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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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The Most Useful Work



Det var en gång ett vackert stenhus, byggt i utkanten av en by. Alla som gick förbi 
huset och såg det, sa hur vackert det var.
Byggmästaren, trädgårdsmästaren och städaren hade jobbat hårt varje dag för att göra 
huset så imponerande vackert.
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En dag började emellertid de tre gräla över vems arbete med huset, som var mest värde-
fullt.
“Utan mig skulle det inte finnas något hus! Mitt arbete är det viktigaste! “, sa byggmästaren.
“Utan mig skulle huset, som du har du byggt, vara som vilket hus som helst! Mitt arbete 
är det viktigaste! “, sa trädgårdsmästaren.
“Utan mig skulle huset vara smutsigt och dystert. Mitt arbete är det viktigaste! “, sa stä-
daren.
De gick till husägaren för att fråga honom, vems arbete som var mest värdefullt för huset.
Husets herre lyssnade på dem och sade: “Vi gör en överenskommelse: i en månad är ni alla 
tre byggherrar, nästa månad är ni alla tre trädgårdsmästare och under den tredje månaden 
är ni alla tre städare. Då kommer ni till slut att komma på svaret själva.” 
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Och så blev det beslutat. Under den första månaden lagade de skador, höll efter väg-
gar och tak och snickrade blomsterbäddar till trädgården. 
Men trädgården såg dyster och livlös ut och huset fylldes med damm. Ingen tyckte 
om huset längre och alla som gick förbi sade: “Vad synd, ett hus som detta, så försum-
mat och övergivet!”
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Under den andra månaden tog de hand om trädgården. De vattnade blommorna och 
ansade växterna i fruktträdgården. 
Men huset förblev smutsigt, färgerna på väggarna bleknade, taket och blomsterbäd-
darna i trädgården behövde repareras. Den som gick förbi sade: “Vad synd, ett hus 
som detta, så försummat och övergivet!”
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Under den tredje månaden städade de hela huset. De skrubbade, tvättade och torkade 
i rummen och röjde upp på gårdsplanen. 
Men inget underhåll gjordes, målningen på väggarna flagnade, den dyra marmorn 
sprack, staketet förföll och i trädgården var allt vissnat och torrt. Den som gick förbi 
sade: “Vad synd, ett hus som detta, så försummat och övergivet!”
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Byggmästaren, trädgårdsmästaren och städaren begrundade situationen. De var alla 
mycket uppskakade.
När de tre månaderna var över, kallade husets herre till sig dem: “Nåväl, har ni nu ett 
svar på er fråga om vems arbete som är viktigast?”
Byggmästaren talade först, “Vi arbetade hårt. Vi arbetade mer än tidigare, eftersom 
ingen av oss kunde de andras arbete, men resultatet blev klent.”
Trädgårdsmästaren fortsatte: “Ingen stannade för att beundra huset som tidigare och 
vi kände oss inte stolta. Allt vårt arbete hade gett mycket begränsat resultat.”
Till slut sammanfattade städaren deras erfarenheter: “Allt vi lyckades göra var att för-
virra och störa varandras arbete!”
Husägaren log bakom skägget och sa: “Nu är jag säker på att ni är överens om vems 
arbete som är viktigast för huset!”
Sedan dess arbetade de alla ännu mer passionerat. Nu visste de att vars och ens arbete 
var lika värdefullt och viktigt som de andras.
Denna berättelse lärde alla, landet runt, att sluta gräla om vems arbete som är vikti-
gast. Och vad huset beträffar så blev det rikets mest kända hus. Besökare kom från 
jordens alla hörn, för att se det och betänka, att där människor samarbetar råder glädje 
och välstånd.
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