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ABSTRACT 

This essay aims to explore different versions of two popular fairy tales, Little Red Riding Hood and 

Snow White, from sociocultural, formalistic and psychoanalytic perspectives, in order to uncover 

the ways in which they might influence a modern audience; and from those findings, experiment 

with writing fairy tales that correspond to modern values, ideals and percieved problems, in order to 

visualize the possibility and importance of a revitalized folk tale tradition.
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1. Inledning 

 

Saga. Ordet viskar till oss som en vind genom ett tätt lövverk. Det föder en längtan efter något 

enklare, större, mer meningsfullt. Trygghet och äventyr på en och samma gång. Min kärlek till 

sagorna går så långt tillbaka att jag inte kan minnas hur den började. Men jag minns en samling av 

bröderna Grimms sagor, med en skymningsskog i mörkt blågrönt på omslaget, och hur jag satt med 

den i famnen när jag var sex år gammal, så glömsk om världen utanför att min bror kunde smyga 

upp bakom mig med en sax och klippa av mitt hår utan att jag märkte det. 

Somliga vill tro att sagan, stammande ur en uråldrig muntlig tradition, innehåller visdom och djup 

insikt ackumulerad genom årtusenden. Att den i sin form och sitt innehåll talar till de djupaste 

delarna av vårt psyke. Att den ritar upp skimrande kartor i vårt inre, som leder oss högre, djupare; 

hem. Samtidigt blev de folksagor vi än i dag läser och berättar för våra barn nedtecknade i en tid av 

värderingar och normer fjärran från dem vi själva bekänner oss till. De förmedlar bilden av en värld 

där passiva prinsessor räddas från faran av dristiga hjältar. Där naturen måste tyglas, oinskränkt 

makt tillfaller den som tar den, och ondskan straffas öga för öga, tand för tand. Just här börjar stigen 

som leder in i den snårskog som denna uppsats utgör; i gränslandet mellan idyll och dystopi, estetik 

och didaktik, djuppsykologiska och sociokulturella tolkningar.  

Genom att studera och analysera nedtecknade folksagor från 1600-talets Europa och framåt ur flera 

sagoforskares synvinklar, se hur de förändras över tid, hur de förvandlas av individuella 

sagoförfattare och förvaltas av foket, kan vi skapa oss en mångfasetterad bild av deras själva essens; 

vad de vill säga, på vilket sätt det är viktigt för sagoberättaren och lyssnaren och hur det reflekterar 

både våra yttre och inre liv. Utifrån sådana iakttagelser utför jag egna experiment där jag skriver, 

skriver om och skriver om igen. Min förhoppning är att i min egen samtid kunna berätta sagor som 

bevarar själva sagostämningen, det mångbottnade och fantastiska, det psykologiska djupet och den 

uppfriskande enkelheten, men samtidigt inkapslar vårt nutida samhälles värderingar. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka två klassiska och mycket populära sagor med fokus på 

deras socialiserande och djuppsykologiska budskap, och varsamt skriva om dem så att de speglar 

vårt nutida samhälles värderingar och specifika problem men ändå behåller både sin terapeutiska 

potential och sin sagostämning. Genom forskning och experiment söker jag svar på följande frågor: 

• Vilka värderingar och normer kan vi uppfatta i de traditionella och nyskrivna sagor som 
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behandlas inom ramen för uppsatsen? Hur legitimeras och förstärks de, hur ifrågasätts de och slås 

sönder, och hur skiljer de sig åt mellan olika versioner? 

• Vilka psykoanalytiska tolkningar kan göras av de sagor som analyseras inom ramen för 

uppsatsen, och på vilka sätt kan de hjälpa människor, i synnerhet barn? 

• Vad händer med sagornas känsla och estetik när innehållet förändras, och vad säger det om 

det sammanhang där de berättats och skrivits ned? 

 

1.2. Metod och material 
 

Tre separata teoretiska spår löper genom och sammanflätas i denna uppsats och i de textexperiment 

som utgör dess själva hjärta; Vladimir Propps rent formalistiska förhållningssätt till folksagan, den 

psykoanalytiska ingången till ämnet representerad av Bruno Bettelheim och Clarissa Pinkola Estés 

samt Jack Zipes sociokulturella och historiska perspektiv. Genom dessa belyses olika aspekter av ett 

flertal varianter av två utvalda sagor; Lilla Rödluvan och Snövit. Valet av sagor motiveras under 

rubriken Urval och avgränsningar.  

I avsikt att förstå hur de förändras med sin omgivning och sitt syfte har jag studerat flera varianter 

av dessa sagor från olika tider och platser. Sveriges samtliga folksagor i ord och bild (1954), 

samlade av Waldemar Liungman 1925-1926, har tjänat som en värdefull brygga mellan vår egen tid 

och kultur och det mer avlägset förflutna. Här finner vi bland många andra välbekanta sagor även 

varianter på Lilla Rödluvan och Snövit. I jämförelsen mellan dessa och varianter nedtecknade av 

Perrault, bröderna Grimm, Joseph Jacobs och Paul Delarue framträder en bild av folksagan som på 

samma gång föränderlig och konstant. Skillnader och likheter blir till ledtrådar; de säger något om 

de människor som berättat, samlat och lyssnat till dem och de kulturer de representerar. De ger oss 

också nycklar till sagans symbolvärld och dess betydelser.  

Den amerikanske litteraturvetaren Jack Zipes är specialiserad på folksagornas sociala, politiska och 

kulturella sammanhang. Hans böcker Breaking the magic spell (2002), The trials and tribulations of 

little red riding hood (1993) och Fairy tales and the art of subversion (2006) har bidragit med 

värdefulla insikter gällande dessa aspekter av de utvalda sagorna. 

En stor del av arbetet har gått ut på att analysera de utvalda sagorna dels med tanke på vilken roll de 

kan spela i socialiseringsprocessen, dels ur ett djuppsykologiskt perspektiv. Sagornas förmåga att 

påverka vårt psyke kan givetvis debatteras, men utgångspunkten i uppsatsen är att de har potential 

att påverka oss på ett djupare plan. Tack vara deras mångtydighet, kraftfulla symbolvärld och 

användande av arketyper talar sagorna till vårt undermedvetna och kan både hjälpa och stjälpa vår 
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inre utveckling. De ger oss verktyg för att på olika sätt förstå och hantera våra egna problem, 

eftersom de så gott som alltid kretsar runt grundläggande och allmänmänskliga sådana och med den 

största optimism föreslår lösningar på dem. I jakten på dessa dolda budskap har jag tittat på hur två 

olika psykologer tolkat och använder sig av sagor i terapisammanhang; den freudianskt orienterade 

Bruno Bettelheim och jungianska Clarissa Pinkola Estés. Gemensamt för dem båda är att de tolkar 

sagorna på samma sätt som det är vanligt att tolka drömmar; de olika karaktärerna representerar inte 

verkliga personer, eller ens personlighetsideal, utan olika aspekter av psyket och de konflikter som 

pågår i det undermedvetna. Jag tar avstamp i deras tankar, tolkningar och analyser, men förhåller 

mig inte till någon av dem som företrädare för en objektiv sanning. 

Sagans förtrollade värld (1979) av barnpsykologen Bruno Bettelheim handlar om hur folksagan 

kan användas som ett terapeutiskt hjälpmedel för barn. Bettelheim menar att de århundradens 

samlade visdom och erfarenhet som finns destillerad i folksagorna är precis vad barn behöver för att 

kunna bearbeta sina trauman och svårigheter under uppväxten. Han argumenterar för att det 

symboliska och mångbottnade i sagorna är viktigt för att barnet skall kunna tillgodogöra sig deras 

budskap. Boken tillhandahåller även tematiska analyser av ett antal folksagor på freudianskt manér. 

Women who run with the wolves (1992) av den jungianska psykoanalytikern Clarissa Pinkola Estés 

är en andlig bok där författarens mål är att stärka och återförena kvinnor med sin naturliga styrka, 

representerad av arketypen Wild Woman (Vildkvinnan). Ett av hennes verktyg i denna strävan är 

just sagorna, det uråldriga kvinnliga berättandet, som hon menar innehåller årtusenden av kvinnlig 

visdom och själslig vägledning, genom vilka vi kan förstå vår egen inre resa. Women who run with 

the wolves innehåller att antal av författarens litterära versioner av kända folksagor som hon själv 

använder i terapisammanhang, med ingående analyser av sagornas teman, symboler och arketyper i 

enlighet med jungiansk psykologi. 

