
En lögnsaga som är så konkret i sin utformning att den fungerar att berätta för 
små barn. Sagan kan introduceras med att berättaren har med sig några olika 
potatisar: en pytteliten, en ovanligt stor och någon med konstig form.

Avslutningsfrågan kan inspirera till fortsatt fantiserande genom att berät-
taren har med sig en korg med potatis, stora och små och i konstiga former, 
som kan bli till nya berättelser. Eller morötter som ofta kan anta besynnerliga 
former och väcka många tankar. Kanske odlar man själv på förskolans gård, 
om inte kan sagan väcka lust till odling.

Sagan är upptecknad i Pedersöre i Österbotten i Finland och förklarar hur 
potatisen blivit vanlig i Finland. Jag har bytt ut Finland mot Sverige.
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Den stora potatisen

Det var en gång en potatis och det var ingen liten potatis. Jag tror aldrig du 
har sett en sådan potatis. Den växte och växte och blev stor som en boll. 

Sedan fortsatte den att växa och växa och blev högre än ett äppelträd. Snart 
var den större än en gran och till slut var den lika stor som kyrkan i byn.

Då hösten kom var bonden bekymrad. Vad skulle han göra av potatisen? 
Den rymdes ju inte i källaren och inte heller i ladan. Han tänkte och tänkte 
och till slut kom han på en bra idé. Eftersom potatisen var så stor, kunde den 
passa till ett hus att bo i.

Gubben hämtade yxan och högg upp en dörr i potatisen. Han fortsatte 
med att gräva ur potatisen så att det blev ett stort rum. Så högg han ut föns-
ter. Sedan fl yttade gubben och hans gumma och alla barnen in i stugan. Katt 
och hund och ko och gris fi ck också plats.

När de blev hungriga tog de bara bort lite potatis från väggen och kokade, 
gjorde potatismos eller stekte potatisbullar. Till slut var rummet i potatisen 
så stort, att när kon råmade i ena ändan, hördes det inte till den andra ändan 
av potatisen.

Familjen bodde i potatisen hela vintern. När våren kom högg husbonden 
potatisen i små bitar och satte dem i jorden. När hösten kom hade bonden 
fått så mycket potatis att han sålde potatisar över hela Sverige. Ända sedan 
dess har det funnits potatis i vårt land. Men aldrig mer har någon potatis 
blivit så stor som en kyrka. Jag har då åtminstone inte sett någon. Har du?




