
Berättelse som inspiration

Bärplockardagen 

Jag tänker berätta om en dag för länge sen då jag skulle gå ut i skogen för att leta bär. 
Bären skulle jag ha till en paj som jag skulle ha till en liten fest för mina vänner dagen 
efter. Jag gav mig av på förmiddagen när solen just värmt upp luften. Det var riktigt 
vackert väder ute och stigen till skogen gick över ett fält. På stigen stod en pojke med sin 
cykel. Pojken som hette Gunnar berättade för mig att hans kedja hade hoppat av och han 
samtidigt fått punktering. Jag berättade att jag skulle plocka bär men ändå hade lite 
verktyg i väskan och kunde fixa till cykeln åt Gunnar. Gunnar tackade för hjälpen och 
cyklade glatt visslande iväg. 


Jag gick vidare mot skogen och när jag nästan hade nått skogsgränsen hörde jag något 
som lät bakom en buske. Jag kunde inte låta bli att gå till busken och titta och döm om 
min förvåning där såg jag ett troll som satt och grät. Jag blev mycket förvånad eftersom 
jag aldrig hade sett ett troll, men att det var ett troll gick inte att ta miste om. Trollet 
berättade att hen var på väg till sin farmor med en liten ask med medicin. Trollet som 
hette Ruskig berättade vidare att hen hade snavat på något och ramlat och samtidigt 
tappat asken som inte gick att hitta. Jag berättade att jag skulle till skogen och plocka bär 
men lovade att hjälpa till och efter en lång stund så hittade jag en vacker ask i silver och 
Ruskig blev mycket glad och sprang snabbt vidare mot farmor. 


Jag fortsatte mot skogsbrynet och en bra bit inne i skogen såg jag två barn, en pojke och 
en flicka, som kivades(bråkade) om något. De hade båda någon form av krona på 
huvudet men jag kunde inte riktigt höra vad det var som de kivades om. Flickan och 
pojken som hette Glädje och Lycka berättade för mig att de var på väg hem till sin 
Mamma och pappa, även kända som Drottningen och Kungen, när de kom till en 
stigkorsning så var de oense om vilket håll de skulle gå. Jag undrade naturligtvis vad de 
gjorde helt själva här i skogen och de berättade att de hade flytt från en häxa vid namn 
Elakingen. Eftersom jag för många år sen jobbade i skogen vid slottet så visste jag vart de 
skulle gå och visade dem den rätta vägen. De tackade så mycket och gav sig av hemåt. 


Jag fortsatte mot mitt bärplockningsställe och det dröjde inte länge förrän det började 
skymma och samtidigt hörde jag något pipa vid sidan om stigen. Där såg jag en mus som 
tycktes snyfta och jag frågade hur det var fatt. Musen som hette Pipen berättade att hon 
tappat sin nyckel till dörren på sitt hus och kunde inte hitta den. Jag hade ju med mig en 
ficklampa så jag tvekade inte att hjälpa till och efter en liten stunds letande hittade vi 
nyckeln och Pipen kunde glatt ge sig av hemåt. 


Själv insåg jag att jag inte skulle hitta några bär och samtidigt som månen syntes tydligt 
på himlen gav jag mig hemåt. Jag vinkade glatt åt älgarna som stod vid sidan om stigen 
och åt. När jag kom till trappan på mitt hus såg jag flera stora korgar fyllda till brädden 
med bär, frukter och annat gott. I de olika korgarna låg små kort där det stod, Tack så 
mycket för all hjälp idag, hälsningar Gunnar, Ruskig, Glädje, Lycka, Pipen. 


Tänk vilken tur att jag faktiskt stannade och hjälpte dem den dagen för annars hade mina 
gäster dagen efter inte fått så fantastiska pajer som jag kunde baka av alla frukter och 
bär.
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