
HÖBÄRGNINGSTID 
   Det var om sommaren i höbärgningstid. Bonden och pigan befann sig långt från gården på 

en utmarksslog strax intill Lidängsån och hässjade hö. Bonden och drängen hade varit där ett 

par dagar innan och slagit gräset som nu var klart för hässjning. De hade fått med sig en korg 

med mat och dryck för det hela skulle ta minst halva dagen. 

   Solen gassade men arbetet gick bra och vid middagstid var större delen av höet hässjat. 

   - Vi gör väl klart innan vi äter, tyckte bonden. 

   - Det kan vi väl göra, instämde pigan och fortsatte: 

   - Så kan vi ta det lugnt sedan med maten så vi orkar gå hem igen. 

   Efter en stund var de klara med det tunga, dammiga och svettiga arbetet och kunde pusta ut. 

   - Jag tycker vi tar ett dopp i ån innan vi äter, det kan vara skönt efter det här svettiga jobbet, 

föreslog bonden. 

   - Det kan vi väl, men då får du inte titta på mej när jag badar, svarade pigan. 

   - Nädå, svarade bonden och gick ner till stranden. 

   Vid den här tiden och i den här värmen hade man inte mycket på sig. Bonden bara skjorta 

och byxor och pigan bara en arbetssärk med knäppning framtill. De gick åt varsitt håll och 

pigan gick bakom några buskar vid åkröken. Men bonden tog det lugnt och kunde inte låta bli 

att kika genom buskarna. Pigan drog av sig särken och blottade en vit frodig kropp. Det var 

en grann syn. Hon hade stora bröst, vida höfter, stor rumpa och kraftiga lår. Mellan låren 

skymtade en stor svart buske. Men den upphetsande synen varade inte så länge. Hon hoppade 

snabbt i ån och kroppen doldes av vattnet. 

   Bonden fick snabbt av sig kläderna och gick sakta ner i åvattnet och svalkade av sig. När 

han var nöjd gick han upp och försökte stryka av sig vattnet från kroppen. Ingen av dem hade 

någon handduk med sig. Han drog på sig byxorna igen men tog med sig skjortan i handen 

upp till slogkanten där matkorgen väntade. 

   Efter en stund kom pigan också. För att skyla sig hade hon varit tvungen att dra på sig 

särken över den våta kroppen vilket gjorde att även särken blev våt och smet åt extra över 

hennes yppiga former så att hennes bröstvårtor syntes tydligt genom det våta tyget. Hon slog 

sig ner på den andra sidan matkorgen och de högg in på maten med god aptit. 

   Men bonden kunde ju inte låta bli att titta på pigans vackra kropp vilket hon märkte. Hon 

var dock van vid att karlar tittade på henne. Hon gillade deras blickar och njöt lite av det. 

Pigan var ganska pilsk av sig och error 

 

MICROSOFTS ANVÄNDARVILLKOR TILLÅTER INTE ATT DIN 

DATOR VISAR MATERIAL AV DENNA KARAKTÄR. 

SKULLE DU UPPREPA DETTA FÖRSÖK ATT BRYTA MOT 

MICROSOFTS ANVÄNDARVILLKOR KOMMER DIN INTERNET-

LEVERANTÖR ATT KONTAKTAS AUTOMATISKT OCH DITT 

ABONNEMANG KOMMER ATT AVBRYTAS MED OMEDELBAR 

VERKAN. 

Klicka på back för att återgå till föregående sida. 



 


