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Hans och Greta

Det var en gång en fattig vedhuggare som 

bodde i utkanten av skogen med sin hustru och 

sina två barn, Hans och Greta. Ett år blev det 

missväxt och allt blev så dyrt att vedhuggaren 

inte hade råd att handla mat åt sin familj. Ofta 

gick de till sängs utan att ha fått något att äta.

När vedhuggaren en kväll låg i sin säng och 

grubblade över hur han skulle göra, sa hans 

fru, som var styvmor till barnen:

– I morgon tar vi Hans och Greta med oss  

ut i skogen och lämnar dem där. Vi går så 

långt att de inte hittar hem. Då blir det mera 

mat åt oss två.

– Nej, sa mannen, det gör jag inte. Hur 

skulle jag kunna lämna mina barn i skogen!

– Ack din tok, svarade hustrun, annars  

måste vi ju alla fyra dö av svält.

Skogshuggaren tyckte synd om barnen, men 

hans fru tjatade så att han till slut gick med på 

hennes förslag.

Av hunger hade inte heller Hans och Greta 

kunnat somna, och de hade hört allt vad  

styv modern sa till deras far. 

– Nu är det ute med oss! snyftade Greta. Vad 

ska vi göra, Hans?

– Tyst, Greta! sa Hans. Oroa dig inte. Jag ska 

nog hitta på något.
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Då och då släppte Hans en sten efter sig, 

medan de gick. När de gått en bra bit in i  

skogen, sa fadern:

– Samla nu ihop ved så ska jag tända en  

värmande brasa.

Hans och Greta gjorde som de blev tillsagda.

Och när lågorna stod höga tittade styv modern 

strängt på dem.

– Lägg er vid brasan och vila, barn. Vi går och 

plockar mer ved i skogen, förklarade hon. När 

vi är färdiga kommer vi tillbaka och hämtar er.

Hans och Greta väntade hela dagen. Vid 

middagstid åt de sitt bröd, och till slut 

somnade de.

När de vaknade hade brasan 

slocknat, men fullmånen sken 

från den mörka natthimlen. 

Greta började gråta. 

– Hur ska vi nu hitta hem? 

snyftade hon.

Hans tröstade henne, och tog henne i  

handen.

– Om vi följer de vita kiselstenarna som  

lyser i månskenet är vi snart hemma igen.

Tidigt nästa morgon kom de till stugan. De 

knackade på och styvmodern öppnade.

När skogshuggaren och hans hustru somnat, 

smög han ut och plockade fickorna fulla med 

kiselstenar som låg utanför huset och glänste 

som silver slantar i månskenet. Sen gick han  

in och la sig igen.

Tidigt nästa morgon väckte styvmodern  

barnen och sa att nu skulle de ut i skogen  

och samla ved. 

– Här får ni var sin brödbit att äta till mid

dag, men ät inte upp den i förväg, för ni får 

inget mer.
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– Stygga barn, sa hon, varför har ni legat  

och sovit i skogen så länge? Vi trodde aldrig  

att ni skulle komma hem!

Men vedhuggaren blev glad, för han hade 

ångrat att han lämnat dem.

Det dröjde inte många dagar förrän styv

modern började tjata igen. 

– Allt är uppätet. Vi har bara en halv kaka 

bröd kvar, sen är det slut.

Återigen gav fadern med sig och lovade att 

lämna dem i skogen – ännu längre bort.

Barnen hörde allt som sas, så Hans smög upp 

för att plocka stenar igen, men styv modern 

hade låst dörren.

– Jag ska nog hitta på något i alla fall, trös

tade han sin syster.

När dagen grydde gav de sig ut i skogen. Styv

modern gav även denna gång Hans och Greta 

var sin brödbit. Medan Hans gick bröt han 

brödsmulor från sin brödbit och kastade dem 

efter sig som ett spår att följa.

Barnen lämnades som gången innan att 

vänta vid en brasa medan föräldrarna gick 

för att samla ved. De väntade hela dagen. Vid 

middags tid delade Greta sin brödbit med Hans, 

och när mörkret föll somnade de.

Nästa morgon vaknade de av solens värmande 

strålar och fåglarnas sång. Men de hittade inga 

brödsmulor som kunde leda dem hem, för fåg

larna hade redan hunnit äta upp dem.

