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Slipp granrot og ta i revefot
Det var en gang en bjørn som satt i en solbakke og sov. I det
samme kom det en rev luskende forbi og fikk se den.

«Sitter du der og later deg, bestefar?» sa reven.
«Nå skal jeg spille deg et puss», tenkte Mikkel med seg

selv.  Så  fant  han  tre  skogmus  og  la  på  en  stubbe  tett
oppunder nesa på bjørnen.

«Buh, bamse, Per skytter ligger bak stubben!» skreik han
like  inn i  øret  på bjørnen,  og tok  til  beins  bort  igjennom
skogen.

Bjørnen bråvåkna, og da han så de tre musene ble han så
sint at han alt letta på labben og ville dra til dem, for han
trodde det var de som hadde skreket inn i øret på ham.

Men så fikk han se svansen til  Mikkel  mellom buskene
borte i skogkanten, og la av sted så det braka i småskogen,
og bamsen var  så  nær etter  Mikkel  at  han fikk tak  i  den
høyre bakfoten på ham, i det samme han skulle smette ned i
ei  gang under  ei  granrot.  Der  satt  Mikkel  i  klemma,  men
rådløs var han ikke, han skrek:



«Slipp granrot og ta i revefot!» og så slapp bjørnen.
Men da lo reven langt inne i hullet og sa: «Lurte jeg deg

ikke den gangen også, bestefar!»
«Gjømt er ikke glømt», sa bjørnen og var illsint.



Les og hør kjente og ukjent eventyr,
gratis på norsk!

eventyrforalle.no

                                   

Norsk folkeeventyr fra samlingene til Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885), 
Jørgen Moe (1813-1882) og Moltke Moe (1859-1913).
(Offentlig eiendom - public domain)

Kilde: Veslefrikk med fela og andre eventyr, 1941 (nb.no)
(Offentlig eiendom - public domain)

Teksten er redigert av Karl-Robert Rønning.

Dette verket er lisensiert under følgende Creative 
Commons lisens: Navngivelse-DelPåSammeVilkår 
4.0 Internasjonal. For å se en kopi av denne 
lisensen, besøk 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Illustratør: Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870)

Kilde: Juletræet for 1850 (nb.no)

Dette arbeidet er fri for kjente 
opphavsrettsrestriksjoner.

https://eventyrforalle.no/
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110510003
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020900158

	Slipp granrot og ta i revefot

