rotter sig sammen mod ørnen. Der bliver et farligt spektakel rundt om dem, hver gang den prøver at 

dykke ned mod jorden. Det er krager, det er spurve, og det er svaler, der kommer farende og skriger 

skingrende i den tro, at ørnen vil slå ned på en fugl. ”Væk, væk din røver. Væk, fuglemorder,” råber 

de. Sært med de små fugle. Ikke nok med, at de tvinger ørnen til at flygte, de forfølger ham også et 

langt stykke op gennem dalen, og alle steder, hvor folkene hører deres skrig, kommer kvinderne ud 

på gårdspladsen og klapper i hænderne, så det smælder som geværsalver, og mændene kommer 

farende med bøsse i hånden. Drengen havde aldrig vidst, at Gorgo er så hadet og afskyet. 

Derfor er han så taknemmelig over at møde den gode bondekone. Hvis jeg nogensinde bliver 

menneske igen, tænker han, vil jeg rejse op og finde den smukke bondekone ved den store elv og 

takke hende, fordi hun var så god imod os. 

 

Mens Niels Holgersen endnu er i færd med sin frokost, mærker han en svag brandlugt fra nord, og 

han ser en tynd røgsøjle som en hvid tåge stige op fra en skovklædt ås. Det ser underligt ud med røg 

midt i den vilde skov, men det kan jo være, der ligger en sæter derhenne, og pigerne har tændt bål for 

at lave deres morgenkaffe. 

Røgen bliver stærkere for hvert øjeblik. I et nu bølger den hen over hele åsen. Der må være brand et 

eller andet sted, en mængde fugle flygter fra branden. 

Den lille, hvide røgsøjle er vokset til en tung, hvid sky, der vælter ud over åsens rand og synker mod 

dalen, og herfra stiger store røgmasser. Det er hele skoven, der står i flammer. Utroligt at den friske, 

grønne skov kan brænde. Det er nok bedst at slippe væk herfra, tænker drengen. Alene brandlugten, 

som han er nødt til at indånde, er ulidelig. 

 

Der er en forfærdelig knitren og bragen lige på én gang. En stor fyr, akkurat ligesom den, han selv 

sidder i, gløder med ét i alle nåle. Ilden har nået den, om den er kommet krybende som en slange, 

eller er kommet flyvende? Nu blusser hele fyrren som et bål af kvas. 

Fuglene flygter i vild hast. De kommer flagrende ud af røgen som store sodflager, flyver tværs over 

dalen til åsen, hvor drengen sidder. En stor hornugle sætter sig ved siden af ham i fyrren, og på en 

gren lige overfor har en duehøg slået sig ned. Til enhver anden tid havde det været farlige naboer, nu 

ser de ikke engang efter ham. De stirrer kun på ilden. En mår kommer farende op i fyrrens top, stiller 
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sig på en gren og ser med blanke øjne over på den brændende skov. 

 

Nu kommer ilden væltende ned ad skråningen. Den hvæser og drøner som en brusende storm. 

Gennem røgen ser man flammerne flyve fra træ til træ. Inden en gran kommer i brand, indhylles den 

først i et tyndt røgslør, så bliver alle nålene lige med ét røde, og så begynder det at knitre og brænde. 

 

Nede i dalen løber en lille bæk. Det ser ud, som om ilden vil standse dér, men så springer en lang 

flamme over til den store, udgåede fyr et stykke oppe på skrænten, og straks står den i lys lue, og 

dermed er ilden kommet over bækken. Høgen og hornuglen flyver deres vej, og måren farer ned fra 

træet. Det er ikke let for drengen at komme ned ad granens høje lige stamme. Han klamrer sig til den, 

så godt, han kan, lader sig glide fra gren til gren og styrter til sidst voldsomt til jorden. Der er ikke tid 

till at føle efter, om han har slået sig. Det gælder bare om at løbe. Som et hvislende lyn slår ilden ned 

i fyrren, jorden under ham begynder at ryge. På den ene side af ham løber en los, på den anden side 

glider en lang hugorm af sted, og lige ved siden af den, klukker en urfuglehun, der skynder sig afsted 

med sine små, dunede kyllinger. 

 

Nede i dalen er folk i gang med at slukke ilden. De fælder de nåletræer, der står nærmest, henter vand 

op i spande fra bækken og rykker lyng op, for at ilden ikke skal bane sig vej gennem småkrattet. 

Heller ikke de tænker på andet end skovbranden. De flygtende dyr løber imellem benene på dem. De 

slår ikke efter hugormen, de ænser ikke engang Tommeltot. Det er betagende at se dem stå der parat 

til at kæmpe, mens alt andet flygter. 

Røgen bliver så tæt, at den indhyller det alt sammen, det er ikke til at se, hvordan det går med kampen, 

men man ved jo nok, den er hård, det er nær ved, at branden breder sig videre. Men endelig tager 

ildens bragen af, og røgen glider hvid og blød henad jorden, og en mængde sorte stænger dukker op. 

Løvtræerne har mistet alle deres blade. Det er, hvad der er tilbage af den prægtige skov. 

 

Menneskene er sorte og badet i sved, men skovbranden bredte sig ikke videre. Drengen er kravlet op 

på en sten, og dér har han stået og set på, at ilden blev slukket. Men nu, hvor skoven er reddet, 

begynder andre farer for ham. Uglen og høgen retter på én gang blikket mod ham. 

Så hører han en velkendt stemme råbe sit navn. Kongeørnen, Gorgo, kommer susende ned gennem 

skoven. Og snart gynger drengen oppe i skyerne, frelst fra enhver fare. 
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Lapland 

 

Til August, 20. go´nathistorie 

 

At sidde i god behold på Gorgos ryg igen efter al den angst, Niels Holgersen har udstået under 

skovbranden, er en lykke. Men selve rejsen er også vidunderlig. Det har været nordenvind om 

morgenen, men vinden har vendt sig, så de har medvind, og der er ikke en luftning at mærke. Rejsen 

går så jævnt, så det undertiden er, som om de stod stille i luften. Det forekommer drengen, at ørnen 

slår og slår med vingerne uden at komme ud af stedet, men til gengæld er alting under dem i bevægelse. 

Hele jorden og alt, hvad der er på den, glider langsomt mod syd. Men så drejer ørnen mod nordvest, 

og de får sidevind, og han kan igen mærke lufttrækket, og han kan mærke, Ørnen bærer ham afsted i 

susende fart. ”Nu flyver vi ind i Lapland,” siger Gorgo, og drengen bøjer sig frem for at se det 

landskab, han har hørt så meget om. 