I avsikt att få en djupare förståelse för hur sagan är uppbyggd har jag studerat Morphology of the 

folktale (1968) av Vladimir Propp, där författaren blottlägger sagans struktur och synliggör de olika 

funktioner1 som driver handlingen framåt genom karaktärerna. Propp visar på hur oerhört 

regelbunden folksagan egentligen är till sin struktur. I denna uppsats använder jag Propps morfologi 

för att upptäcka förlorade och förändrade delar i de sagor jag analyserar och som ramverk för mina 

experiment. Översättning av Propps material är min egen. 

Utifrån mina två utvalda sagor och de olika tolkningar jag gjort av dem har jag så experimenterat 

med att skriva om dem på olika sätt, se vilken typ av budskap jag kan få fram och hur det påverkar 

sagornas estetik och känsla. I experimenten har fokus legat på hur olika ideal och maktförhållanden 

                                                
1 Se avsnitt 2, om Vladímir Propps morfologi som praktiskt arbetsredskap 
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skapas, förstärks, ifrågasätts och undergrävs, samt vilka specifika inre konflikter och problem 

sagorna hanterar och på vilket sätt. Frågor om vilka normer och värderingar som finns i vårt eget 

samhälle, och hur de påverkat mina nyskrivna sagor, blir här oundvikliga. Likaså reflektioner kring 

vilka stora problem som människor, framför allt barn, brottas med idag, och huruvida de skiljer sig 

från tidigare generationers. Med Propps morfologi som ramverk har jag laborerat med att byta ut 

och skriva om olika delar av de valda sagorna, med att låta karaktärerna få olika funktioner,2 

arketyperna nya innebörder och låta en typ av saga förvandlas till en annan. Drivkraften har varit 

lika delar kärlek till den traditionella folksagan och vilja att skapa något som stärker och befriar 

lyssnaren på alla nivåer, från det undermedvetnas dunkel till identitetsskapande och känslan av 

socialt värde. 

 

1.3. Urval och avgränsningar 

 

Sagans skog är en märklig plats; här är lätt att råka vilse. Sagorna blir till löv som rör sig i vinden, 

och vart och ett är en hel värld, med sina egna vägar, sina egna mönster. Samtidigt är de alla ett och 

samma; tillsammans är de trädet. Propp skriver i Morphology of the folktale (1968) om sagan som 

på en gång förunderligt variationsrik och påfallande uniform3. Det hör till folksagans karaktär att 

dess teman och motiv är flytande och på många sätt allmänmänskliga – genom själva dess struktur 

tycks sagan berätta något om mänskligt strävande, mänsklig längtan efter meningsfullhet – men vi 

kan ändå konstatera att det finns vissa typiska sagoteman. Det kan handla om initiation, strävan 

efter självständighet eller erkännande, konflikter inom familjen (såsom rädslan att bli ersatt, 

fördriven eller att inte leva upp till förväntningar), spänningen mellan civilisation och det vilda och 

så vidare. I valet av sagor att arbeta med ville jag inkludera några teman som jag själv finner särskilt 

intressanta eller viktiga med hänsyn till mitt syfte. Jag har studerat uteslutande europeiska sagor, 

eftersom en av uppsatsens två fokuspunkter är hur sagorna förhåller sig till värderingar, normer och 

socialiseringsprocesser i vår egen kultur, och vi kan anta att dessa skiljer sig något mellan olika 

delar av världen. Jag ville arbeta med sagor som har brister, otydligheter eller på annat sätt inte 

riktigt fungerar för dagens publik, för att ha något att förändra och utveckla. Popularitetsaspekten 

var också relevant, på två olika sätt. Om en saga fortsätter att berättas under flera hundra år tyder 

det på att den berör något viktigt som finns djupt rotat i både berättare och lyssnare. Att välja sagor 

som gång på gång, i vår egen tid, genom nyutgivna sagoböcker, teaterpjäser och filmatiseringar 

reproduceras utan att deras mer ålderdomliga ideal förändras, åskådliggör samtidigt arbetets 
                                                
2 Se avsnitt 2, om Vladímir Propps morfologi som praktiskt arbetsredskap 
3  Vladimir Propp, Morphology of the folktale, (Austin, Texas, 1968), passim 
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nödvändighet; om inte vi, folket, återtar makten över de berättelser som formar våra barn, finns 

risken att de utövar oönskat inflytande. Slutligen var det viktigt att välja sagor med tydliga 

skillnader mellan olika versioner för att kunna göra en intressant jämförelse. 

Lilla Rödluvan, för att den är en av de mest välkända och ökända folksagorna i vår tid. Den är 

enkel i sin uppbyggnad, med relativt få funktioner. Samtidigt finns tydliga spår av glömda delar och 

moralistiska tillägg, och sagan har vissa rituella och mytologiska undertoner. Den innehåller 

kraftfulla arketyper och symboler som tycktes lovande att experimentera med. Den största 

utmaningen var att göra upp med sagans problematiska budskap om sexuellt våld och skuld. 

Snövit, för att den har tydliga förtjänster men också tydliga problem i förhållande till uppsatsens 

syfte. Den är en kraftfull uppväxtsaga, och handskas med problem såsom svartsjuka och avund, 

flykt och exil samt den unga kvinnans sexuella uppvaknande. Men den förmedlar också föråldrade 

normer och ideal gällande kön och sexualitet. Mina litterära experiment kring Snövit handlar 

mycket om att förändra bilden av vad som är farligt, önskvärt och viktigt för den unga kvinnan i 

utveckling. 

Gemensamt för dessa sagor är att de båda tydligt behöver göra upp med problematiska könsnormer, 

men samtidigt har de andra kraftfulla och viktiga budskap som kan lyftas fram och omgestaltas. 

 

2. Vladimír Propps morfologi som praktiskt arbetsredskap 

 

Vladimír Propp företrädde den formalistiska skolan inom folkloristiken. I sin bok Morphology of 

the folktale (1968) lägger han fram en modell för att klassificera sagor efter deras strukturella 

uppbyggnad snarare än efter motiv och tema, som annars är vanligt. Modellen bygger på att bryta 

ner sagorna i 31 funktioner; grundläggande narrativa element som definieras av hur de för 

berättelsen framåt.  

En enskild saga behöver inte innehålla samtliga funktioner; i själva verket är detta mycket sällsynt. 

Funktionerna följer varandra i en logisk ordning, och vissa bildar par eller större enheter som hör 

samman. Det händer dock ofta att vissa funktioner byter plats; exempelvis kan hjälten erhålla en 

magisk agent redan i början av en saga, innan skurken introducerats, trots att detta element är 

typiskt för mitten av sagan. Funktioner kan också förekomma i försvagad eller negativ form, till 

exempel genom att hjältens kamp mot skurken tar formen av ett samtal eller att hjälten misslyckas 

med att besegra skurken, såsom är fallet i Lilla Rödhättan (Perrault, 1697). Ett annat välkänt 

fenomen i sagorna är tredubbling; inte sällan kan funktioner eller hela sekvenser av funktioner 

tredubblas. Det är även vanligt att sagor innehåller flera moves – en ny komplikation introduceras i 
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sagan innan den nått sitt slut, vilket ger upphov till en helt ny kedja av funktioner.  

Alla dessa fenomen försvårar den morfologiska analysen genom att göra strukturen mer komplex, 

mindre tydlig och förutsägbar. För en skarp blick är en sådan analys ändå fullt möjligt. I denna 

uppsats betecknas varje funktion med ett nummer i stället för, som i Propps egna scheman, en 

symbol eller en bokstav. Detta är en förenkling i avsikt att underlätta för både författaren och 

läsaren av uppsatsen, då de tecken Propp använder sig av stundtals är obskyra och svåra att känna 

igen. Siffrorna får dock inte misstas för att representera en fast ordning; som nämnt händer det ofta 

att vissa funktioner byter plats. Listan nedan visar alla 31 funktioner. 

