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Det var så frygtelig koldt, det sneede, 

og det be gyndte at blive mørkt. Det 

var årets sidste aften, nytårsaften. I 

denne kulde og dette mørke gik en lil-

le og fattig pige på gaden, barhovedet 

og på bare fødder. Hun havde ganske 

vist haft træsko på, da hun tog af sted 

hjemmefra, men hvad gavnede det? 

De var jo vældig store og havde været 

hendes mors. Hun tabte dem, da hun 

løb over gaden for ikke at blive kørt 

over af to vogne, som susede forbi. 

Den ene træsko kunne hun ikke finde 

igen, den anden løb en dreng væk 
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med. Han sagde, at han ville bruge 

den som vugge, når han selv fik børn.

Der gik så den lille pige, og de nøgne 

fødder var røde og blå af kulde. I et 

gammelt forklæde bar hun et bundt 

svovlstikker, og et andet bundt holdt 

hun i hånden. Hun havde forsøgt at 

sælge svovlstikker hele dagen, men 

ingen havde købt nogen. Ingen havde 

givet hende penge. 

Hun var sulten, og hun frøs og så for-

kommen ud, den lille stakkel. Sne-

fnuggene faldt på det lange lyse hår, 

som krøllede så smukt, men det tænk-

te hun end ikke på. Ud fra alle vinduer 

skinnede lys, og der lugtede så dejligt 



af gåsesteg i gaden. Det var jo nytårs-

aften, og det var det, hun tænkte på.

Henne i et hjørne mellem to huse, 

hvor det ene stak længere frem mod 

gaden end det andet, satte hun sig ned 

og krøb sammen. Selv om hun trak de 

små ben op under sig, frøs hun blot 

endnu mere. Hun turde ikke gå hjem. 

Hun havde jo ikke solgt en eneste 

svovlstik og derfor heller ikke fået en 

eneste øre; hendes far ville slå hende, 

og det var også koldt derhjemme.

Den rønne, hvor de boede, kunne 

man næppe kalde for et hjem. Vinden 

peb igennem væggene, selv om der 

var stoppet halm og klude i de største 

sprækker. Hendes små hænder var 

næsten livløse af kulde. 

Ak, hvor ville det gøre godt at tænde 

en svovlstik. Turde hun tage blot én 

af dem og tænde den for at varme sig 

om fingrene. Hun tog en svovlstik, og 

”ritsj” sagde det, da den blev tændt, 

og hvor brændte den flot. En varm og 

lys lue, ligesom et lille stearinlys. Hun 

holdt hånden om det, og lyset blev så 

underligt. Den lille pige syntes, at hun 

sad foran en stor jernkakkelovn med 

blanke messingkugler og messing-



tromle. 

Ilden brændte så velsignet og varmede 

så godt. Men hvad var det? Da den lille 

pige strakte fødderne hen for at varme 

dem, gik lyset ud. Ovnen forsvandt, og 

hun sad tilbage i mørket med en ud-

brændt svovlstik i hånden.

Hun tændte en ny. Da lyset blev kastet 

på muren, var det, som om den blev 

gennemsigtig som et flor. Hun så di-

rekte ind i en stue, hvor man havde 

dækket bord med en skinnende hvid 

dug og fine porcelænstallerkener. Åh, 

hvor den stegte gås duftede, den var 

fyldt med svesker og æbler. Og det vid-

underligste skete, da gåsen sprang fra 

fadet og vraltede hen ad gulvet med 

kniv og gaffel i ryggen imod den lille, 

fattige pige. Da slukkedes svovlstik-

ken, og tilbage var blot den tykke og 

kolde mur.

Hun tændte en svovlstik til, og pludse-

lig sad hun ved det dejligste juletræ. 

Det var endnu større og endnu mere 

pyntet, end det hun havde set sidste 

jul igennem glasdøren hos den rige 

købmand. 

Tusindvis af lys brændte på de grønne 

grene, og farverige billeder, ligesom 

dem der pyntede butiksvinduerne, så 

ned på hende. Den lille pige strakte 