     Det er skov og skov og mose i det uendelige. Han bliver så søvnig af al den ensformighed, og han 

bliver bange for at glide ned af ørnens glatte ryg, så han må bede om at blive sat af. Og Gorgo daler 

omgående og sætter ham af på en stor mospude, hvor han straks falder i søvn. Men Gorgo er 

utålmodig efter at komme videre. Ikke længe får han lov til at ligge dér, så griber ørnen ham med 

begge klør og svinger sig op i luften med ham, og drengen bare sover, også i den ret ubekvemme 

stilling. ”Sov du kun, Tommeltot.” råber ørnen. ”Solskinnet holder mig vågen, og jeg vil fortsætte 

rejsen.”   

      

Næste gang han vågner, sætter han sig ganske fortumlet op, for hvor er han? Og hvor er Gorgo? 

Så falder hans blik på et mærkværdigt bygningsværk af grene, og det går op for ham, at det må være 

en ørnerede, som Gorgo har beskrevet den for ham. Det skulle vel ikke være...? Jo, det er ørnereden, 

som Gorgo blev født i, og hvor Akka fandt ham, nøgen og sulten, forladt af sine forældre. Dette her 

er dalen, hvor ørnene bor på klippehylderne, og vildgæssene på dalbunden. 

     Niels Holgersen jubler: De har nået målet! 

     Om lidt kan han møde Akka og alle sine rejsefæller. 
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Gensynet 

 

Til August, 21.go´nathistorie 

 

Niels Holgersen går lige så stille rundt og leder efter sine venner. Der er fuldkommen stille i hele 

dalen. Solen er ikke nået op over klippevæggen, og drengen kan forstå, at det er så tidligt, at 

vildgæssene endnu ikke er vågnet. Han ser en vildgås, der ligger og sover i en lille rede på jorden, og 

ved siden af hende, står gasen, han sover også, men det er tydeligt, at han har stillet sig så nær hende 

for at kunne være der, hvis der skulle vise sig en fare. 

     Drengen går videre uden at forstyrre og kigger ind imellem de små pilebuske, der dækker jorden. 

Overalt finder han gåsepar, men ingen af dem tilhører hans flok. Men omsider ser han et par, han 

kender. Det kan ikke være andre end Neljä, der ligger på æg dér, og den gase, der holder vagt ved 

siden af hende, er Kolme. Ja, det er dem. Drengen har den største lyst til at vække dem, men han lader 

dem sove og går videre. Han er kommet til stedet, hvor hans flok har slået sig ned, og imellem sivene 

ser han noget lyse hvidt. Hjertet hopper i brystet på ham. Det er, som han havde håbet og ventet: Den 

hvide gase, og ved siden af ham i reden ligger Dunfin nok så nydeligt på æg. 

      Drengen ser, hvor stolt han står dér med sin kone højt mod nord i de laplandske fjelde. Men Niels 

vil heller ikke vække dem. 

     

Han må lede temmelig længe, før han støder på flere vildgæs. Men så opdager han noget, der ligner 

en grå tue. Og da han kommer til foden af højen, ser han, at den grå tue er hverken mere eller mindre 

end Akka fra Kebnekajse. Her står hun lysvågen og ser sig omkring, som holder hun vagt over hele 

dalen. 

     ”Goddag, Mor Akka!” siger drengen. 

     Den gamle førergås vender sig og styrter ned mod drengen. Først rusker hun ham, så stryger hun 

ham med næbbet op og ned ad hele kroppen, og så rusker hun ham igen. Men hun siger ingenting. 

     Og Tommeltot kysser Mor Akka på begge kinder, og så giver han sig til at fortælle hende, hvordan 

han blev bragt til Skansen og holdt i fangenskab dér. 

     ”Nu skal jeg fortælle dig om Mikkel Ræv,” siger han. ”Om hvordan vi fangede ham. Selv om han 

har været meget slem imod os, kunne jeg ikke lade være med at have ondt af ham.” 

 

Du husker nok, August, sidst vi hørte om Mikkel Ræv, var han blevet lænkehund i stedet for den rigtige 

hund, der boede i hundehuset. Vi hørte ikke, hvad fiskeren sagde, da han kom hjem og fandt ud af, 

hvem den nye lænkehund var. Men i hvert fald slap han den ikke løs, og han skød den heller ikke, men 

han kørte helt til Stockholm med den og gav den til den zoologiske have på Skansen. I Zoologisk Have 

over alt i verden kan man se alle de forskellige dyr, der findes. De har det godt og får mad serveret 

hver dag, men det er kedeligt for dem. De vil meget hellere selv gå på jagt og opleve spændingen. 

Her har menneskene lavet en rævegrotte til dem, og så kan de sidde og underholde hinanden, hvis 

ikke de vil gå rundt i indhegningen og blive begloet af publikum. 

      

Der var andre ræve i den store rævehule, Tommeltot kiggede forbi og så, at Mikkel altid så så bedrøvet 

ud. Den længtes efter friheden. 

     ”Jeg havde fået mange gode venner deroppe, og en dag hørte jeg, at der var kommet en mand til 

Skansen for at købe ræve,” fortsætter Tommeltot. ”Han var fra en ø langt ude i havet. De havde 

udryddet alle rævene på hans ø, men følgen var, at de nu ikke kunne være der for rotter, så de ønskede 

bare rævene tilbage. Jeg gik hen til Mikkels bur og sagde til ham: ” Mikkel, i morgen kommer der 

folk herud for at hente et par ræve. Kryb ikke skjul, men bliv ude og sørg for at blive fanget, så får 

du din frihed tilbage. Og han fulgte mit råd, og nu løber han fri rundt på øen. Hvad siger du til det, 

Mor Akka? ” 

     ”Det kunne jeg ikke have gjort bedre,” svarer Akka. 

     ”Der er også noget andet, jeg vil spørge dig om,” vedbliver drengen: ”En dag så jeg ørnen, Gorgo, 

blive taget til fange og blive sat ind i ørneburet i Skansen. Han så ussel og elendig ud, og jeg fik lyst 
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til at file hul på ståltrådstaget og lade ham flyve ud, men så tænkte jeg igen, at han er en farlig røver 

og fugleæder. Jeg vidste ikke, om det var rigtigt at slippe sådan en ugerningsmand løs, at det måske 

var bedst at lade ham blive, hvor han var. Hvad mener du, Mor Akka?” 

     Til det svarer den kloge Akka: ”Nej, man må mene, hvad man vil om ørne, men de er stolte og 

mere frihedselskende end andre dyr, og det er stor synd at holde dem i fangenskab. Ved du, hvad jeg 

vil foreslå? At vi to, ligeså snart du er udhvilet, rejser ned til fuglefængslet og får Gorgo befriet.” 

     Men Tommeltot ler: ”De ord ventede jeg af dig, Mor Akka.” Så skal jeg fortælle dig, at den, du 

har opfostret og elsket som din egen søn og stadig har kærlighed til, han lever sådan, som ørne er nødt 

til at leve, og det forstår du om nogen. 