 

1. Frånvaro – en familjemedlem är frånvarande, alternativt hjälten lämnar hemmet 

2. Förbud – ett förbud eller en uppmaning riktas mot hjälten 

3. Överträdelse – hjälten överträder förbudet eller följer uppmaningen 

4. Spaning – skurken försöker få information 

5. Överlämning – informationen överlämnas 

6. Bedrägeri – skurken söker lura sitt offer 

7. Delaktighet – offret låter sig luras, alternativt gör sig själv sårbar 

8. Illdåd – skurken begår ett illdåd som skapar ett problem; Brist – problemet presenteras 

 direkt 

9. Förmedling – olyckan förmedlas, hjälten anlitas, tillåts gå eller sänds iväg 

10. Motverkan – hjälten beslutar att motverka problemet 

11. Avresa – hjälten lämnar hemmet 

12. Första givarfunktionen – hjälten prövas av en givare/hjälpare 

13. Hjältens reaktion – hjälten reagerar på prövningen 

14. Mottagande av magisk agent – hjälten erhåller föremål, egenskaper eller hjälpare 

15. Förflyttning – hjälten förs till målet för sitt sökande 

16. Kamp – hjälten och skurken möts i strid 

17. Märkning – hjälten blir märkt 

18. Seger – skurken besegras 

19. Undanröjning – det ursprungliga problemet undanröjs 

20. Återvändo – hjälten återvänder eller reser till ett annat rike 

21. Förföljelse – hjälten förföljs 

22. Räddning – hjälten räddas undan förföljaren 

23. Oigenkänd ankomst – hjälten anländer oigenkänd till sitt hem eller annan plats 

24. Falska påståenden – en rival kommer med falska påståenden till hjältens nackdel 
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25. Svår uppgift – hjälten får en svår uppgift 

26. Lösning – hjälten löser uppgiften 

27. Igenkänning – hjälten känns igen 

28. Avslöjande – rivalen avslöjas 

29. Omgestaltning – hjälten upphöjs, exempelvis genom ett nytt utseende 

30. Straff – rivalen eller den ännu ej besegrade skurken straffas 

31. Belöning (eg Bröllop) – hjälten belönas, exempelvis genom att få gifta sig eller bestiga 

 tronen 

 

Men vad skall vi då ta oss till med denna högst abstrakta formel? Hur hjälper den oss att förstå de 

psykologiska och filosofiska teman som ligger dolda i sagorna, eller på vilka sätt de förändrats i 

samklang med miljö och människor? 

En morfologisk analys ger en god överblick, och är värdefull i komparativa studier av olika 

varianter av en saga. Genom att konstruera morfologiska scheman över de sagor som skall jämföras 

ser vi genast vilka delar som omgestaltats, flyttats om, tillkommit eller fallit bort. Ser vi på detta i 

ljuset av sagornas historiska och sociala kontext öppnar sig en hel värld av tolkningsmöjligheter. 

En morfologisk analys klargör vilka funktioner olika karaktärers handlingar har. Detta hjälper oss 

att förstå vilka budskap och värderingar som döljer sig i undertexten genom att visa vilka 

konsekvenser en specifik handling får. Vi kan till exempel se att Snövit prövas när hon kommer till 

huset i skogen; hennes karaktär testas genom mat och vila. Bröderna Grimms Snövit klarar testet 

och erhåller dvärgarnas beskydd (magiska hjälpare) genom att visa återhållsamhet då hon äter blott 

en tugga från varje tallrik, noggrannt väljer den säng som passar henne och senare lovar att sköta 

hushållet åt dem.4 I kontrast till detta står Liungmans Snövit, som klarar testet och vinner riddarnas 

gillande genom att ta för sig och visa beslutsamhet; hon tvättar sig, äter sig mätt och somnar i en 

säng med tanken att det får vara vems det vill, hon prioriterar sina egna behov. Sedan erhåller hon 

deras beskydd genom att bli den enes älskarinna.5 Samma prövning klaras här på diametralt 

motsatta sätt, och visar på att helt olika egenskaper är önskvärda hos de på ytan identiska 

hjältinnorna. 

I den morfologiska analysen blir det tydligt hur formmässigt regelbunden sagan faktiskt är. Denna 

smått fantastiska regelbundenhet, helt oberoende av kultur, antyder att folksagans struktur i sig är en 

berättelse, en myt, och säger något om mänsklighetens kärna; dess själ om man så vill. Propp själv 

                                                
4  Jacob och Wilhelm Grimm, The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm: the complete first edition, 

(Princeton, 2014), s. 172-172 
5  Waldemar Liungman, Sveriges samtliga folksagor : i ord och bild 1, (Djursholm, 1954), s. 285 
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kommer in på liknande tankar när han skriver: 

 
Om alla fésagor är så lika i form, betyder då inte detta att de alla stammar ur en enda källa? .... Vårt svar, 

om än i form av ett antagande, är att så tycks vara fallet. Dock bör frågan om källor inte ställas enbart i ett 

strikt geografiskt sammanhang. .... Den enda källan kan också vara en psykologisk sådan. .... Slutligen 

kan denna enda källa komma från vardagslivet. .... det är mycket möjligt att det finns ett naturligt 

samband mellan vardagsliv och religion, å ena sidan, och å andra sidan religion och saga. Levnadssätt och 

religion dör ut, medan deras innehåll förvandlas till sagor.6 
 

Med detta i åtanke kan vi konstatera att alla sagor berättar minst två historier; den individuella, som 

ligger i just den enskilda sagan, och den kollektiva, som blir synlig först vid sidan av andra sagor; 

och att detta är ett essensiellt karaktärsdrag hos sagan. Om en saga avviker från den givna 

strukturen så är det ingen saga utan något annat. Detta blir en viktig insikt att bära med sig in i 

experimentfasen, där Propps morfologi utgör skelettet som bär upp sagorna. 

 

3. Rödluvan 

 

Grimm, Lilla Rödluvan (1812)7 

Perrault, Lilla Rödhättan (1697)8 

Delarue, Sagan om mormor (ca 1885)9 

Liungman, Rödluvan (1954)10 

 

Teman: Olydnad/lydnad, sexuellt våld, död/återfödelse, initiation 

 

3.1 Rödluvan – en komparativ analys 

 

Sagor om Rödluvan är utan tvekan en av världens mest kända och spridda sagotyper. Den bygger på 

kontrasten och konflikten mellan natur och civilisation, ett mycket gammalt allmänmänskligt 

drama. I tidiga stamsamhällen sågs denna dualitet som en källa till styrka och en fundamental del av 

mänsklighetens väsen11, men i takt med att man under modern tid försökte kontrollera kroppen och 

                                                
6  Propp, s. 106 
7  Grimm, The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm, s. 85-87 
8  Charles Perralut, Gåsmors sagor,  (Stockholm, 1955), s. 43-46 
9  Jack Zipes, The trials & tribulations of Little Red Riding Hood, (London, 1993), s. 21-23 
10  Liungman, s.101-102 
11  Zipes, The trials & tribulations of Little Red Riding Hood, s. 67 
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miljön för maximal profit förvandlades den till ett hot; naturen associerades med kaos i direkt 

konflikt med civilisationens ordning.12 Denna utveckling löper parallellt med Rödluvan-sagans 

utveckling, och utgör, som vi snart skall bli varse, dess innersta kärna och nyckeln till dess 

ihållande popularitet.  

