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SAGAN OM DE  
TRE BOCKARNA BRUSE 

TRAD. BERÄTTAD AV  ANNA HÖGLUND

Det var en gång tre bockar som ville gå till äng-
en för att äta sig mätta av det gröna, saftiga 
gräset. Alla tre hette de Bruse. För att komma 

dit måste de gå över en bro över en strömmande fors. 
Under bron bodde ett ruskigt elakt troll. 

Den minsta bocken Bruse bestämde sig för att gå 
över bron först och de andra lovade att komma efter. 
Tripp, trapp, tripp, trapp lät det när hans små klövar 
trampade på bron.  

– ”Vem är det som trippar på min bro?” skrek trollet.
– ”Åh, det är bara jag, den lilla bocken Bruse”, sa 

bocken med sin ljusa lilla röst. ”Jag ska bara gå till 
ängen och äta gräs.” 

– ”Nu kommer jag och äter upp dig”, skrek trollet.” 
– Nej gör inte det, jag är så liten. Vänta tills den mel-

lersta bocken Bruse kommer. Han är mycket större än 
jag”, sa den minsta bocken Bruse.  ”Jag gör väl det då” 
svarade trollet och kröp tillbaka ner under bron.  

s

Efter en stund kom den mellanstora bocken Bruse över 
bron. Tramp, tramp, tramp lät det, för han hade större 
och kraftigare klövar. 

– ”Vem är det som trampar på 
min bro?” skrek trollet. 

– ”Åh, det är bara jag, 
den mellersta bocken 
Bruse”, sa bocken med 
stadig röst.  ”Jag ska 

bara gå till ängen och äta gräs.” ”Nu kommer jag och 
äter upp dig”, skrek trollet. 

– ”Nej gör inte det. Vänta tills den stora bocken 
Bruse kommer. Han är mycket, mycket större än jag”, 
sa den mellersta bocken Bruse. ”Jag gör väl det då”, 
svarade trollet och kröp tillbaka ner under bron igen.  

s

En stund därpå kom den största bocken Bruse över 
bron. KLAMP, KLAMP KLAMP lät det om hans stora 
kraftiga klövar. 

–  ”Vem är det som klampar på min bro?” skrek 
trollet.  

– ”Det är jag, den stora bocken Bruse”, sa bocken 
med sin djupa mörka röst. ”Jag ska gå till ängen och äta 
gräs.” 

– ”Nu kommer jag och äter upp dig”, röt trollet.  
– ”Ja gör det du. Jag har stora horn som jag kan 

stånga elaka troll med”,  sa den största bocken Bruse.
När trollet klev upp på bron, stångade den stora 

bocken ner honom i ån.  Trollet flöt iväg och kom aldrig 
mer igen. Stora bocken Bruse klampade vidare över 
bron och ner på ängen till den mellersta och lilla bock-

en Bruse. Och så började alla tre äta av gräset 
på ängen. Hädanefter kunde bockarna Bruse 
tryggt gå över bron, för att äta av det saftiga 
gräset.  

Snipp, snapp, snut så var sagan slut!