      Nu vil jeg gå hen og se, om Morten Gase er vågen, og vil du imens flyve op på klippehylden til 

reden, hvor du engang fandt en hjælpeløs ørneunge. Dér vil du sikkert finde én, der har båret mig 

tilbage til dig. Tak Gorgo! Også fra mig.” 
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Mod syd! Mod syd! 

 

Til August, 22. go´nathistorie 

 

Sommeren er gået. Vi er helt henne i oktober, og det er på tide, at vende næsen hjem. 31 vildgæs 

flyver i kile afsted. De mange vinger pisker i luften med en hvinende lyd, man kan næsten ikke høre, 

hvad man selv siger. De gamle gæs har 22 gæslinger med, der i sommerens løb er vokset op i 

fjelddalen. Elleve flyver til venstre og elleve til højre, og de gør deres bedste for at holde samme 

afstand mellem hinanden som de store. 

     De stakkels unger har aldrig før været på langtur, og i begyndelsen har de svært ved at følge med. 

     ”Akka! Akka!” råber de. ”Hvad er der i vejen?” spørger førergåsen. 

     ”Vores vinger er trætte! ”skriger ungerne. ”Jo længere I bliver ved, jo bedre går det.” svarer Akka 

og sagtner ikke farten, men bliver ved at flyve som før. Og det lader virkelig til, at hun har ret, for da 

gæslingerne har fløjet et par timer, klager de ikke mere over træthed. Men nu begynder sulten at melde 

sig. I fjelddalen har de været vant til at æde hele dagen igennem, og nu længes de efter mad. 

     ”Akka! Akka!” ”Hvad er der nu?” ”Vi er så sultne,” skriger ungerne. ”Vi kan ikke flyve mere uden 

mad.” ”Vildgæs!” lyder det fra førergåsen. ”I må lære at æde luft og drikke vind.” Og ikke om hun 

standser flugten, hun bliver ved at flyve som før. 

    Kan man virkelig leve af luft og vind? Det lader til det, for klagerne holder op lidt efter lidt. 

    Den første hvide sne har lagt sig over jorden. Det er på tide at vende hjem. Der er slet ikke rart i 

Lapland længere, regn og storm har afløst hinanden, og klarer det endelig op, bliver det straks frost. 

Bær og svampe, som drengen har spist sommeren igennem, er frosset eller rådnet væk. Den sidste tid 

har han måttet æde rå fisk, og det kan han slet ikke lide. 

     Dagene er blevet kortere, og de lange aftener og de sene morgener har været triste og kedelige. 

Men gæslingerne har efterhånden fået så store vinger, så rejsen hjemad kan begynde. 

     Ellers længtes Niels overhovedet ikke hjem, det er en vidunderlig smuk egn, og hans eneste 

bekymring har været, om myggesværmene skulle æde ham op. 

     Morten Gase har han ikke set meget til, for den store hvide har ikke haft tanke for andet end sin 

lille familie. Så har drengen holdt sig til den gamle Akka og til ørnen Gorgo, og de tre har tilbragt 

mange glade timer sammen. Drengen har stået på det sneklædte Kebnekajse, og han har været på 

mange andre højfjelde, hvor ingen menneskefod har trådt, og han har kigget ned i klippehuler, hvor 

hunulvene opføder deres unger. Hvor han end kom hen, var der smukt og dejligt. Men som Akka 

siger, at her kan de svenske nybyggere nok holde sig fra at slå sig ned, de må overlade det til bjørnene 

og ulvene og rensdyrene, vildgæssene og fjeldfuglene, som er skabt til at leve der. 

     Hele tiden møder de trækfugle, der nu flyver i meget større flokke end i foråret. 

      

Lapper og rensdyr har også travlt med at flytte ned fra fjeldene. De kommer vandrende i god orden: 

Forrest i optoget én lap, så kommer hjorden med rentyre i forreste række, så en række pakkerensdyr, 

der bærer lappernes telte og andre ejendele, og til sidst lappefamilierne. Da vildgæssene ser 

rensdyrene, daler de og råber: ”Nu skal I ha´ tak for i sommer!” Og rensdyrene svarer: ”Lykke til på 

rejsen og på gensyn.” 

 

Enhver, der har færdedes i bjergene, ved, hvor besværligt det kan være med tågen, der kommer 

væltende og skjuler udsigten, så man slet ikke kan se alle de smukke fjelde, der hæver sig omkring 

én. Tågen kan overfalde os midt om sommeren, og om efteråret kan man sige, at det er næsten umuligt 

at undgå den. 

     Niels Holgersen har haft rigtig godt vejr, så længe han var i Lapland, men aldrig så snart har 

vildgæssene råbt, at nu fløj de ind i Jämtland, før tågerne lukker sig så tæt om ham, at han ikke kan 

se det mindste frem foran sig. Han rejser en hel dag uden at vide, om det er et bjergland eller et 

sletteland, de er kommet til. 

     Henimod aften slår vildgæssene ned på en grøn plads, der skråner til alle sider, så han er klar over, 

at de befinder sig på en bakke. Han mener, det er beboede egne, for han bilder sig ind, at han    hører 
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både menneskestemmer og knirken af vogne, der ruller hen over en vej. 

     Han vil meget gerne se at finde en gård, men han er bange for at gå vild i tågen, så han tør ikke 

andet end at blive hos vildgæssene. Men et par skridt tør han da nok gå, og nu skimter han en høj 

bygning lige frem for sig. Det er et udsigtstårn, og dér kan han hverken få mad eller varme. Alligevel 

beder han Morten Gase, om ikke nok han vil tage ham på sin ryg og bære ham op på toppen af tårnet 

for om muligt at finde en tør plet, han kan ligge og sove på. 

     Morten er straks parat til at hjælpe ham. Han sætter ham af på tårnbalkonen, og dér sover drengen, 

lige til morgensolen vækker ham. 

     Der er bedre udsyn i dag, og under ham ligger en by med tage og tårne og spir. Han går rundt og 

kigger og tænker på, hvad det kan være for en by. Da pludselig farer han sammen ved lyden af en 

mængde tramp op ad trappen. Det er halvstore børn, vel sagtens en skoleklasse, på vej op i tårnet. 

Han ser sig om efter et skjulested, hvor han kan stå og gemme sig, mens de er deroppe. De har en 

lærer med, og han fortæller. De hygger sig og bliver der længe, og drengen 

 begynder at blive urolig, for han ved, Akka har travl med at komme videre. Men endelig tøffer de af, 

og han ser sit snit til at smutte ned, men der ingen gåseflok. Ingen Akka. I al spektaklet deroppe syntes 

han, han hørte en skræppen et stykke tid, men han kunne jo ikke komme frem og svare, og nu er den 

forstummet. Han kalder og råber. Intet svar. Det er ved at blive pinagtigt. Han prøver med gæssenes 

kaldesang: ”Her er jeg. Hvor er du?” Men de er for langt væk til at kunne høre ham. Det falder ham 

ikke ind, at de har forladt ham, men han er bange for, der er tilstødt dem noget. Da kommer ravnen, 

Bataki, og slår sig ned ved siden af ham. 