– Hur ska vi nu hitta hem? frågade Greta 

med gråten i halsen.

– Vi hittar nog ändå ska du se, sa Hans.

Men det gjorde de inte. De gick hela dagen, 

och de var mycket hungriga. I skymningen 

såg de en snövit fågel som satt på en gren och 

sjöng så underbart att de måste stanna till och 

lyssna. När den slutat, fällde den ut vingarna 

och flög framför dem, och de följde den tills 

de kom till en märklig liten stuga.
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Väggarna var gjorda av bröd, taket av peppar

kaka, och fönstren av genom skinligt socker. 

Hans och Greta kunde inte låta bli att ta sig en 

bit. Hans bröt en bit pepparkaka av taket, och 

Greta smakade på fönstret.

Då kraxade någon inifrån stugan:

– Knaperi knaperi knus, vem är det som  

knaprar på mitt hus?

– Det är bara vindens sus som viner runt  

ditt hus, svarade Greta.

De fortsatte att äta, men plötsligt öppnades 

dörren, och en gammal gumma tittade ut.  

Hans och Greta blev så rädda att de släppte 

vad de hade i händerna. Den gamla gumman 

la huvudet på sned.

– Nej, men se såna rara små barn. Kom in, 

kom in!

Hans och Greta följde henne in. De fick mat 

och dryck och sköna sängar att sova i. Men 

gumman låtsades bara vara snäll. I själva verket 

var hon en elak häxa. Pepparkakshuset hade  

hon byggt för att locka till sig små barn. 

Tidigt nästa morgon medan barnen ännu  

sov bar hon iväg Hans till en bur. Sen väckte 

hon Greta.

– Stig upp lata flicka, hämta vatten och laga 

något gott till din bror som sitter i buren och 

ska gödas! När han är tjock äter jag upp 

honom.

Greta började gråta, men hon kunde inget 

annat göra än lyda den elaka häxan. Hans 

fick äta den allra godaste mat, men Greta fick 

ingen ting annat än kräftskal. 

Häxan såg väldigt dåligt så varje morgon 

gick hon fram till buren och sa:

– Räck ut fingret, Hans, så jag får känna 

om du börjar bli fet!

Hans lurade henne och stack ut ett avgnagt 

ben i stället. Häxan kunde inte förstå varför 
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Hans inte blev tjockare.

När fyra veckor gått bestämde häxan att hon 

skulle äta upp Hans, antingen han var tjock 

eller mager. 

– Kom hit, Greta, ropade hon till flickan. 

Först ska vi baka bröd, känn efter om ugnen  

är varm!

– Hur gör man då? undrade Greta.

– Din dumsnut! skrek häxan, ska jag behöva 

visa dig en sån enkel sak!

Hon gick fram till ugnen och stack in huvu

det.

Men då knuffade Greta till henne så att hon 

föll framstupa rakt in i ugnen! Greta slog igen 

järnluckan och sköt för regeln, sen sprang 

hon till Hans och hjälpte honom ut ur buren. 

De kramade varandra och dansade runt i vild 

glädjeyra.

Eftersom de inte längre behövde vara rädda 

såg de sig om i häxans hus, och i ett hörn hit

tade de en kista full med pärlor och ädelstenar. 

– Vi tar så mycket vi orkar bära, sa Hans.

– Och sen springer vi så fort vi kan ut ur 

häxans skog, sa Greta.

När de gått några timmar, kom de till en bred 

flod. 

– Här kommer vi inte över, sa Hans. Jag ser 

varken bro eller båt.

– Men där simmar en vit and, sa Greta. Kom 

hit lilla and, kan du bära oss på din rygg över 

floden?

Och det gjorde anden. Först simmade den 

över till den andra stranden med Greta och  

sen med Hans.
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Hans och Greta fortsatte sin vandring. Så små

ningom började de känna igen sig, och snart 

fick de syn på huset där de bodde. De rusade 

in och omfamnade fadern. Han blev mycket 

glad, för han hade saknat dem så. Hans hustru 

hade blivit sjuk och dött.

Hans och Greta hällde ut alla pärlor och 

ädelstenar på golvet. Sorger och bekymmer 

var som bortblåsta, och så levde de lyckliga 

i alla sina dagar.
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