Såsom de ser ut i väst speglar sagorna om Rödluvan faktiska livsvillkor i senmedeltidens Frankrike, 

Tyrolen och norra Italien, varifrån de härstammar. Det var en farlig tid för vanliga människor; på 

vissa platser var både barn och vuxna rädda för att gå ensamma genom skogar och åkrar. Små barn 

dödades av både vilda djur och människor. Varulvsrättegångar, där män åtalades för att ha mördat 

barn och begått andra brott i varulvsskepnad, var vanliga på samma sätt som häxbränningar under 

14-, 15- och 1600-talen. Mycket riktigt är det också på de platser där varulvsrättegångar var vanliga 

som muntliga versioner av Rödluvan-sagan senare har upptäckts, och i dessa versioner är vargen 

allt som oftast en varulv. Men en avgörande skillnad mot vår egen tids mest populära versioner, av 

Perrault och Grimm, är att flickhjälten i dessa sagor räddar sig själv genom att överlista vargen.13 

När Perrault gav ut sin litterära saga Lilla Rödhättan (1697) var han utan tvekan inspirerad av den 

muntliga sagotradition som fanns där han växte upp, och där varningssagor för barn av denna typ 

tillhörde sagoberättarens standardrepertoar.14 Perraults publik var dock en annan än de lantliga 

sagoberättarnas; han skrev sina sagor för bourgeoisien och för det franska hovet. Hans sagor har ett 

konsekvent dubbelt tilltal; didaktiskt med hänsyn till barnen, som enligt tidens idéer skulle 

tvångssocialiseras, och ironiskt med hänsyn till de vuxna.  

Lilla Rödhättan är en starkt moraliserande saga, där den bortskämda flickan straffas hårt och 

oåterkalleligt för sin naivitet, med tydliga sexuella anspelningar för att roa de vuxna. Både 

varningsaspekterna och de sexuella undertonerna fanns där före Perrault, men nytt är betoningen av 

Rödhättans skuld i sin egen våldtäkt och förändringarna i hennes karaktär; Rödhättan är naiv, 

bortskämd och hjälplös, något som förvisso tycks spegla författarens kvinnosyn (alla Perraults 

hjältinnor är, enligt min egen högst subjektiva uppfattning, intelligensbefriade våp), men kanske 

främst är symptomatiskt av tidens försök att kuva och pacificera kvinnan såsom representant för 

naturen och människans vilda aspekter. Dessutom anspelar den röda hättan, en chaperon som enligt 

dekorum var en huvudbonad för medel- eller överklasskvinnor, på nonkonformitet hos den 

lågbördiga byflickan, och nonkonformitet föregick kätteri. Inte underligt då att hon hörsammar 

vargens förslag; vargen, som tack vare folklig övertro och kyrkans tidigare häx-och varulvsjakt 

                                                
12  Zipes, The trials & tribulations of Little Red Riding Hood, s. 71 
13  Zipes, The trials & tribulations of Little Red Riding Hood, s. 18-23 
14  Ibid. 
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förknippas med Djävulen.15 

Bröderna Grimm gick, trots att de visade större misskund med henne än Perrault, steget längre i att 

kuva sin olydiga hjältinna. I Lilla Rödluvan (1812) är konceptet lydnad mycket mer betonat än i 

Perraults saga; protagonisten bryter inte bara mot en outtalad regel utan mot ett uttryckligt förbud 

från sin mors sida när hon lämnar stigen för att plocka blommor. Rödluvan bär själv skulden i det 

som komma skall, långt mer än Rödhättan.  

Enligt tidens moral var det otänkbart att låta den stackars rara Rödluvan bli dödad av vargen, men 

desto viktigare var det att hon lärde sin läxa och rättade sig i ledet. Därför introduceras en manlig 

räddare, en polisiär gestalt i form av en jägare, som står för ordning och auktoritet och befriar 

Rödluvan från vargens mage. Sedan får Rödluvan själv fylla vargens buk med stenar, sy ihop såret 

och se honom dö; vargen fungerar som syndabock och representant både för oönskade 

samhällselement för hennes egen vilda natur och primala lustar. Bettelheim skriver om vargen och 

jägaren som två aspekter av manligheten som den unga flickan konfronteras av; vargen 

representerar det asociala, våldsamma detet medan jägaren representerar det sociala, beskyddande 

jaget.16 Tydligt är dock att oavsett om mannen är hänsynslöst destruktiv eller omtänksamt värnande 

så är Rödluvan helt i hans makt; hon är lika hjälplös inför jägarens auktoritet som hon är inför 

vargens hunger. Hennes berättelse i Grimms saga är en berättelse om det unga kvinnliga jagets 

hopplösa kamp och nederlag, klämd mellan auktoritetsfigurerna mor och jägare och hotet från 

vargen. Hennes enda möjlighet att undgå våldet är att förtränga att hon en gång älskade att plocka 

blommor. 

Det är anmärkningsvärt att Bröderna Grimms version är den som än idag av de flesta människor 

upplevs som den "rätta", trots de idéer om sexualitet, våld och skuld den förmedlar. Även 

Liungman-samlingen, som i övrigt är förbluffande progressiv när det gäller synen på auktoritet, 

sexualitet och porträtteringen av kvinnor, innehåller en Rödluvan-saga som är i stort sett identisk 

med Bröderna Grimms – det enda som skiljer är att samarbetet mellan Rödluvan, mormor och 

jägaren framhävs i slutet av sagan. Men kanske är det inte trots utan tack vare dessa idéer som 

sagan i denna form uppnått sådan särställning. Konceptet våldtäktskultur blir sällan mycket 

tydligare än så här. 

Perraults skuldbeläggande och negativa karaktärsgestaltning och Grimms lydnadstematik och 

auktoritetsfigurer är element som helt saknas i de tidiga folksagorna. Paul Delarue samlade och 

satte samman sådana muntliga versioner av sagan som cirkulerade i Frankrike ca 188517, och kom 

                                                
15  Zipes, The trials & tribulations of Little Red Riding Hood, s. 76-77 
16  Bruno Bettelheim, Sagans förtrollade värld, (Stockholm, 1979), s. 206 
17  Zipes, The trials & tribulations of Little Red Riding Hood, s. 21 
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fram till en version där vissa drag är särskilt intressanta i jämförelsen. Till att börja med finns den 

röda luvan inte med i den gamla folksagan. Den var ett påfund av Perrault som kom att bli ikoniskt, 

möjligen på grund av de associationer till synd, sexualitet och djävulen som den röda färgen ger.18 

Vidare är protagonistens karaktär helt annorlunda från Perrault och bröderna Grimms; i stället för 

att vara vacker, hjälplös, lättlurad och bortskämd som i de litterära tolkningarna, är hon i Paul 

Delarues rekonstruerade folksaga modig, listig och fullt kapabel att handskas med varulven på egen 

hand. Sagan slutar lyckligt med att protagonisten undkommer, men i stället för att bli räddad av en 

mansperson räddar hon sig själv genom att låtsas som att hon måste uträtta sina behov. Och kanske 

viktigast av allt, ingen skuld placeras på den unga flickans axlar. Varulven vill äta henne för att han 

är en varulv, inte för att hon inbjudit till det. 

Om vi för ett ögonblick lägger tankar om skuld, våld och sexualitet åt sidan och i stället ser på 

sagornas arketyper och symboler och vad de kan representera öppnar sig intressanta möjligheter 

inför de kommande experimenten.  

Den röda färgen i de litterära versionerna är full av betydelse; förutom de redan nämnda 

associationerna är den också blodets färg, förknippad med liv och med menstruation. Den är oerhört 

kraftfull i sin symbolik, och det är därför den har haft sådan genomslagskraft. Att den röda färgen är 

en gåva, ett arv från mormor till dotterdotter, förstärker aningen om att det röda är knutet till det 

kvinnliga. Den röda luvan kan tolkas i negativ bemärkelse; Bettelheim avläser den som sexuell 

dragningskraft, alltför tidigt förflyttad från vuxen till barn, och roten till Rödluvans olycka.19 Men 

om vi för ett ögonblick kan ifrågasätta de patriarkala maktstrukturernas validitet, kan vi också se 

den röda luvan som något positivt och livgivande; ett rebelliskt drag, en frihetslängtan, en livskraft 

som går från kvinna till kvinna och som visserligen provocerar och ställer till med problem men 

som utgör hennes själva essens. 

Skogen i sagan är alltid en plats för initiation. Det är en farlig plats, men en som vi måste färdas 

igenom för att nå insikt och nästa steg i vår utveckling. Att mormors hus i Grimms saga ligger i 

skogen tyder på att mormor inte är någon vanlig gammal gumma. Så gör även de växter som finns 

runt mormors hus; Rödluvan berättar om ekar och hasselbuskar, båda starkt förknippade med 

andlighet och visdom i europeisk förkristen folktro. Mormor kan vara en representant för arketypen 

den visa, hon som ofta tar gestalt av en häxa.  