     Drengen havde aldrig tænkt, han nogensinde skulle komme til at hilse Bataki med et glad 

velkommen, som han nu gør. ”Det er dejligt at se dig. Du ved måske, hvor Morten Gase og 

vildgæssene er blevet af?” 

     ”Jeg kommer netop med hilsner fra dem.” svarer ravnen. ”Akka så en jæger strejfe om her på 

bjerget, så derfor turde hun ikke blive og vente på dig, men er rejst i forvejen. Men sæt dig op på min 

ryg, så skal du lige straks være hos dine venner.” 

    Drengen sætter sig hurtigt til rette på ravnens ryg, og Bataki ville snart have indhentet vildgæssene, 

hvis ikke tågen var kommet og havde forhindret det. Men den hæver sig pludselig fra markerne, fra 

søen og fra skoven og breder sig med forbavsende hast, og snart er jorden dækket af hvide, bølgende 

tåger. 

     ”Det er da også uheldigt,” siger Bataki. ”Men vi ved jo, de flyver mod syd, og så snart det bliver 

klart, skal jeg nok finde dem. 

 

Bataki er ikke rigtig rar. Niels har mærket det hele tiden. Der er et eller andet, den brænder for at sige. 

Og da de holder hvil engang, kommer det. Den kniber øjnene sammen. ”Da vi nu er alene her, siger 

den, vil jeg benytte lejligheden til at sige dig noget. Har du egentlig rigtig fået at vide, hvad den nisse, 

der forvandlede dig, stillede som betingelse for, at du kunne blive menneske igen?” 

     ”Jeg har aldrig hørt tale om andre betingelser, end at jeg skulle bringe den hvide gase op til Lapland 

og tilbage til Skåne igen.” 

     ”Du skulle nu spørge Akka. Du ved, hun var hjemme hos jer og talte med nissen.” 

     ”Det har Akka ikke sagt noget om til mig,” siger drengen ilde berørt. 

     ”Hun har vel syntes, det var bedst for dig ikke at vide besked.” 

     ”Det er underligt, Bataki, at du altid skal gøre mig så bekymret og ked af det.” siger drengen. 

     ”Det kan godt være, siger ravnen, men denne gang tror jeg nok, du vil være mig taknemmelig, når 

jeg fortæller dig, at nissen sagde, at du skulle blive menneske igen, hvis du kunne bringe Morten Gase 

hjem, så din mor kunne lægge ham på slagtebænken.” 

      Niels Holgersen farer op. ”Det er vel ikke andet end et ondskabsfuldt påfund af dig!” råber han. 

”Du kan selv spørge Akka,” siger Bataki. ”Jeg ser hende komme deroppe med hele flokken. Men der 

findes altid en udvej. Jeg glæder mig til at se, hvordan det vil lykkes for dig.” 
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Skatten på Skæret 

 

Til August, 23. go´nathistorie. 

 

Lige fra vildgæssene er begyndt deres efterårsrejse, er de fløjet stik mod syd, men da de forlader 

Fryksdalen, er de slået ind på en anden retning og flyver over det vestlige Värmland. Det er en munter 

rejse. Gæslingerne har nu fået så god øvelse i at flyve, at de ikke mere klager over træthed, og Niels 

Holgersen begynder at få sit gode humør igen, han har fået noget af sit håb tilbage, og det er sikkert 

det, der gør, at han har fundet ud af, hvordan han skal hindre den store hvide i at rejse hjem. 

     ”Ved du, hvad, Morten Gase” siger han, bedst som de flyver af sted højt oppe i luften, ”det bliver 

vist temmelig ensformigt for os at blive hjemme hele vinteren, nu vi har været på sådan en spændende 

rejse. Jeg sidder og tænker på, om vi ikke skal følge med vildgæssene til udlandet.” 

     ”Det kan da ikke være dit alvor?” siger gasen helt forskrækket, for nu, hvor han har bevist, at han 

var i stand til at følge vildgæssene helt op til Lapland, har han ikke noget imod at slå sig til ro igen i 

gåsestien i Holger Nielsens kostald. 

     Drengen sidder en tid stille og ser ned på Värmland, hvor alle birkeskove og lunde og havet stråler 

i alle efterårets gule og røde farver, og hvor de lange søer ligger mørkeblå mellem de gule 

bredder. ”Jeg tror aldrig jeg har set jorden så smuk under os som i dag,” siger han. ”Søerne er som 

lyseblå silke, og bredderne som brede guldbånd. Synes du ikke, at det er synd, at vi ikke skal se mere 

af verden?” ”Jeg troede, du ville hjem til din far og mor og vise dem, hvad for en flink dreng, du er 

blevet,” siger gasen. Hele sommeren har han gået og drømt om, hvilket stolt øjeblik det vil være, når 

han slår sig ned på gårdspladsen uden for Holger Nielsens hus og viser Dunfin og de seks unger frem 

for gæssene og hønsene og køerne og katten og mor Nielsen selv, så han er ikke særlig glad for 

drengens forslag. 

     ”Synes du ikke, Morten Gase, at det bliver kedeligt aldrig mere at få noget så kønt at se?” vedbliver 

drengen. Men gasen svarer: ”Jeg holder mere af de fede, flade marker hjemme i Skåne end af disse 

magre skovbakker. Men selvfølgelig, du kan jo nok forstå, at jeg ikke kan skilles fra dig, hvis du 

absolut vil fortsætte rejsen.” 

     ”Det svar var lige, hvad jeg ventede af dig,” siger drengen, og man kan høre på hans stemme, at 

der falder en tung sten fra hans hjerte. 

 

Vildgæssene har stillet sig hen på et lille skær, men da det bliver henad midnat, og månen står højt på 

himlen, gnider Akka søvnen af øjnene og går rundt og vækker de seks gamle gæs. Til allersidst puffer 

hun med næbbet til Tommeltot, så han vågner. ”Hvad er der?” spørger han. ”Ikke andet end at vi 

gamle i flokken har i sinde at flyve et stykke ud over havet, og vi vil spørge, om du har lyst til at følge 

med?” Eftersom drengen ved, at der altid er en mening med, hvad Akka foretager sig, er han ikke sen 

til at kravle op på gåsens ryg. De sætter kursen imod vest. Først flyver de over en række små og store 

øer, der ligger nær ved kysten, derpå over et bredt stykke åbent vand, og omsider når de til en stor 

øgruppe, der ligger helt ude ved det åbne hav. 

