
 
Sagan om Förtrollningen som gick att bryta  
 
Skriven av Emmie Edding  
 
Sagor har berättats genom alla tider, av alla de som vandrat på denna jord före oss. 
Nu ska du få höra en sann historia.  
 
Det var en gång ett folk, som under många, många år hade levt under en förtrollning 
av de stora jättarna. Med hjälp av en grön lampa som sände ut sitt sken över hela 
landet hölls människorna under förtrollningen, som gjorde att de ej kunde se 
verkligheten för sådan den var och att de bara trodde gott om jättarna och lydde blint.  
 
De stora jättarna levde i norr och folket var helt ovetandes om att det vilade en 
förtrollning över dom, så människorna levde på, de stretade och arbetade mycket 
hårt åt jättarna. Dag ut och dag in slet de, i gruvor, i skogen, i städerna. Jättarna 
hade sagt att de skulle rädda världen att gå under, om bara människorna i 
återgäldning arbetade hårdare, köpte mer saker, byggde större hus att skydda sig i 
och de fick bara äta av jättarnas tillverkade mat, all annan mat var smutsig och kunde 
göra en sjuk.  
 
Så hur det nu kom sig så var där några människor som fick i sig av ett bär som växte 
lite i skymundan i en skog där de arbetade. De vaknade genast ur förtrollningen och 
förstod att jättarna nog inte ville så väl som de sade sig vilja.  
 
Den lilla gruppen människor påbörjade en lång och mödosam vandring upp mot norr, 
de fick fortsätta låtsas vara under förtrollningen men i smyg åt de ett bär varje dag för 
att hålla sig vakna från det förtrollande skenet från den gröna lampan. De skulle ta 
sig till jättarna boningar och ta reda på vad de hade i kikaren.  
 
När de väl kom upp i norr såg de att förödelsen var enorm, inte en skog fanns kvar, 
stora svarta gapande gruvhål så långt ögat kunde nå. Sargat och kalt, bistra vindar 
låg på.  
 
Människorna tog sig in i boningarna om natten när jättarna sov som hårdast, och de 
såg, jättarnas planer, ritningar, att det var allt annat än goda intentioner för folket och 
naturen och de förstod vad utgången skulle bli om det fick fortlöpa. Tiden var mycket 
knapp!  
 
Hur vill Du att sagan ska sluta? Och glöm ej! Att ett slut ofta är början på något annat, 
något nytt!  
 
Hur kan de hjälpa folket ur förtrollningen? Hur kan de hejda jättarnas framfart? 


