
Dödlig kärlek  
                             
En gång för länge sedan levde det en ung man med namnet Valentin på Ölands 
södra udde. Hela dagarna vaktade han fyren Långe Jan. Valentin kom från en väldigt 
fattig familj, som bestod av hans mamma och hans sju syskon. Hans pappa hade 
dött en stormig natt när han vaktade fyren. Valentin var äldst av syskonen så det var 
hans uppgift att ta över jobbet efter sin far och försörja familjen.  
 
Varje dag var det långtråkigt och det var alltid samma rutiner. En solig dag tyckte han 
att han såg någonting på en klippa längre ut till havs. Han blev nyfiken och bestämde 
sig för att ta båten och åka ut för att kolla vad det var han såg. När Valentin närmade 
sig klippan hörde han hur någon sjöng vackert. Han såg en vacker kvinna sitta och 
sjunga. Hon hade långt brunt hår som var lockigt, en ljusblå blank fiskstjärt lika blåa 
som hennes ögon. Valentin mötte kvinnans blick, hon var så söt. Kvinnan frågade 
vad han hette. Valentin sa sitt namn tyst och frågade vad kvinnan hette. Hon sa inte 
sitt namn men hon sa att han skulle kalla henne för havsfrun. Valentin tyckte det var 
något märkligt med henne för hon hade inga vanliga ben, hon hade en fiskstjärt. 
Valentin frågade varför hon satt där och hur hon kom dit. Havsfrun svarade att hon 
älskade att sitta och sjunga och hon brukade simma till olika klippor. Hon var så 
ensam och hon ville verkligen ha någon att leva med. 
 
Valentin och Havsfrun fortsatte prata och berättade om sig själva. När de hade pratat 
ett tag blev Valentin bara mer förälskad. Han ville verkligen träffa henne mer. 
Valentin tog modet till sig och frågade havsfrun ifall hon ville följa med på en tur i 
båten. Havsfrun svarade att hon inte kunde men att de gärna kunde träffas på 
samma ställe nästa dag. Valentin sa självklart ja och sa hejdå.  
 
Nästa dag var det dags igen. Han hade klätt upp sig fint med sina finaste kläder. Han 
hade på sig vit skjorta, ljusblåa shorts och sina nya vita skor. Han satte sig i båten 
och var på väg till samma klippa. Där var hon, Havsfrun. De hälsade på varandra och 
Valentin ville krama henne men hon backade. Hon sa att hon hade badat så hon var 
blöt. Valentin var förälskad i havsfrun. Han och havsfrun fortsatte att träffas varje dag. 
 
En dag så ville Valentin berätta för havsfrun att han älskade henne och ville fria. När 
Han friade så blev Havsfrun helt chockad och hon simmade iväg. Hon simmade så 
snabbt hon bara kunde. Valentin blev ledsen och hans huvud var helt fullt av frågor 
han ville ställa. Han undrade om det var något fel, om han fått fel uppfattning på det 
hela. Havsfrun kom inte tillbaka. Varje dag åkte Valentin till samma klippa, hon var 
aldrig där.  
 
Efter sju dagar hörde han åter den ljuvliga sången. Han kände ett hugg i hjärtat. Han 
hoppade snabbt i båten och rodde ut till klippan. Där satt hon, den vackra Havsfrun. 
De fick syn på varandra. Havsfrun kallade på honom. Hans hjärta började dunka. 
Havsfrun berättade för Valentin att hon måste lätta på sitt hjärta. Hon sa att hon var 



kär i honom och att hon verkligen ville leva med honom. Problemet var att hon inte 
var en vanlig människa. Hon talade om för Valentin att hon var en havsfru och att 
hennes uppgift var att locka unga män ner i havets djup. Men denna gång var 
speciell, hon hade blivit förälskad på riktigt. Valentin blev osäker och rädd och 
frågade vad som skulle hända. Havsfrun sa att hon ville att han skulle följa med 
henne till havets djup. Då fick han aldrig träffa sin familj igen tänkte Valentin. Han 
började tveka och fundera på vad han skulle göra.  
 
Tiden började rinna ut och snart började det farliga. Valentin började fundera på vad 
hans pappa sagt innan han dog. Att Valentin alltid skulle stå vid familjens sida. Han 
ville verkligen inte svika sin far. Så han bestämde sig för att återvända hem. Havsfrun 
kunde inte acceptera valet.  
Valentin började snabbt ro allt vad han kunde. Havsfrun simmade efter i snabb fart 
och försökte välta båten. Till slut tappade han kontrollen och förlorade en av årorna. 
Valentin insåg att båten började luta och han kände det kalla vattnet mot sin kropp. 
Havsfrun tog tag i Valentin och skulle kyssa honom. Valentin kände hur hon tog 
stryptag, han tänkte att det var då han skulle dö. Men Plötsligt hände det något, 
Valentin hörde en röst. Det lät precis som hans pappa. Han tänkte att han bara 
inbillade sig. Just då såg han en stor stjärna falla från himlen och Valentin lyfte. Han 
lyfte upp mot himlen och hade fått vingar. Han flög in till land och visste att det var 
pappa som räddade honom. Han kände det i sitt hjärta.  
 
Han hörde ett hjärtskärande skrik och det var det sista han hörde från Havsfrun. 
Valentin sprang hem till sin mamma och sina syskon. Han gav dem en stor kram. 
Valentin och hans familj levde lyckliga i alla deras dag men han skulle aldrig glömma 
den vackra men farliga Havsfrun.  
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