     Akka opsøger et af de mindste skær og slår sig ned dér. Da Niels Holgersen står ned fra gåsens 

ryg, ser han noget, der ligner en høj, spids sten lige ved siden af sig, men i samme øjeblik opdager 

han, at det er en stor rovfugl, der har valgt skæret til natkvarter. Hvordan kan Akka være så uforsigtig? 

Dog. Et øjeblik efter genkender han ørnen, Gorgo. Det viser sig, at det er her, Akka og ørnen har sat 

hinanden stævne. 

     ”Det er godt gået.” siger Akka. ”Jeg troede egentlig ikke, du kunne nå mødestedet før os.” 

”Der var ikke noget at gøre,” siger Gorgo. ”Desværre. Det ærinde, du bad mig udføre, er det gået 

dårligt med.” 

     ”Før du fortæller, hvad der er sket med dig på rejsen,” siger Akka, ”vil jeg bede Tommeltot hjælpe 

mig med at finde noget, der må ligge gemt herpå skæret.” 

     Da Niels Holgersen hører sit navn nævnet, ser han op. ”Du kan vel ikke forstå, hvad vi skal her 

ude ved Kattegat,” siger Akka. Næ-e det må drengen indrømme. ”Men jeg ved jo, du har gode grunde 

til, hvad du gør.” ”Ja, jeg er bange for, du mister tilliden til mig, for det er højst sandsynligt, der ikke 
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kommer noget ud af denne rejse,” siger Akka, og så fortæller hun sin historie: ”For mange år siden 

var jeg og nogle andre af flokken, som nu er gamle, ude for et frygteligt stormvejr på en forårsrejse, 

og vi søgte ly inde på disse her skær. Vi var nødt til at blive her flere dage, og vi led af sult, for her 

var ikke et eneste græsstrå. Vi søgte overalt efter noget at spise, og vi fandt nogle poser og håbede, 

der var korn i dem. Det var der ikke. Vi rev og sled i dem for at åbne dem, og da vi endelig fik hul på 

dem, viste det sig, at de var fyldt med blanke guldstykker. Dem havde vi selvfølgelig ikke brug for, 

så vi lod dem blive, hvor de var. I alle disse år har vi ikke tænkt på dem, men nu er der sket noget, så 

vi er kommet til at ønske os guld. Vi ved godt, det er meget usandsynligt, at skatten stadig findes, 

men vi er fløjet herover for at bede dig se efter, om det er tilfældet.” 

     Drengen springer ned i kløften og giver sig til at grave med en muslingeskal i hver hånd. Poser 

finder han ingen af, men da han har gravet et temmelig dybt hul, hører han en klirren, og han mærker, 

da han føler sig for med hænderne, at der ligger mange runde guldmønter i sandet. 

     Det fortæller han Akka. Poserne er mørnet og smuldret væk, men skatten ligger der stadigvæk. 

     ”Godt,” siger førergåsen. ”Fyld nu hullet, og læg sandet til rette, så ingen kan se, der har været 

rørt ved det. 

     Drengen gør, som hun siger, men da han kommer ud på klippen, bliver han overrasket ved at se, 

at Akka har stillet sig i spidsen for de seks vildgæs, og at de alle med stor højtidelighed kommer 

gående hen imod ham. Dér står de foran ham og nejer mange gange med halsene, så fornemt, at han 

river huen af hovedet og bukker. 

     ”Vi har noget at sige til dig, Tommeltot,” siger Akka. ”Vi har sagt til hinanden, at havde du haft 

tjeneste hos mennesker og været til ligeså stor hjælp for dem, som du har været for os, så ville de 

ganske sikkert ikke skilles fra dig uden at give dig en god løn.” ”Jamen, det er jo mig, der takker,” 

kommer det forvirret fra drengen. ”Det er jer, der har taget jer af mig.” ”Vi mener også”, fortsætter 

Akka, ”at når du har fulgt os på hele rejsen, så skal du ikke gå fra os lige så fattig, som du kom. Da 

disse guldmønter har ligget her i kløften i så mange år, er der ikke nogen, der ejer dem. Du skal tage 

dem til dig som løn, så du kan vise din mor og far, at du har tjent som gåsedreng hos ordentlige folk.” 

     ”Jeg ved,” svarer drengen, ”at det, jeg har lært hos jer i dette år, er mere værd end guld.” 

     Han vender sig og ser ud over havet, så ser han Akka ind i de blanke øjne og siger:” Hvorfor 

afskediger I mig og giver mig løn, inden jeg har sagt op?” ”Jeg tror nu nok, du bliver hos os, så længe 

vi er i Sverige,” siger Akka. ”Men jeg ville vise dig, hvor skatten er at finde nu, da vi kunne komme 

til den uden alt for stor en omvej.” ”Det er alligevel, som jeg siger,” vedbliver drengen.” ”I vil skille 

jer af med mig, før jeg selv har lyst. Jeg synes, vi har haft det så godt sammen. Må jeg ikke nok have 

lov til at følge jer videre til udlandet?” 

     Da drengen siger det, strækker Akka og de andre deres halse lige op i vejret og står lidt og suger 

luft ind i de halvåbne gab. ”Det er en mulighed, jeg slet ikke har tænkt på,” siger Akka, da hun har 

sundet sig lidt. ”Men lad os lige høre, hvad Gorgo har at fortælle fra sin tur hjem til Skåne.” 

     ”Ja, dér har jeg været,” siger Gorgo. ”Men, som jeg sagde, uden noget godt resultat. Det gik let 

nok at finde Holger Nielsens hus, og da jeg havde svævet et par timer over gården, fik jeg øje på 

nissen, der listede rundt mellem husene. Jeg sagde, at jeg var sendt af Akka fra Kebnekajse, og vi gik 

hen på en mark, hvor vi kunne tale sammen i fred og ro. Jeg fortalte ham, som det var, og at han måtte 

skaffe Niels Holgersen bedre betingelser for at blive menneske igen. ”Jeg ville ønske, jeg kunne”, 

sagde nissen, ”jeg har hørt, at han har opført sig godt på rejsen. Men sådan er dét. Det kan der ikke 

laves om på. Du kan hilse ham og sige, at han gør bedst i at komme hjem hurtigst muligt, for det står 

dårligt til herhjemme. Holger Nielsen har måttet betale kaution for en bror, han havde stor tillid til. 

En hest, han har købt for lånte penge, blev halt den første dag, han kørte med den, og siden den tid 

har han ikke haft nytte af den. Ja, fortæl Niels Holgersen, at hans forældre allerede har været nødt til 

at sælge to køer, og at de kommer til at gå fra hus og hjem, hvis ikke de får hjælp fra nogen kant.” 

     Da drengen hører det, knytter han hænderne, så knoerne bliver hvide. 