I Sagan om mormor (Delarue, 1885) ser vi att flickan överlämnar sina gåvor av bröd och mjölk och 

därefter uppmanas att äta mormors kött och dricka hennes blod. Det finns något bestämt rituellt 

över denna utväxling som leder tankarna till nattvarden och äldre hedniska riter. Genom att ta in 

                                                
18  Zipes, The trials & tribulations of Little Red Riding Hood, s. 26 
19  Bettelheim, s. 207 
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mormor i sin egen kropp blir flickan mormor; kunskap och fertilitet överlåts från en generation till 

nästa. 

Vargen som arketyp är mycket komplex. I fornnordisk myt förknippas vargen med död och 

förstörelse, med exempel som Fenrisulven och Garm, i kristendomen med Djävulen. Samtidigt står 

varghanen också för styrka, beskydd och lojalitet, en sinnebild för den ärorike krigaren. Varghonan 

förkroppsligar idéer om fertilitet, moderlig självuppoffring och styrka. Clarissa Pinkola Estés ser 

vargen som representant för kvinnors instinktiva och djupa vetande, ett band till vår innersta och 

otämjda kraft; liksom vargar har kvinnor genom århundraden förtalats, förtryckts och själsligen 

jagats till randen av utrotning.20 I forna stamsamhällen var människans möte med vargen inom sig 

en källa till styrka och självkännedom. Syntesen mellan människa och varg, varulven, 

symboliserade integrationen av vilda och kulturella sidor; en integration som var önskvärd och helt 

och hållet nödvändig för en hälsosam balans mellan social anpassning och naturliga instinkter.21 

Rödluvans möte med vargen kan alltså handla både om hennes möte med mannens djuriska sida 

och hennes möte med sin egen otämjda natur. 

Om vargen symboliserar den destruktiva och vilda sidan av mannen symboliserar jägaren i bröderna 

Grimms saga den beskyddande och domestiserade. Han är civilisation och ordning som triumferar 

över natur och kaos. Arketypen jägaren står mycket riktigt för kontroll över de naturliga drifterna 

och instinkterna, men också för sökande efter och intim kännedom om dem. I sagan låter jägaren 

oss veta att han sökt efter vargen under lång tid. När vargen dött av de tunga stenarna flår jägaren 

honom och tar skinnet med sig. Om det inte vore för sagans moralistiska betoning av lydnad och 

ordning skulle vi mycket väl kunna läsa detta som att jägaren blir varulven, att sagan handlar om 

initiation och integration även för honom. 

 

3.2 Experiment kring Rödluvan 

 

Efter att ha tagit del av Zipes rättmätiga vrede över allt Rödluvan fått utstå genom århundraden 

ropar mina fingrar efter att få skriva hennes upprättelse. Jag prövar att ge Rödluvan makt på olika 

sätt. Då jag noterar att det finns spår av en första givarfunktion, moderns gåvor till mormor, men att 

den magiska agenten aldrig kommer till användning i Grimms och Perraults versioner låter jag 

flickan använda vin och kaka i striden mot vargen. Hon får övertala vargen att dricka och äta tills 

                                                
20  Clarissa Pinkola Estés, Women who run with the wolves: myths and stories of the wild woman archetype, (New 

York, 1992), s.2 
21  Zipes, The trials & tribulations of Little Red Riding Hood, s. 68 
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han somnar och sedan själv befria mormor med den stora saxen.22 Efteråt konstaterar jag att jag 

tycker bättre om hur gåvorna används i Delarues version, där de får en djupt rituell karaktär. Min 

lösning ger sagan en mer humoristisk och ironisk ton.  

I denna endast lätt förändrade version finns fortfarande det uttalade förbudet kvar: "- Var noga med 

att följa stigen, Rödluvan, så att du inte går vilse i skogen."23 Även om Rödluvan sedan visar att 

moderns farhågor var ogrundade, då hon först blir rädd att ha gått vilse men sedan inser hur väl hon 

känner skogen, känns förbudet ändå problematiskt då olydnaden inte för något gott med sig.  

Tanken slår mig att jag kan låta Rödluvans överträdelse av förbudet vara nyckeln till hennes 

räddning i stället för olycka. Jag skriver en ny version, där Rödluvan är tydligt överbeskyddad och 

uppmanas att varken springa så fort, gräva så djupt, klättra så högt eller vika av från stigen. Hon 

träffar vargen, som ämnar äta upp henne så fort han får henne för sig själv, men anar oråd. Hon 

lämnar stigen och springer och gömmer sig i skogen, där hon visserligen går vilse men också träffar 

en givare; en rävhona som, genom att uppmana henne att bryta tabun, ger henne verktygen hon 

behöver för att hitta, genomskåda och besegra vargen som ligger på lur i mormors säng.24 Jag 

hämtar inspiration från idén om totemdjur och från alla de djursagor där en räv med hjälp av list 

besegrar en varg.25  

Jag plockar in motivet med Rödluvan som äter mormors kött och dricker hennes blod igen26; det är 

oerhört starkt och klingar väl med det hedniska totem-motivet. Det kan diskuteras huruvida detta 

motiv, och det faktum att mormor förblir död och uppäten, är lämpligt för barn. I grund och botten 

måste det beslutet vila på varje individuell sagoberättare; personligen tror jag inte att barn far illa av 

att möta råa motiv i en saga. Tvärt om är jag övertygad om att det hos många barn finns en hunger 

efter det mörka och grymma. Att möta sådana inslag i fiktion låter dem veta att det för den skull inte 

är något fel på dem.27 Vi skulle dock kunna tänka oss ytterligare en modifierad version, där mormor 

slukas hel och sedan befrias på slutet som i Grimms saga. Hur som helst är just detta experiment 

skrivet med tanke på "duktiga flickor", hos vilka den vilda naturen så gott som fostrats bort, och 

dess viktigaste budskap är att det är utvecklande och nödvändigt att bryta mot regler och livsviktigt 

att lyssna till sin intuition.  

Vargen får fortsätta förkroppsliga den destruktiva manligheten alternativt det inre rovdjuret, som 

här besegras med hjälp av ett ben som körs in mellan hans käftar.28 Ben symboliserar oförstörbar 

                                                
22  Se Bilaga 2 
23  Ibid. 
24  Se Bilaga 3 
25  Exempel på djursagor med räv och varg i huvudrollerna: Liungman, s. 11, s. 13, s. 17-18, s.30 
26  Se Bilaga 3 
27  Bettelheim, s. 14 
28  Se Bilaga 3 
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själslig kraft. Även när själva livet är borta och köttet förruttnat finns benen kvar.29 Sålunda är benet 

en symbol för Rödluvans återvunna inre styrka, den som modern och de andra vuxna i all välvilja 

fostrat bort genom att överbeskydda henne. 

I Rödluvan, vargen och jägaren30 vill jag utforska både idén om vargen och jägaren som två 

aspekter av mannen och själva sagans historia, hur den utvecklats för att spegla samhällsmoralen 

och i processen skuldbelagt och gjort flickhjälten maktlös. Jag låter Rödluvans mamma ge henne en 

kniv tillsammans med gåvorna till mormor, och tar bort förbudet; på så vis blir arvet från modern ett 

av styrka, och betoningen på Rödluvans skuld minskas. Kniven kan Rödluvan sedan använda för att 

försvara sig mot vargen och befria mormor från dess buk.  

Jägaren gör sin entré i berättelsen när Rödluvan går ut för att begrava vargen. Han fylls av avund då 

han själv ville döda vargen, låser in kvinnorna i huset och tar med sig vargkroppen för att visa upp i 

byn. Där berättar han Grimms version av sagan och påstår att han räddat kvinnorna men att de är för 

uppskakade för att våga lämna stugan.31 Jägaren är alltså skurken i sagans andra move, och 

avlegitimerar härmed Grimms saga. Detta är den enskilt viktigaste aspekten av just detta 

experiment: dess ifrågasättande av den mest populära litterära versionens "sanning". Om insikten att 

ingen saga är mer "sann" och "riktig" än en annan kan slå rot hos oss så innebär det att vi kan 

återerövra folksagan, att vi åter kan känna oss fria att förändra en saga efter eget tycke, utan att vara 

slavar under det tryckta ordet.  

