
Kvarnen som skapade silverpengar. 

En gång var det en bonde som hade en anmärkningsvärd kvarn. Den kunde skapa silverpengar. När 

kungen hörde det ville han ha kvarnen och tog den helt enkelt från bonden. Bonden blev väldigt ledsen. 

Han blev förtvivlad. 

Tuppen gick fram till bonden och sa: 

- Var inte ledsen! Jag ska gå till kungen och hämta tillbaka din kvarn! 

Och iväg gick han. 

På vägen genom den djupa skogen tänkte han på hur han skulle lyckas med sin uppgift när han träffade 

ett gammalt troll. 

- Varför ser du så orolig ut? frågade trollet. 

- Jag är på väg till kungen för att få tillbaka bondens kvarn. 

- Inget annat? Det är enkelt! Jag ska ge dig ett gott råd! Ta med dig alla du träffar! 

Tuppen tackade och fortsatte sin vandring. Han hade knappt gått 100 steg när han mötte en räv. 

- Hej, min vän! Vill du följa med mig till kungen för att kräva tillbaka bondens kvarn? 

- Varför inte, sa räven. 

- Kom och gå under min vinge, sa Tuppen och så gick de. 

Snart mötte de en varg. 

- Du kan vara till hjälp, sa Tuppen, kom med oss till kungen! 

- Med glädje, sa Vargen. 

Du kan gå under min andra vinge, sade tuppen och så gickde vidare . 

Efter ett tag träffade de en stor björn. 

- Spring inte iväg! Spring inte undan! ropade Tuppen, Kom in under mina stjärtfjädrar för nu är vi på väg 

till kungen! 

När de anländer till slottet gick Tuppen upp på slottstrappan och gol så att väggar och tak darrade. 

Konungen rusade ut och ropade: 

- Vem skakar mitt slott? 

Tuppen svarade: 

- Lämna tillbaka bondens kvarn! 

Konungen blev så arg, han kastade tuppen till sina vilda baggar, så att de skulle döda honom. Men 

tuppen släppte ut räven och när kungarnas tjänare kom för att mata baggarna på morgonen var de alla 

döda. 

Tuppen gick ut på trappan och ropade: 

- Lämna tillbaka bondens kvarn!  

Nu blev kungen ännu argare: 

- Du igen! Jag ska göra slut på dig! 

Och kungen kastade tuppen till sina grymma tjurar. Tuppen släppte ut vargen och när konungens tjänare 

kom för att se efter tjurarna på morgonen var de alla döda. 

Tuppen gick ut på trappan och ropade så högt att hela grunden på slottet skakade. 

- Ge tillbaka bondens kvarn!  

Nu var kungen ursinnig och kastade tuppen till sina unghästar. 



Tuppen släppte ut björnen och när konungens tjänare kom och letade efter hästarna på morgonen var 

de alla döda. 

Tuppen gick ut på trappan och ropade så högt att hela slottet skakade 

- Ge tillbaka bondens kvarn!  

Kungen blev fruktansvärt vred. Han sa till sina tjänare att ta tuppen ut på sjön och dränka honom. Men 

tuppen drack upp allt vattnet så att han blev rund som ett klot. 

Och än en gång gick tuppen uppför trappan och ropade så högt att hela slottet skakade i sina 

grundvalar. 

- Ge tillbaka bondens kvarn!  

Konungen lät bygga ett bål, satte tuppen på toppen och tände elden. Tuppen spydde upp ut allt vattnet 

han hade druckit, elden slocknade och kungen och hans folk nästan drunknade. 

Då gick Tuppen uppför trappan och gol sju gånger så högt han kunde: 

- Ge tillbaka bondens kvarn!  

Kungen gav inte upp. Han sa åt sina tjänare att tillaga tuppen så att kungen kunde äta honom. Och 

kungen åt verkligen upp tuppen, men när han öppnade sin mun sträckte tuppen ut huvudet och gol: 

- Ge tillbaka bondens kvarn!  

Konungen blev rädd och befallde sina tjänare att skära av huvudet på tuppen. 

Tjänarna tog det skarpaste svärdet och nästa gång tuppen sträckte ut huvudet, högg tjänaren till! Men 

tuppen var snabb, han drog tillbaka sitt huvud samtidigt som tjänaren högg. Så tjänaren råkade i stället 

hugga huvudet av konungen. 

Så fick bonden tillbaka sin kvarn. Tuppen flög upp på taket, och där sitter han vare sig det regnar eller 

stormar, för att visa att den här historien är helt sant. 

 

 