 

”Det er grusomt af nissen,” siger han, at han har stillet sådan en betingelse, så jeg ikke kan komme 

hjem og hjælpe mine forældre. Men det skal ikke lykkes ham at gøre mig til en troløs ven. Far og 

Mor er hæderlige folk, og jeg ved, de hellere vil undvære min hjælp end have, at jeg kommer tilbage 
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med evig dårlig samvittighed.” 
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Hos Holger Nielsen 

 

Til August, 24. go´nathistorie 

 

En dag med tungt og diset vejr går vildgæssene og græsser i Skåne på de store marker. De sidder 

netop og holder middagshvil, da Akka henvender sig til Niels Holgersen. ”Det lader til, at vi skal 

have stille vejr en tid,” siger hun. ”Jeg tænker, at vi rejser over Østersøen i morgen. ”Ja så,” siger 

drengen kort, han mærker sin hals snøre sig sammen, så han ikke kan tale. 

     ”Vi er vist temmelig nær ved din hjemegn,” siger hun. ”Og jeg tænkte, at du måske havde lyst til 

at at se hjem. Det vil jo vare noget, før du får lejlighed til at se din familie igen. ”Det er vist bedst at 

lade være,” siger drengen med grødet stemme. Alligevel bliver han glad over forslaget. ”Når gasen 

bliver hos os, kan der jo ikke ske nogen ulykke”, siger Akka. ”Jeg synes, du må vide besked med, 

hvordan de har det hjemme. Måske kan du hjælpe dem på en eller anden måde, selvom du ikke bliver 

menneske.” ”Det har du ret i, siger Niels og bliver ganske ivrig. 

      

Et øjeblik efter er drengen og førergåsen på vej til Holger Nielsens, og det varer ikke længe, før Akka 

slår ned bag stengærdet, der indhegner husmandsstedet. Drengen kryber op på gærdet. ”Det er 

underligt som alting ligner sig selv,” siger han. ”Jeg synes, det var i går jeg så jer komme flyvende 

oppe i luften.” 

     Pludselig siger Akka: ”Jeg gad vide, om din far har en bøsse?” ”Ja, det skal jeg love dig,” svarer 

drengen. ”Det var derfor jeg blev hjemme i stedet for at tage med dem den søndag.” 

     ”Så tør jeg ikke stå her og vente på dig,” siger Akka. ”Det er bedst, du støder til os i morgen tidlig, 

så kan du blive hjemme natten over. ”Åh nej, flyv ikke endnu, Mor Akka!” råber drengen. Han bliver 

pludselig bange for, at der skal tilstøde ham eller vildgæssene noget, så de aldrig mere får hinanden 

at se. ”Du kan jo nok forstå, at jeg er ked af, at jeg aldrig får min rigtige skikkelse tilbage. Men jeg 

vil sige dig, at jeg ikke fortryder, at jeg fulgte med jer sidste forår. Jeg ville aldrig have undværet den 

rejse, om jeg så aldrig skulle blive menneske igen.” 

     Akka suger luften ind et par gange, inden hun siger:” ”Der er en ting, jeg ville have talt med dig 

om for længe siden. Synes du, Tommeltot, at det er rimeligt, at menneskene alene skal eje jorden? 

Husk på, at I har et stort land. Synes du ikke, I har råd til at overlade nogle nøgne skær og nogle 

sumpede søer og moser og nogle øde fjelde og afsides skove til os stakkels dyr, så vi kunne være i 

fred! I alle de år, jeg har levet, har jeg været jaget og forfulgt. Det ville være godt at vide, at der var 

et fristed også for sådan én som mig.” 

     ”Jeg ville være glad, hvis jeg havde kunnet hjælpe dig,” siger drengen, ”men jeg får aldrig nogen 

magt blandt mennesker.” 

     Akka gør kort proces. ”Vi ses i morgen. Nu flyver jeg tilbage til min flok.” Hun løfter sig på 

vingerne, men kommer straks tilbage. Hun stryger et par gange med næbbet op og ned ad Tommeltot 

og flyver til sidst sin vej. 

 

Det er højlys dag, men der er ikke et menneske at se på gården. Drengen kan gå, hvorhen han vil. 

Han skynder sig hen til kostalden, for hos køerne ved han, han kan få besked. Der ser sørgeligt ud 

derinde. I foråret har der været tre dejlige køer. Nu står der kun en eneste ko, det er Majrose. Hun ser 

trist ud, har knap rørt et strå af den mad, der ligger foran hende. 

     ”God dag, Majrose,” siger drengen og springer uden frygt ind i båsen. ”Hvordan står det til med 

Mor og Far? Hvordan har katten det og gæssene og hønsene, og hvor har du gjort af Stjerne og 

Guldlilje?” 

     Det giver et sæt i Majrose, da hun hører drengens stemme, og hun ser ud, som om hun havde lyst 

til at stange ham. Men hun er nok ikke så hidsig som før, hun giver sig tid til at se på Niels Holgersen. 

Han er ligeså lille, som før han rejste, og han har det samme tøj på, men ligner alligevel slet ikke sig 

selv. Den Niels Holgersen, der rejste om foråret, havde en tung og langsom gang, hans stemme var 

slæbende, og hans øjne søvnige, men den Niels, der står her nu, er let og smidig, taler hurtigt, og han 

har et par øjne, der lyser og skinner. Hans holdning så kæk, så man uvilkårligt får respekt for ham, så 
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lille han er. 

     ”Muh,” brøler Majrose. ”De sagde, han var blevet anderledes, men jeg ville ikke tro det.” Nu ser 

hun det med egne øjne. ”Velkommen hjem, Niels Holgersen. Velkommen hjem!” 

     ”Tak skal du have, Majrose,” siger drengen glad overrasket over den venlige modtagelse. ”Men 

fortæl mig nu, hvordan Mor og Far har det?” 

    ”De har ikke haft andet end sorger og ulykker, siden du rejste din vej,” siger Majrose. ”Det værste 

er den dyre hest, der nu har stået og ikke bestilt andet end at æde hele sommeren. Din far kan ikke få 

sig selv til at skyde den, og sælge den, kan han ikke. Det er hestens skyld, at både Stjerne og Guldlilje 

måtte sælges.” 

     Der er noget andet, drengen brænder efter at spørge om, men han generer sig for at spørge rent ud. 

Derfor siger han: ”Mor blev vel ked af det, da hun så, at Morten Gase var fløjet sin vej?” 

     ”Jeg tror ikke, hun havde taget sig det så nær med gasen, hvis hun havde vidst, hvordan det gik til, 

at han fløj sin vej. Nu sørger hun først og fremmest over, at det var hendes egen søn, der sneg sig 

hjemmefra og tog gasen med sig.” 

     ”Nå, så hun tror, at jeg stjal gasen?” siger drengen. ”Hvad skulle hun ellers tro? Mor og Far tror 

vel også, jeg har drevet rundt i sommer som en anden landstryger?” 

     ”De tror i hvert fald, det står sørgeligt til med dig,” siger Majrose. ”De sørger, som man sørger 

over det kæreste, man ejede.” 