Jägaren blir representant för patriarkatet som förtrycker kvinnor och förringar deras värde. När den 

döda vargen sedan vaknar till liv och avslöjar jägaren med orden "Somliga vargar har fyra ben/ och 

somliga har två/ Den ni besjunger, jägaren/ är ej den sanna hjälten"32 knyter jag ihop vargen och 

jägaren som två sidor av patriarkatet, två olika sorters förtryck. Samtidigt för vargens roll i 

avslöjandet in ett visst mått av osäkerhet gällande hans natur. Tillsammans med det faktum att 

Rödluvan "kröns" med en mantel av dess päls33 gör detta att vi inte kan se på vargen som odelat 

ond. Sålunda bevaras vargarketypens djup och ambivalens.  

Efter att ha öst min vrede över jägargestalten vill jag försöka ge även honom, såsom representant 

för mannen, upprättelse, utan att det går ut över hjältinnan. Jag beslutar att utforska 

integrationstemat som finns antytt i jägarens förhållande till vargen. Vad är det som förvandlar 

vargar till människoätande bestar? En teori är att det är förnekelse och uteslutning. När människans 

vilda natur förkastas och stämplas som ond kan två saker hända: antingen skrumpnar den ihop och 

                                                
29  Estés, s. 33 
30  Se Bilaga 4 
31  Ibid. 
32  Ibid. 
33  Ibid. 
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förtvinar, eller så förvrids den och tar över. Jag skriver en saga där en varg fångas in och plågas på 

order av en kung. En pojke som misslyckas med allt i sin mors ögon dras till vargen, och ser hur 

den växer för var dag som går. Till slut är den nära att bryta sönder buren och hotar pojken: "Om du 

inte släpper ut mig härifrån ska jag jämna hela byn med marken, äta upp dig hel och slita din mor i 

stycken!"34 Vargen får symbolisera pojkens vilda natur som inte är accepterad av vare sig samhället 

eller föräldrarna. När han tvingas förneka sin animalitet växer den i styrka och raseri och gör det 

omöjligt för honom att upprätthålla ordning i sitt inre. Han släpper ut vargen, och den orsakar stor 

skada genom att döda och förstöra. Särskilt ger den sig på unga flickor35; män med mamma-

problem beter sig som bekant ofta illa mot kvinnor. Detta är alltså vargen som senare anfaller 

Rödluvan och hennes mormor.  

Till en början saknar pojken det som krävs för att kunna handskas med vargen. Men så träffar han 

en svartvit orm som, i utbyte mot att pojken skyddar dess enda ägg, visar vägen till hans döde fars 

pilbåge.36 Denna händelse är mångbottnad. Faderns pilbåge syftar till manlig tradition, manligt 

sökande efter den vilda naturen, och en kunskap därom som går i arv från far till son. Samtidigt är 

ormen i mytologi förknippad med både manligt och kvinnligt, ont och gott; den står för dualiteten 

och balansen emellan dem, för återfödelse och livskraft. Pojken kan bli jägaren först när han ser att 

ormens fortlevnad är hotad och går med på att värna om den; "i säkerhet närmast [sitt] hjärta".37 

Den döende ormen kommer ur min upplevelse av att det traditionellt manliga i dagens Sverige är 

nedvärderat och skuldbelagt, med resultatet att många unga män är vilsna, frustrerade och saknar en 

känsla av sammanhang och mening. Att värna om ormen är att se att båda sidor av dualiteten är 

värdefulla. Sagan slutar med att jägaren besegrar vargen och uppnår integration, inte bara för sin 

egen del utan för hela sin kultur.  
 

Svipp! Han lät pilen flyga och den genomborrade vargens hjärta. Deras blickar mötte varandra, och vargen föll ihop 

med en suck. Nästan som av lättnad. Jägaren satte sig på huk och drog fingrarna genom den raggiga pälsen. Han flådde 

vargen och gjorde sig en mantel av skinnet. Nu kunde han tala vargarnas språk. I resten av sitt liv vandrade han med 

bud mellan människor och vargar och mildrade osämjan emellan dem, och aldrig mer behövde någon varg bli galen av 

att sättas bakom lås och galler. Men det svartvitfläckiga ormägget, vad hände med det? Jo, det är en annan saga – 

kanske är det du, som ska berätta den.38 
 

Syftet med det öppna slutet är att lämna balansen mellan livets alla dualiteter i händerna på den som 

lyssnar, och att betona att det är var människas ansvar och privilegium att skapa sin egen saga. Jag 
                                                
34  Se Bilaga 5 
35  Ibid. 
36  Ibid. 
37  Ibid. 
38  Se Bilaga 5 
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ser ett behov av just "pojksagor", som kan ge hopp, vägledning och en känsla av mening till unga 

pojkar; mitt Rödluvan-experiment är bara ett första trevande försök. 

I de experiment jag skrivit utifrån Rödluvan-sagan har jag vridit och vänt på det sexuella våldet och 

skulden. Att just denna aspekt av sagan fått störst uppmärksamhet är symptomatiskt för den tid vi 

lever i, då konceptet våldtäktskultur debatteras friskt och feminism har blivit norm. Sålunda är mina 

sagor typiska för det samhälle jag representerar. Intressant nog har jag undvikit mer konkreta 

moderna inslag; till skillnad från bröderna Grimm, som ger jägaren ett gevär, eller Perrault, som ger 

Rödhättan en tidstypisk huvudbonad, förlägger jag handlingen till ett flytande för länge sedan. Jag 

upplever själv att det ger sagorna en mer genuin folksagostämning, men detta är troligtvis på grund 

av den populära föreställningen om sagan som mystisk, oföränderlig, på samma gång gammeldags 

och tidlös. En sorts historie-romantik. Vidare märks min fascination för förkristen folktro och forna 

tiders naturreligioner.  

Jag hade mycket väl kunnat välja andra vägar än den feministiska agendan och exempelvis betonat 

initiationstemat i sagan. Rödluvan hade kunnat få möta varghonan, sin egen inre animalitet, och 

prövas av henne. Mormor hade kunnat förvandlas till Baba Yaga, häxan som är oändligt vis och 

oändligt destruktiv; hon som äter barn och delar ut stränga livsläxor. Dessa uppslag lämnar jag åt 

någon framtida sagoberättare att använda eller förkasta, ty solen står lågt och vägen är ännu lång. 

 

4. Snövit 
 

Jacobs, Gold Tree and Silver Tree, (1892)39 

Grimm, Lilla snövit, (1812)40 

Liungman, Snövit (Riddar Finkel) (1954)41  

 

Teman: Oidipusproblematik, kvinnlig rivalitet, exil, sexuellt uppvaknande, fåfänga. 

 

4.1. Snövit – en komparativ analys  
 

Det finns en uppsjö av olika varianter av sagotypen Snövit från olika delar av världen, men vi 

kommer att titta närmare på den tyska varianten nedtecknad av bröderna Grimm i början av 1800-

talet, den keltiska Gold Tree and Silver Tree nedtecknad av Joseph Jacobs från slutet av 1800-talet, 

                                                
39  Joseph Jacobs, Celtic fairy tales, (London, 2011), s.105-109 
40  Grimm, The original folk and fairy tales of the brothers Grimm, s 170-178 
41  Liungman, s. 284-289 
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och en svensk variant insamlad av Waldemar Liungman i början av 1900-talet.  

Rivaliteten mellan kvinnor är central i Snövit. I enstaka versioner är det Snövits styvsystrar som 

figurerar som antagonister, vanligast är dock en mor eller styvmor. I många versioner är det mer 

eller mindre tydligt att det är fadersgestaltens gunst kvinnorna tävlar om, såsom i Gold Tree and 

Silver Tree, men i Grimms är den förklädd till ren fåfänga; fadern nämns blott i förbigående. 

