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”men vänta lite”, sa Kalila. ”Nu blir jag förvirrad.  
Varför berättar du det här för mig?”

”För att du ska förstå hur  lätt det är att bli girig  
och vilja ha mer och mer”, sa Dimna.  

”Jagar du efter makt och rikedom blir du bara olycklig. 
Bra vänner är det dyrbaraste man kan ha.”
Dimnas röst var allvarlig när han fortsatte.  

”Fast det gäller att välja sina vänner väl och att inte bli  
övermodig och underskatta sina fienders list.  

Tänk först och handla sedan – annars kan det gå  
som för haren som försökte lura räven och vargen.”

”Den historien har jag inte hört”, sa Kalila. ”Hur går den?”
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Haren, räven & vargen
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Den som äger försiktighet och klarsyn
 blir ej lurad av bedrägeri och bluff.

 Varje grop du försöker fånga honom i 
täcker han över med förnuft. 

Kanhända, innan du fångat honom till kvällsmat, 
äter han frukost – gjord på dig! 
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En morgon kom en hungrig varg springandes genom öknen.  
Då fick han syn på en hare som låg och sov under en buske. 
Sakta, sakta började vargen närma sig, men trots att haren  
sov kunde han höra de smygande stegen och den flåsande  
andedräkten. Med ett ryck vaknade haren och försökte fly,  

men vargen ställde sig i vägen.
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”Åh, stanna, snälla stanna. Spring inte iväg. Det är aldrig någon som  
stannar och jag är så ensam”, sa vargen med ett slugt leende. 

Haren stod som fastfrusen i marken av skräck. Han gjorde sig så liten  
som han bara kunde och bönföll vargen:  

”Åh, snälla herr varg. Jag vet att hungern brinner som en eld i alla  
vargars magar, men jag skulle bara vara som en munsbit för er.”

Det verkade dock inte bekymra vargen som gjorde sig redo att sluka  
honom, men då fick haren en idé. 

“Vänta!” skrek haren och hann precis stoppa vargen. 
Med darrande röst sa haren: “O store varg, du som är störst och finast  

av alla rovdjur, jag vet att du inte skulle bli mätt av att äta någon som är så 
liten och ynklig som jag. Men inte långt härifrån bor en räv, en enorm räv, 
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som är så tjock att han inte ens kan gå. Han skulle säkert vara väldigt saftig 
och läcker. Han borde smaka både sött och gott. Om ni följer med mig dit 
ska jag fånga honom åt er. Med list och knep ska jag föra honom till er och  
ni kan äta honom till frukost. Om ni ändå är hungrig efter det – då har ni  
ju fortfarande kvar mig som fånge och mat.” 

Vargen blev smickrad av harens fjäskande och var mycket nöjd med för-
slaget. Han gladde sig åt att han nu skulle kunna få två frukostar och bad  
haren visa honom vägen till denna tjocka räv. 

Men det här var inte vilken räv som helst. Han kunde till och med över-
träffa människan i mått av list och lögner. Det var en räv som gillade att 
ställa till rackartyg. Han sprang så fort att han blev osynlig och hans fotspår 
sopades bort av den tjocka svansen. Djuren i öknen plågades av honom  
och hundarna i byn gnällde när han närmade sig. 
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Räven och haren hade länge varit ovänner och nu såg haren en möjlighet 
att bli av med honom. Det här kan bli min räddning, tänkte haren. Om jag 
håller tungan rätt i mun kan jag bli av med två fiender på samma gång.  
Räven och vargen kan gott ta hand om varandra så kan jag smita ut medan 
de slåss som bäst. Nöjd med sin plan fortsatte haren att tala om hur stor  
och lat och oduglig räven var och hur lätt det skulle vara att fånga honom  
till frukost.

När de kom fram till ingången av lyan stannade vargen utanför medan  
haren steg in i rävens hus. Med de allra artigaste hälsningar hälsade haren  
på räven – och räven svarade lika vänligt. 
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”Välkommen, så trevligt att se dig! Kom in, käre vän och slå dig ner!  
Sätt dig här så jag kan se dig!”

”Det är alltför länge sedan sen vi sågs”, sa haren och satte sig, ”men nu  
har det hänt något väldigt speciellt.” Haren gjorde sin röst så hemlighetsfull 
han bara kunde. ”En helig man har kommit ända från Egypten för att hedra 
vår by med ett besök. Han är lika fin som en konung och har lämnat sitt liv 
som eremit för att resa hit. Han säger att din storhet och din charm är vida 
känd runt om i världen och nu undrar han om han skulle kunna få träffa dig.” 

 
Räven lyssnade tyst på haren, men misstänkte att det fanns både svek och list 
bakom de fina orden. Det är en hare som är bra på smicker, men desto sämre 
på att tala sanning, tänkte räven och såg fundersam ut. Det är inte mer än 
rätt att jag ger igen med samma mynt. Den som lurar mig ska få smaka på 
sin egen medicin. 

Räven svarade därför på samma inställsamma sätt som haren hade talat.  
”Min dörr är alltid öppen för dina vänner, kära hare och jag känner mig 

hedrad över att jag får ta emot en sådan fin man. Hur skulle jag kunna säga 
nej när han kommer i sällskap med dig? Men först skulle jag vilja städa mitt 
enkla hem och rulla ut en av mina finaste mattor – en matta värdig ett så  
förnämt besök.” 