     Drengen går hurtigt ind i hestestalden. Den er lille, men pyntelig. Det er tydeligt, at Holger Nielsen 

har gjort sit bedste for at indrette den, så den nyankomne kunne befinde sig godt. Der står en dejlig 

hest, den skinner ligefrem af velnærethed. 

     ”Goddag i stalden,” siger drengen. ”Det kan da ikke være dig, der er syg, du ser så frisk og rask 

ud.” 

     Hesten vender hovedet og ser opmærksomt på drengen. ”Er det dig, der er søn her i huset?” siger 

han. ”Dig har jeg hørt meget om. Du ser så god ud. Havde jeg ikke vidst, at du var forvandlet til en 

nisse, ville jeg aldrig været kommet på den tanke.” 

     ”Jeg ved godt, jeg har et dårligt rygte her på stedet” siger Niels Holgersen. ”Min egen mor tror, 

jeg listede mig væk som en tyv. Jeg bliver ikke længe, men inden jeg går, vil jeg gerne lige vide, hvad 

der er i vejen med dig.” 

     ”Det er en skam, du ikke bliver,” siger hesten, ”for jeg er sikker på, at du og jeg ville være blevet 

rigtig gode venner. Mig er der ikke noget i vejen med andet, end at jeg har trådt noget op i foden, en 

knivspids eller hvad det nu er. Den sidder så godt gemt, at dyrlægen ikke har kunnet finde den, men 

den stikker og stikker, så jeg næsten ikke kan gå. Hvis du bare vil fortælle Holger Nielsen, hvad der 

er i vejen, så tror jeg, let han kunne hjælpe mig. Jeg ville så gerne gøre gavn for føden. Jeg skammer 

mig sådan over at stå og æde uden at bestille noget.” 

     Niels Holgersen tager hesten under behandling. Med sin lille spidse kniv ridser han i hestens hov, 

og han er først lige blevet færdig, da han hører stemmer ude i gården. Han lukker stalddøren lidt på 

klem og kigger ud. Det er hans mor og far, der kommer gående op ad vejen til huset. 

     De taler om penge, om at låne. Men nej, gæld er det værste af alt, så hellere sælge huset. 

     ”Men hvad, hvis Niels kommer hjem, syg og fattig, og vi ikke er her?” siger moren. ”Ja, så må vi 

bede de folk, der bor her, om at tage godt imod ham og fortælle ham, at vi venter ham.” 

     Derpå går de ind i huset, og drengen hører ikke mere, men han bliver glad og rørt og har den største 

lyst til at løbe hen til dem. Men måske vil de blive endnu mere bedrøvede, hvis de så ham, som han 

ser ud nu, tænker han. 

     Niels får travlt med at gemme sig, for faren kommer ind i stalden for at se til hesten. Af vane går 

han hen og løfter benet for om muligt at opdage, hvad årsagen kan være. Men hvad er dét? Der er 

ridset nogle bogstaver ind i hoven. Tag jernet ud af hoven, står der. Holger Nielsen ser sig spørgende 

rundt til alle sider. Skulle der alligevel sidde noget skarpt derinde? 

      

Mens han er optaget af hesten, kommer der fremmede til gården. Sagen er, at da Morten Gase er så 

nær ved sit gamle hjem, er det ham umuligt at modstå lysten til at vise kone og børn frem for de gamle 

kammerater i husmandshuset, og uden videre omsvøb tager han Dunfin og gæslingerne med og flyver 
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derhen. 

 

Der er ingen mennesker ude i gården hos Holger Nielsen, da gasen kommer flyvende, så han kan i ro 

og mag gå rundt og vise Dunfin, hvor mageløst han har haft det, da han endnu var en tam gås. 

     Han opdager, at døren til kostalden står åben. ”Kig lige herind, siger han, ”så skal du se, hvordan 

jeg boede i gamle dage. Det var noget andet end at holde til i kær og sumpe, som vi nu gør.” 

     Gasen står på på dørtrinet. ”Kom, Dunfin, så skal du se gåsestien. Du skal ikke være nervøs. Der 

er ikke den mindste fare.” 

     Og så går gasen, Dunfin og alle seks unger ind i gåsestien for at se, hvilken glans og herlighed den 

store hvide har levet under, inden han gav sig i lag med vildgæssene. 

     ”Ja, sådan havde vi det. Dér var min plads, og dér var ædetruget, der altid var fuldt af havre og 

vand,” sige gasen. ”Vent lidt, der er også mad i det nu!” Og dermed løber han hen til truget og giver 

sig til at slubre havre i sig. 

     Men Dunfin er urolig. ”Lad os gå ud igen,” siger hun. ”Bare et par korn til.” I det samme udstøder 

han et skrig og skynder sig hen til udgangen. Men det er for sent. Døren smækker i. Holger Nielsens 

kone står udenfor og sætter krogen på. De er lukket inde. 

      

Holger Nielsen har trukket et spids stykke jern ud af hestens hov, og meget fornøjet klapper han dyret, 

da hans kone hurtigt kommer ind i stalden. ”Kom skal du se, hvilken fangst jeg har gjort,” siger 

hun. ”Nej, vent lidt, kig først herhen,” siger manden. ”Jeg har opdaget, hvad der var i vejen med 

hesten.” Og konen siger: ”Jeg tror, lykken er ved at vende tilbage til os. Vil du tænke dig, den store 

gase, der blev borte i foråret, må være fløjet med vildgæssene. Han er kommet tilbage, og han har syv 

vildgæs med. De gik ind i gåsestien, og jeg har lukket dem alle sammen inde dér.” 

     ”Det var da mærkeligt,” siger manden. ”Men ved du hvad? Det bedste ved det er da, at vi ikke 

mere skal tro, det er vores dreng, der tog gasen med sig, da han gik hjemmefra.” 

     ”Det har du ret i, lille far,” siger hun. ”Men nu skal jeg sige dig noget: Jeg tror, vi er nødt til at 

slagte dem her i aften. Om et par dage er det Mortensaften, så vi må skynde os, hvis vi skal nå at få 

dem til byen. Kom og hjælp mig med at bære dem ind i huset.” 

     Så går de deres vej, og lidt efter ser drengen sin far komme bærende på Dunfin og Morten Gase, 

én under hver arm, og gå ind i huset med dem. Gasen råber: ”Tommeltot! Hjælp!” som han altid 

gjorde, når der var fare på færde, selvom han ikke kan vide, at drengen er i nærheden. 

     Niels Holgersen hører råbet, og at han tøver, er ikke fordi, han ved, det er til hans egen fordel, at 

gasen bliver lagt på slagtebænken, men skal han redde gasen, er han nødt til at vise sig for sin far og 

mor. ”Skal jeg virkelig volde dem den sorg,” er hans fortvivlede tanke. Men da døren lukker sig bag 

gasen, kommer der liv i drengen. Han farer over gårdspladsen, hopper op på egeplanken uden for 

husdøren og løber ind i forstuen. ”Husk dog, det er Morten Gases liv, det gælder!” Og han hamrer af 

al magt på døren. 