Bettelheim menar dock att det fortfarande är idén om tävlan mellan två generationer kvinnor om 

den viktigaste mannen i båda deras liv som egentligen ligger bakom, alltså en klassisk 

oidipusproblematik.42 Om vi analyserar sagan ur detta perspektiv är utgångspunkten att alla 

karaktärer symboliserar aspekter hos samma person. Alltså innebär modersgestaltens vansinniga 

svartsjuka mot barnet inte verkliga förhållanden utan är en manifestation av barnets egen rädsla för 

att så skall vara fallet. Enligt Bettelheim är just styvmodern viktig för oidipusbarnet; eftersom den 

verkliga, goda modern i detta fall är död och ersatt av en ond styvmoder ger det utrymme för 

mottagarens ambivalenta känslor för sin egen mor, som annars kan tyckas obegripliga.43  

Pinkola Estés föreslår en annan tolkning av arketypen styvmodern, och annan styvfamilj, som en 

skuggaspekt av jaget; hon har egenskaper som personen inte kan acceptera hos sig själv.44 I Snövit 

personifierar (styv)modern enligt denna tolkning Snövits egen fåfänga och narcissism, den mörka 

sidan av den skönhet hon välsignats med. Teorin är tydligast applicerbar på Grimms Snövit, där den 

stöds av de objekt som förekommer i den tredelade kampen mot den förklädda styvmodern. Snövit 

frestas med ett band till ett livstycke, en kam och ett äpple. Bettelheim skriver om dessa föremål 

som symboler för Snövits fåfänga och uppvaknande sexualitet. Hennes oförmåga att stå emot 

frestelserna beror på hennes egen önskan att vara sexuellt tilldragande.45  

Om vi däremot tolkar relationen mellan Snövit och hennes styvmor som en realistisk relation 

mellan två individer blir den genast mer problematisk. Det blir då en fråga om makt och hierarki; 

kvinnorna strider mot varandra för att vinna mannens gillande. Det är han som har 

tolkningsföreträdet, hans blick som skall fälla avgörandet, hans röst som talar genom den magiska 

spegeln. Modern/styvmodern har integrerat den manliga blicken i sitt psyke så till den milda grad 

att hon måste döda för att undanröja hotet mot hennes självbild som skönhetsobjekt.  

Ett annat viktigt tema i Snövit är flickans sexuella uppvaknande, en slags initiering i vuxenlivet. 

Särskilt i Grimms version är detta tydligt och avslöjas redan i sagans början, av blodet som 

resulterar i att Snövits mor blir gravid och för tankarna till menstruation eller sexuell blödning. Den 

                                                
42  Bettelheim, s. 238 
43  Bettelheim, s. 84 
44  Estés, s.88 
45  Bettelheim, s. 250-251 
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näst intill magiska formeln "så vitt som snö, så rött som blod och så svart som ebenholts"46 är också 

en nyckel för att låsa upp sagans inre mening; det vita står för oskuld och barndom, det röda för 

sexualitet och fertilitet och det svarta tycks svara mot det inre mörkret, personifierat av styvmodern. 

Sålunda rymmer formeln hela sagans intrig. Slutligen är äpplet en etablerad symbol för fruktbarhet 

och sexuell kunskap.  

Vissa versioner av sagan visar även på ett sexuellt förhållande mellan Snövit och hennes 

beskyddare. Den svenska folksagan Snövit (Riddar Finkel) är en sådan. Den tycks vara påverkad av 

både bröderna Grimms version och den italienska Bella Venezia47 i och med att dvärgarnas stuga är 

utbytt mot en rövarkula, det förgiftade äpplet mot en nål samt att styvmoderns roll är mindre 

framträdande. En möjlig förklaring till att Snövit möter riddare (som egentligen är prinsar) i stället 

för, som i Bella Venezia, rövare, är att sagoberättaren ville försköna sagan; att låta Snövit bli 

älskarinna åt rövare var kan hända i magstarkaste laget. Det hymlas dock inte med det faktum att 

detta är en del i avtalet mellan Snövit och hennes beskyddare, även om sagoberättaren är noga med 

att betona att Snövit är nöjd med arrangemanget.48 

Även i Gold Tree and Silver Tree finner hjältinnan sin räddning i ett sexuellt förhållande; för att 

skydda sin dotter från drottningen gifter kungen bort henne med en prins i ett främmande rike. 

Denna saga rymmer ytterligare en dimension av motivet räddning genom sexualitet, då det inte är 

prinsen som väcker Gold Tree ur den dödsliknande sömnen utan hans nya hustru. Hon föreslår att 

ge sig av för att Gold Tree och prinsen skall få återuppta sitt äktenskap, men prinsen insisterar på att 

behålla dem båda som sina hustrur; vi ser alltså här ett exempel på ett polyamoröst förhållande i en 

saga!49 Att Gold Tree räddas av en annan kvinna är särskilt fint med tanke på hur problematisk den 

otroligt skönmålade dödsliknande sömnen annars kan vara, med sina undertoner av nekrofili. Här 

blir i stället en psykoanalytisk tolkning av Gold Tree och den andra, betydligt mer aktiva, kvinnan 

som aspekter av samma person mer tillgänglig. Räddningen finns hos en starkare, mer utvecklad 

form av jaget, och prinsen accepterar och håller av båda sidor hos sin älskade. 

Om vi leker med tanken på att ett sexuellt förhållande mellan Snövit och hennes beskyddare var en 

del av den ursprungliga sagan kan de sju dvärgarna i Grimms version vara avsedda att avsexualisera 

den, då dvärgar i sagorna visserligen kan vara både hjälpsamma och illvilliga men aldrig associeras 

med sexualitet.50 I 1800-talets Tyskland fanns ett strängt kyskhetsideal som inte tillät Snövit att ha 

umgänge med andra män innan hon var tryggt gift med sin prins. I stället kräver dvärgarna av 

                                                
46  Jacob och Wilhelm Grimm, Bröderna Grimms sagovärld: sagourval och faktatext, (Stockholm, 2008), s. 132 
47  Italo Calvino, Italian folktales, (San Diego 1992) s. 739 
48  Liungman,  Sveriges samtliga folksagor : i ord och bild 1, s. 285 
49  Jacobs, s. 105-109 
50  Bettelheim, s.247-249 
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Snövit att hon skall sköta hushållet åt dem för att få stanna.51 Ser vi på denna överenskommelse ur 

ett psykoanalytiskt perspektiv representerar Snövit det medvetna jaget medan dvärgarna står för det 

omedvetna men ständigt pågående mentala arbetet. Pinkola Estés skriver om dvärgar, älvor och 

pysslingar som representanter för en djup inre visdom, varelser som arbetar outtröttligt i det 

fördolda.52 Det medvetna jagets uppgift under denna period av förberedelse inför utveckling är att 

vänta, att bida sin tid och skapa goda förutsättningar för de omedvetna processerna genom att ge 

dem näring och upprätthålla inre ordning och reda. Snövit och dvärgarnas arbetsfördelning 

beskriver träffsäkert en sådan period av synbart stillestånd innan förändring, förvandling. Den blir 

dock problematisk om vi flyttar fokus från den psykoanalytiska nivån och granskar den kulturella 

och socialiserande. Här ser vi i stället en ung kvinna som passivt får stanna hemma och sköta 

hushållet medan hennes manliga försörjare och beskyddare är ute och arbetar, allt enligt 1800-talets 

Tysklands etablerade könsroller.  

I Liungmans Snövit finns inga hushållssysslor, inga krav på motprestation från Snövits sida. 

Däremot får hon en spinnrock, en härvel och en nystfot av riddar Finkel för att ha något att göra 

medan riddarna är ute på jakt.53 Spinnerskan är en väl etablerad mytologisk arketyp, förknippad 

främst med ödet men även med kvinnliga mysterier runt fertilitet och barnafödande. Snövit tar 

sålunda kontroll över sitt eget öde och mognar i sin roll som kvinna, medan hennes animus,54 

riddarna, jagar – det vill säga söker efter något viktigt, instinktivt, som jaget saknar men ännu inte 

vet vad det är. Även denna version av sagan beskriver alltså här en period av väntan innan nästa 

steg i utvecklingen, om än av annan karaktär – mera sökande, nyfiken, individualistisk, mindre 

arbetsam och socialt välanpassad.  