Nu trodde haren att han hade lyckats lura räven med sitt smicker och 
skrattade tyst åt den egenkära räven som skulle göra sig till för vargen i  
sin lya. 

”Det är en blygsam man”, förklarade haren. ”Han förväntar sig ingenting 
speciellt, men jag ska be honom att vänta tills du är färdig.” 

Haren försvann ut för att berätta de goda nyheterna för vargen. Nöjt  
beskrev han hur han hade lurat den dumma räven och upprepade om  
och om igen hur tjock och saftig räven var. Vargen vässade tänderna och 
slickade sig om munnen medan han väntade ivrigt. 
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Men räven var faktiskt en förutseende och försiktig räv. Han hade för länge 
sedan grävt en djup grop i mitten av sin lya, som han gömt under ett lager 
av pinnar och grenar. Längst bak i lyan hade han dessutom grävt en hemlig 
tunnel så att han kunde fly ifall det skulle behövas. Efter att ha skickat ut     
haren gick han fram till gropen och ordnade pinnarna så att de skulle rasa 
vid minsta tryck. Ovanpå rullade han ut mattan och sedan ropade han upp 
genom ingången: ”Ärade gäster, stig på, stig på! Ni är hjärtligt välkomna.”  

I samma ögonblick som haren och vargen kom in, kröp räven ut  
genom den hemliga tunneln. Ovetandes om fällan trampade vargen rakt  
på den fina mattan och tillsammans med haren föll han rätt ner i hålet.  
När vargen förstod att han hade blivit fångad trodde han att även detta  
var ett trick av den luriga haren. När han inte lyckades ta sig upp ur  
gropen slängde han sig rasande efter haren – men haren var lätt och kvick 
och sprang snabbt undan. Tillsammans sprang de runt, runt i gropen och 
vem vet ... kanske springer de där än.
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”ja, både vargen och haren blev verkligen lurade.  
De var inte på sin vakt”, sa Kalila.  

”Men jag kan också en berättelse om det farliga  
av att låta sig luras av fina ord.”

”Jag lyssnar”, sa Dimna och la sig tillrätta.
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FOLKSAGOR OCH FABLER 
med ursprung i muntlig tradition, har vandrat 
genom sekler och över stora geografiska områ-
den. Fabler är en sorts allegorier, oftast berättade 
i form av djursagor, med ett tänkvärt budskap 
eller sensmoral. Idag anses traditionen ha fler-
tusenåriga rötter och ha uppstått och spridits 
i olika delar av världen parallellt. I den antika 
indiska och persiska sagoskatten kan vi hitta 
ursprunget till flera klassiska och ännu levande 
sagosamlingar.

KALILA OCH DIMNA 
är namn på två schakaler som är framträdande  
i ramberättelsen i fabelsamlingen känd som  
Kalila wa-Dimna. Berättelserna ligger ask i ask 
och är fulla av myllrande historier.  
Få verk har haft ett sådant genomslag i världs-
litteraturen. Ursprunget anses vara en lärodikt 
upptecknad på sanskrit. Därefter har den tolkats 
och överförts till en mängd andra språk och kul-
turer i olika former och under olika namn. På 
700-talet kom Ibn al Muqaffas arabiska version 
på vers och prosa, som fick mycket stor sprid-
ning. 1929 gavs Sagor ur Anwār-i-Suhaili ut, 
därefter Kalilah i tre volymer 1938–1942 i Eric 
Hermelins översättning från persiska.

TRE FABLER
har vi valt att återberätta här för att lyfta fram 
fabelsamlingen, dess ursprung och fascine-
rande spridning. Berättelserna är en del av vår 
gemensamma kulturallmänning, och vi vill 
bidra med kunskap och inspiration till fortsatt 
ösande ur sagokällorna och fortsatt berättande.  

Alice Svanstein, som bearbetat och återberättat 
texterna, är litteraturvetare med inriktning på 
barn/ungdomslitteratur. 
Ellen Korsström, som illustrerat, är arkeolog/ 
kulturvetare, som studerat antikens mosaiker. 

LÄS MER 
om Kalila och Dimna, och om andra folksagor 
och fabler på världslitteratur.se. Portalen drivs 
av Världsbiblioteket i Solidaritetshuset i Stock-
holm och erbjuder tillgång till bakgrundsmate-
rial och fulltexter i pdf eller e-boksformat, t ex 
Sagor ur Anwār-i-Suhaili och Kalilah.

I Världsbiblioteket finns också en folksago-
samling, som invigdes 2017, som bygger  
på en donation av författaren Janne Lund-
ströms material om främst afrikanska fabler 
och dilemmasagor.   



 

– Har du hört historien om de tre vännerna  
– sköldpaddan, råttan och kråkan?

Schakalerna Kalila och Dimna berättar  
fabler för varandra om vänskap, list och mod. 

 
De tusenåriga berättelserna har vandrat  

genom sekler och kontinenter och  
kommer här i ny språkdräkt och  

med nya tidlösa illustrationer.
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