     ”Er der nogen, der vil ind,” siger hans far og lukker døren op. ”I må ikke røre gasen,” råber drengen, 

og i det samme lyder der et glædesskrig fra Gasen og Dunfin, der ligger bundet på slagtebænken. Han 

kan da høre, de endnu er i live. 

    

 Men hvem, der også udstøder et glædesskrig, det er hans mor. ”Nej, hvor er du blevet stor og køn,” 

råber hun. ”Gud være lovet og takket, at jeg har dig igen.” 

     ”Velkommen, min dreng,” siger faren, mere kan han ikke få frem. 

     Og drengen bliver stående på dørtrinet. Han forstår ikke, at de er så glade for at se ham. 

     Men så kommer hans mor hen og slår armene om ham og trækker ham ind i stuen. Og pludselig 

går det op for ham, hvordan det hænger sammen. ”Mor! Far! Jeg er stor. Jeg er menneske igen!” råber 

han.  
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Afsked med vildgæssene 

 

Til August, 25. go´nathistorie 

 

Næste morgen er Niels Holgersen oppe før daggry og går ned mod stranden. Endnu inden det er rigtig 

lyst, står han og ser ud over havet. Han er ganske alene. Han har været inde i gåsestien hos Morten 

Gase, men han stod med hovedet under vingen og ville ikke røre sig af pletten. 

     Det er en smuk og klar dag. Det er lige så flot en forårsdag, som den dag, hvor vildgæssene kom 

til Skåne. Havet ligger stille og ubevægeligt. Der rører sig ikke en vind, og drengen tænker på, hvilken 

herlig overfart, vildgæssene vil få. 

     Han går rundt som i en drøm. Snart føler han sig som nisse, og snart som menneske. Når han ser 

et stengærde, tør han knap gå videre, før han har overbevist sig om, at der ikke ligger et rovdyr på lur 

bag ved det. Og straks efter ler han ad sig selv og glæder sig over, at han er så høj og stærk, at han 

ikke behøver være bange for noget. 

     Nu stiller han sig helt nede ved strandbredden, for at vildgæssene skal se ham. Det er en stor 

rejsedag. Uafbrudt lyder der lokketoner fra luften. Der kommer også vildgæs flyvende, den ene store 

flok efter den anden. ”Bare det ikke er mine gæs, der flyver forbi uden at sige farvel til mig,” tænker 

han. Han vil så gerne fortælle dem, hvordan det hele er gået til, og vise dem, at han er menneske igen. 

Der kommer en flok, der skriger højere og flyver hurtigere end de andre. Der er noget, der siger ham, 

at det er hans flok, men han er ikke så sikker, som han ville have været dagen i forvejen. 

     Flokken sagtner farten og flyver frem og tilbage langs kysten, og så er drengen sikker på, at det er 

dem. Drengen prøver at at udstøde en lokketone, der vil kunne kalde dem ned til sig. Men tungen vil 

ikke. Han kan ikke få den rigtige lyd frem. 

     Han hører Akka råbe et eller andet, men han forstår ikke, hvad hun siger. Han vinker med sin hue, 

og han løber langs stranden og råber: ”Her er jeg, hvor er du?” Men det lader til, at det kun gør dem 

bange. De letter og flyver ud over havet. Så forstår han det omsider: De kan ikke kende ham.  Og han 

kan ikke kalde dem til sig, fordi et menneske ikke kan tale fuglenes sprog. Han kan ikke tale det, og 

han kan heller ikke forstå det. 

     Selvom Niels Holgersen er glad for at være løst fra trolddommen, synes han, det er bittert, at han 

er blevet skilt fra sine gode kammerater på den måde. Han sætter sig ned i sandet og holder hænderne 

for ansigtet. 

     Men lidt efter hører han en brusen af vinger. Det har været svært for Mor Akka at rejse fra 

Tommeltot, og hun vender tilbage endnu engang. Og nu, hvor drengen sidder stille, drister hun sig til 

at nærme sig ham, og lige med ét er det, som om hendes øjne bliver åbnet for, hvem han er. Hun 

sætter sig på pynten ved siden af ham. 

     Drengen udstøder et skrig af glæde og tager den gamle Akka i sin favn. Også de andre vildgæs 

stimler sammen om ham, kaglende og pludrende, og han takker dem for den vidunderlige rejse, som 

han har haft sammen med dem. Men lige på én gang bliver vildgæssene så underligt stille, som om 

de vil sige: ”Ak, han er jo et menneske. Han forstår ikke os; vi forstår ikke ham.” 

     Han kærtegner og klapper Akka, og det samme gør han med alle de gamle, der har været med fra 

den første begyndelse. 

     Derpå rejser han sig og går ind mod land, for han ved, at fuglenes sorg aldrig varer længe. 

     Han vender sig og ser efter de mange fugleflokke, der flyver over havet. Alle råber de deres 

lokketoner, kun en eneste flok vildgæs flyver helt tavse deres vej, så længe han kan følge dem med 

øjnene. Men kilen er regelmæssig, farten god, og vingeslagene stærke og kraftfulde. Drengen føler 

en sådan længsel efter de bortflyvende, at han ikke er langt fra at ønske, han igen var Tommeltot og 

kunne flyve over land og hav med en flok vildgæs. 
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Efterskrift 

 

Ja, her må vi desværre forlade Niels Holgersen. Jeg ved ikke, hvordan I har det, kære læsere? men 

jeg er faktisk kommet til at holde af den lille fyr og alle hans venner. Han har klaret det godt, synes 

jeg, og det synes nissen åbenbart også, siden han har løst ham fra trolddommen og givet ham men-

neskeskikkelse igen. Niels gik til det yderste og glemte sig selv, for at redde sin bedste ven, det skulle 

han belønnes for. 

     Vi må finde os i, at der så er mange ubesvarede spørgsmål: Hvad med Dunfin og de seks gæslinger? 

Og får forældrene nogensinde glæde af skatten på skæret? Den kunne de nok have brug for. Men vi 

går ud fra, at de klarer sig nu, hvor hesten er blevet arbejdsduelig. Hovedsagen er, at Holger Nielsens 

har fået deres søn igen, og hvilken søn? 

     Niels Holgersen har fået muligheden for at begynde et helt nyt liv derhjemme, og mon ikke han 

har lært så meget på det år, han har været på farten, så han kan se sig selv i øjnene, som den store, 

flinke dreng, han er blevet, og kan fortsætte ad den vej. For livet er jo spændende, også selv om man 

ikke flyver over land og hav sammen med en flok vildgæs. 


