
KÄPP SLÅ 

 

Folksaga från nordafrika 

 

Det var en gång en fattig vedhuggare som hade en stor familj att försörja. En dag när han var ute 

i skogen hittade han ett gammalt halvmurket träd. Det blir det lätt att hugga ner tänkte han och 

började hugga. Knappt hade han lyft yxan då en trädande dök upp och frågade mannen varför 

han ville förstöra trädandens hem. Mannen förklarade att det var hans sätt att försörja sin familj. 

Det kan jag ordna bättre sa trädanden och gav mannen en kvarn. Gå hem, sa han, och sätt den här 

på bordet så har du snart så mycket couscous att du kan försörja din familj och dessutom få 

mycket över som du kan sälja på marknaden. Men yppa inte hemligheten för någon, sa 

trädanden. 

Mannen tackade och gick hem, satte kvarnen på bordet och vips var den fylld med couscous! 

Mannen visade sin skatt för sin hustru, som blev överlycklig. Nu behövde de inte svälta.Hon 

lovade att hålla tyst om hemligheten. 

Varje dag gick nu vedhuggaren till marknaden och sålde couscous. För pengarna köpte han 

kläder och husgeråd till familjen, som för varje dag fick det allt bättre. Detta såg naturligtvis 

grannarna. Grannfrun undrade om de fått ett arv. Men hustrun avslöjade ingenting. Grannfrun 

fortsatte att ställa frågor och en dag kunde hustrun inte stå emot; hon visade henne den 

förunderliga kvarnen. Grannfrun fylldes av habegär. Nästa dag kom hon tillbaka och berättade att 

de skulle ha en stor fest och undrade om hon kunde få låna kvarnen. Hustrun såg inga problem i 

det utan lånade ut kvarnen. Grannfrun skickade genast sin man till marknaden för att köpa en 

kvarn som såg precis likadan ut. 

Och det var den kvarnen grannfrun nästa dag återlämnade. 

Den kvarnen malde ingen couscous. Snart var vedhuggarfamiljen fattig igen och fick sälja allt de 

hade och när det inte fanns något kvar fick vedhuggaren gå ut i skogen igen för att hitta ved. 

Han kom till samma träd, lyfte sin yxa och trädanden dök upp. Du igen! Är du inte nöjd med din 

kvarn? Mannen berättade att kvarnen upphört att fungera och trädanden sa att mannen inte 

lyckats hålla sin gåva hemlig, men trädanden hade en lösning. Han gav mannen en käpp och 

mycket tydliga instruktioner. 

Mannen gick hem och talade med sin hustru, de bjöd in sina grannar till fest. Så fort de satt sig 

till bords sa mannen att han ville ha tillbaka sin kvarn. Grannarna låtsades inte först någonting. 

Då tog mannen fram käppen, höll upp den och ropade: Käpp slå! 

Käppen for fram över grannarnas ryggar och knappt hade den kommit igång förrän grannarna 

erkände stölden och lovade att lämna tillbaka kvarnen. 

Så fick den fattige vedhuggaren sin kvarn och han levde lycklig med sin familj i alla sina dagar. 


