
75174 Guldlock och de tre björnarna     
 
Det var en gång tre björnar som bodde i ett fint litet hus långt inne i en stor, vacker skog. Det var 
pappa björn som var rysligt stor, mamma björn var mellanstor och så var det lilla björn som var 
väldigt liten. 

Varje morgon kokade mamma Björn gröt i en gryta. När gröten var klar, hällde hon upp den i tre 
skålar. En liten skål för den lilla björnen, en mellanstor skål för mamma björn och en stor skål 
tillpappa björn. Medan gröten svalnade lite brukade alla de tre björnarna gå ut och gå i skogen. 
 
Medan de var ute på sin promenad kom en liten flicka som hette Guldlock fram till huset. Först 
tittade hon in genom fönstret, och så öppnade hon dörren och kikade in. Det var ju ingen hemma, 
så Guldlock bara klev på utan att knacka. 
Det första hon såg var de tre grötskålarna på bordet. 
Om hon hade väntat tills björnarna kom hem, hade hon kanske blivit bjuden. 
Men gröten såg så god ut och Guldlock var hungrig, så hon väntade inte. 
Först smakade Guldlock på den stora pappa björns gröt, men den var så varm att hon brände sig 
på tungan. Sedan smakade hon på den mellanstora mamma björns gröt, men den var så kall att 
hon inte tyckte om den. Så smakade hon på den lilla, lilla björnens gröt, och den var precis lagom, 
Och så åt hon upp alltsammans! 
 
När hon hade ätit slog hon sig ner i den stora , stora pappa björns stol, men den var hård och 
obekväm. Så satte hon sig i den mellanstora mamma björns stol, men den var alldeles för mjuk. 
Så satte hon sig i den lilla, lilla björnens stol, och den var precis lagom. 
Och där satt hon tills sitsen plötsligt föll ur, och hon ramlade pladask i golvet. 
 
Guldlock kände sig både mätt och trött så hon fick lust att vila sig lite. 
Hon gick in i sovrummet och hoppade upp i pappa björns stora säng, men den var alldeles för 
hård. Då kröp hon upp i mamma björns mellanstora säng, men den var alldeles för mjuk. Till slut 
la sig Guldlock i lilla björnens säng, och den var så skön att hon somnade på en gång. 
 
I samma stund tänkte de tre björnarna att nu hade deras gröt säkert svalnat, och därför gick de 
hem för att äta. När de kom in såg de genast att någon varit inne i deras hus. 
-NÅGON HAR ÄTIT UR MIN GRÖT! sa den stora, pappa björn med sin stora, mullrande röst. 
-NÅGON HAR SMAKAT PÅ MIN GRÖT OCKSÅ! sa mamma björn med sin mjuka röst. 
-Någon har smakat på min med och ätit upp alltihop! sa den lilla, lilla björnen med sin lilla, ljusa, 
pipiga röst. 
 
Så fick de syn på stolarna. 
-NÅGON HAR SUTTIT I MIN STOL! sa pappa björn med sin stora mullrande röst. 
-NÅGON HAR SUTTIT I MIN STOL OCKSÅ! sa mamma björn med sin mjuka röst. 



-Någon har suttit i min också, så att sitsen fallit ur! sa den lilla, lilla björnen med sin ljusa, pipiga 
röst. 
Så gick de tre björnarna in i sovrummet. 
-NÅGON HAR LEGAT I MIN SÄNG! ropade pappa björn med sin djupa, mullrande röst. 
-NÅGON HAR LEGAT I MIN SÄNG OCKSÅ! sa mamma björn med sin mjuka röst. 
-Titta! skrek lilla björn med sin ljusa, pipiga röst. Det ligger någon i min lilla säng! 
 
Då vaknade Guldlock. Hon gnuggade sig i ögonen och fick syn på de tre björnarna. 
Och hon blev så förskräckligt rädd, att hon nästan ramlade ur sängen. 
Sen hoppade hon fort ut genom fönstret och sprang hem det fortaste hon kunde. 
Guldlock vågade aldrig mer komma tillbaka till de tre björnarna. 
Men de bor nog fortfarande kvar i sitt fina lilla hus mitt inne i skogen. 


