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EN SAGOSKATT
Jag frågade om tips på sagor på Facebook. För varje sagotips jag fick svarade jag med en
saga jag kan. Tack alla ni som bidrog med era tips. Här finns både korta sagor och hela
böcker och sagosamlingar. En del av mina tips kan jag inte titeln på, av den anledningen att
jag lärt mig dessa sagor för länge sedan och bara haft de i huvudet, inte läst sagorna på
länge.

Pannkakan (som inte ville bli uppäten. En liknande saga om pepparkaksgubbe som blir
uppäten till slut av en räv.)
Björnen sover (Jag känner till den som en visa. Finns den även i sagoform?)
Hur Björnen blev av med sin svans
Grötgrytan
Koka soppa på en spik
Pinkel
Dummerjöns som fick prinsessan
Nicke Nyfiken
Den busiga apan som lurade krokodilen (Kan ha en annan titel, finns som bilderbok.)
Hönan och vetekornen
Vanten
Vinden och solen
Viktor bygger en bro
Har apor hattar
Leoparden som tappade en fläck
Haren och sköldpaddan som tävlade (Kan ha en annan titel.)
Stortrollet och Lilltrollet (av Elsa Beskow)
Mäster skräddare
Skomakaren som fick hjälp av Gårdstomtar (Kan ha en annan titel.)
Tomtebobarnen (av Elsa Beskow)
Hattstugan (av Elsa Beskow)
Snickare Andersson och Jultomten
Guldägget (av Elsa Beskow)
Den fula ankungen
Svärdet i stenen
Rödluvan och vargen
Pomperipossa
Bockarna Bruse
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Prinsessan på ärten
Lejonet och musen
Pricken
Haren som lurade elefanten och flodhästen (Kan ha en annan titel.)
Rönnbären som blev sockrade
Korven (En gumma som får 3 önskningar.)
Jaguaren (av Ulf Stark)
Jaguaren och regnet
Allra käraste syster (av Astrid Lindgren)
Vallpojken som räddade ett troll och fick ett guldhalsband. En sägen jag inte kan titeln på om
en vallpojke som räddar ett troll från att blir förstenat och får då av trollet ett
guldhalssmycke. (Den som är intresserad av sagan hör av sig till mig så kan jag skriva ned
den. Den finns i någon sägensamling som jag läste för länge sedan. / Camilla)
Noa & Arken
Ritsaga: Katten
Tripp, trapp, trull och jätten dum-dum
Sägen om bonden och hans fru som fick hjälp av gårdstomtar strax innan jul. (Från en
sägensamling av Bengt af Klintberg.)
Dunderklumpen
Kajsa Kavat
Vargen och de 7 killingarna
Det var det fräckaste (Bilderbok)
Baggen och grisen som gick till skogs o ville bygga sig ett hus”(en Asbjørnsen &Moe-variant
på Gatumusikanterna i Bremen)
(Jag fick även Smörbocken som tips men det är en, enligt mig, en väldigt läskig saga som jag
knappt skulle berätta för vuxna. Jag är inte så förtjust i den men den finns med här om
någon annan är nyfiken på vad det är.)
Gatumusikanterna i Bremen
Var är mina fem små grå ullgarnsnystan (av Elsa Beskow)
Räven som lurade fiskaren (Kan ha en annan titel, Klipska räven?)
Putte i blåbärsskogen
De tre små grisarna och vargen (Det finns i bilderbok en variant där det är tvärtom. Grisarna
elaka och vargen snäll.)
Julklappståget
Osynliga barnet (av Tove Jansson)
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Regnsagan (Kan ha ett annat namn. För att den ska fungera behöver man vara aktiv med
händer och fingrar och ju fler man är desto mer hör man regnet. Den fungerar alltså som
bäst när man berättar den och inte läser innantill.)
Historien om någon (av författare Åke Löfgren och illustratör Egon Möller-Nielsen)
Sagan om det ulliga lilla fåret
MOMO eller kampen om tiden
Mio min Mio
Pippi Långstrumps olika äventyr
Gittan och älgbrorsorna
Millan i magiska bergen
Glossas café (bilderbok av Pija Lindenbaum)
Tass...tass...tass...smyg...smyg...smyg (Bilderbok av Thomas Halling och Mimmi TollerupGrkovic)
Heidi som bodde i Alperna (Finns att se på film och att låna bok på bibliotek.)
Trollkarlens kappa (av Anna Wahlenberg med den fantastiska "fruktklädda fönstret"illustrationen av Alvida och vandrerskan målad av John Bauer, publicerad i "Bland Tomtar
och Troll" 1912.)
Havskungens gåva
Farbror Dysterkvists resa (av Anders Nyman och illustrerad av Jens Ahlbom)
Petter och hans fyra getter (Saga på rim)
En liten stund (bilderbok av Anna-Clara Tidholm)
Tummelisa
Kejsarens nya kläder
Far har alltid rätt
Guldlock och de tre björnarna
Mattläggarens misstag (En modern sägen som finns i Bengt af Klintbergs bok: Råttan i pizzan.
Jag (Camilla) berättar den sagan för barn över 9 år.)
Skrinet (En norsk folksaga som jag (Camilla) brukar ändra slutet på så att barnen själv får
hitta på vad som är i skrinet.)
Pelle Svanslös
Ensammast i världen (av Magda Eggens och Tord Nygren)
Frasse och snabbköpsmysteriet
Resan till landet längesen
Så gör prinsessor (av Per Gustavsson)
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Andra tips och samlingar:
http://www.ungafakta.se/sagor/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2998...
https://pluggasven.wordpress.com/.../sagor-i-fulltext/
http://365sagor.blogspot.com/
Boktips: Barnens bästa sagor från hela världen
Sagor att läsa och berätta samt fler sagor att läsa och berätta, antologi av Harriette
Söderblom.
Alla Tove Janssons sagor
Böckerna: Bland Tomtar och Troll