Sagorna skiljer sig åt när det kommer till vad som följer på den långa väntan. Det förgiftade äpplet i 

bröderna Grimms saga är en tydlig symbol för fruktbarhet och sexuell kunskap; den dödsliknande 

sömn det orsakar tolkar Bettelheim som att de sexuella erfarenheterna kom för tidigt. Snövit måste 

därför vila, mogna, återhämta sig genom sexuell inaktivitet.55 Sagan varnar lyssnaren för att falla 

för frestelser och sexualiteten framställs som något farligt, något som Snövit måste räddas från av 

sin prins.  

Både Jacobs och Liungmans sagor är mindre uppenbara. I Riddar Finkel är det en nål som sticks in 

i Snövits kind som orsakar den dödsliknande sömnen. För att åstadkomma detta lurar den gamla 

                                                
51  Grimm, The original folk and fairy tales of the brothers Grimm, s. 173 
52  Estés, s. 92 
53  Liungman, s. 285 
54  För en förklaring av den jungianska arketypen animus, se Estés, Women who run with the wolves, s.63 
55  Bettelheim, s. 252 
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kvinnan Snövit att hon skall viska något till henne genom fönstret56. I Jacobs saga förekommer 

också en nål, men den sticks in i Gold Trees finger genom ett nyckelhål. Kanske kan nålarna syfta 

till hur onda ord kan leta sig in och sätta spår som är mycket svårare att upptäcka än mer fysisk 

påverkan? Klart är dock att det inte är den egna sexualiteten som utgör faran i någon av dessa sagor.  

Medan både bröderna Grimms Snövit och Gold Tree förblir passiva genom hela sagan tar 

Liungmans version en intressant vändning då det inte är Snövits egen riddar Finkel som väcker upp 

henne från de döda utan de andra två riddarna. Nu måste Snövit ge sig ut för att söka efter sin 

älskade. I sagans andra move förvandlas alltså Snövit från att vara en förföljd hjälte till att bli en 

sökarhjälte, en betydligt mer aktiv karaktär.57 Denna handlingskraftiga personlighet kan vi se 

tecken på redan när Snövit prövas i den första givarfunktionen; till skillnad från bröderna Grimms 

väluppfostrade och självutplånande Snövit, som bara äter en tugga från varje fat och dricker en 

droppe ur varje bägare,58 tar Liungmans trötta och utsvultna Snövit friskt för sig av både badvatten, 

mat och dryck och sovplats, med orden: "Det får vara vems det vill!"59 Att riddar Finkel på grund 

av detta anser Snövit vara hans egendom kan vi väl med dagens ögon anse tämligen problematiskt. 

Men resultatet blir ändå att Snövit tack vare sin framåtanda vinner en högt uppsatt man och ett 

ömsesidigt kärleksförhållande, som till en början är utomäktenskapligt men så småningom leder till 

giftermål.  

Skurken, styvmodern, har en betydligt mindre roll i Liungmans saga än i bröderna Grimms och 

Jacobs. I stället för att själv söka upp och lura Snövit skickar hon en vän, och till skillnad från i 

Grimms och Jacobs sagor blir hon aldrig straffad för sina illdåd. Efter att Snövit fallit i sin 

dödsliknande sömn försvinner hon helt sonika ur berättelsen, utan att vi får veta något om hennes 

öde. På ett sätt gör det att sagan upplevs som ofullständig. Samtidigt får vi en känsla av att Snövit 

har bearbetat och lämnat konflikten bakom sig när hon sedan tre gånger möter gamla gummor och 

får deras hjälp genom att kalla dem "mor". 

 

4.2. Experiment kring Snövit 
 

Min fascination för Riddar Finkel får bli utgångspunkten för experimenten kring Snövit-sagan. 

Protagonistens självständighet och driv är uppfriskande, liksom sagans frimodiga anspelningar på 

sex och dess bristande intresse för att straffa skurken. På många sätt är Riddar Finkel sagan jag 

föreställde mig att jag själv skulle skriva. Likväl hittar jag saker att förändra, trådar att dra i. Den 
                                                
56  Liungman, s. 286 
57  För en förklaring av begreppen förföljd hjälte och sökarhjälte, se Propp, Morphology of the folktale, s. 36 
58  Grimm, The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm, s. 172 
59  Liungman, s. 285 
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första frågan blir: Vad händer om vi låter den ursprungliga konflikten kretsa runt något annat än 

skönhet?  

I mitt första experiment försöker jag med att låta den handla om kontroll i stället.60 Styvmodern vill 

kontrollera Snövit, tvinga henne till anpassning och lydnad. Detta grepp handlar till en början om 

att flytta fokus från det utseendemässiga med tanken att flickor och kvinnor lider nog mycket av 

utseendefixering som det är utan att sagan måste förstärka det. Men med detta försvinner också den 

antydda oidipuskonflikten; Snövits och styvmoderns konflikt kretsar istället runt identifikation, att 

styvmodern alltför mycket lever och manifesterar sig själv genom Snövit. En tolkning av 

styvmodern som Snövits alltför krävande överjag ligger nära till hands. Det är sagan om en flicka 

som är övertygad om att hon måste vara perfekt, och de delar av henne som inte passar in i den 

självbilden straffas hårt och göms undan från världen. Snövit flyr och börjar med riddarnas hjälp 

skapa sig ett eget liv med egna intressen, som går utanför vad styvmodern finner acceptabelt. När 

hon upptäcker det klär hon ut sig och söker upp Snövit, för att steg för steg beskära hennes nyvunna 

frihet, personlighet och sunda koppling till sin animus, riddarna.61 Liksom illvilliga röster från en 

traumatisk barndom kan maskera sig som sunt förnuft senare i livet, och på så vis fortsätta att utöva 

sin makt, låtsas styvmodern vara Snövits vän. Det är typiskt att hon kommer när Snövit är sjuk och 

hennes jag försvagat. Faran här har alltså ingenting att göra med inträdet i vuxenlivet eller den 

knoppande sexualiteten, utan betonar snarare hur psykiska trauman kan förstöra både egen 

sexualitet, nära förhållanden och intellektuell utveckling; dessa blir något eftersträvansvärt, som 

styvmoderns influenser försvårar.  

Precis som i Riddar Finkel låter jag styvmodern komma undan ostraffad. Efter att ha dödat Snövit 

försvinner hon ur berättelsen, men den återuppståndna Snövits möte med de tre gummorna som 

råder över fiskar, fyrfota djur och fåglar leder liksom i sagans förebild tanken till att något har hänt 

under Snövits långa dvala.62 På något sätt som vi inte har inblick i har hon bearbetat sitt traumatiska 

förhållande till sin styvmor tillräckligt mycket för att kunna lita på de tre kvinnorna och dessutom 

kalla dem ”mor”. Att det är gumman som råder över fåglarna, representant för överjaget, som till 

slut kan hjälpa henne kan tolkas som att Snövit nu har tillgång till ett positivt överjag, ett som inte 

hämmar och förtrycker henne utan låter henne flyga.  

Det skulle kunna vara en intressant vidareutveckling av experimentet att veckla upp den tysta 

process av bearbetning som den dödsliknande sömnen tycks gestalta, men det ämnar jag inte göra i 

nuläget. I stället kastar jag mig in i ett experiment av helt annan art, som tar ännu ett steg längre från 
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temat sexualitet. 

Rivaliteten mellan kvinnor och oidipuskonflikten hamnar åter i fokus i nästa saga, Snövit och de två 

speglarna63, som hämtar mycket inspiration från den ryska folksagan Vasilissa den vackra.64 

Tanken slår mig: vad händer om Snövit möter inte dvärgar, inte heller riddare eller några andra 

manspersoner, utan den mäktiga häxan Baba Yaga? Hon, barnätaren, den strängaste läromästaren, 

borde säkerligen kunna ge Snövit de verktyg hon behöver för att möta både sin onda styvmor och 

sin undfallande far öga mot öga och ställa dem till svars för sina handlingar. Om hon inte blir 

uppäten av häxan, vill säga. Jag väljer att behålla styvmodersgestalten i även denna saga, inte på 

grund av Bettelheims idé om att uppdelningen mor – styvmor skall hjälpa barn att handskas med 

kluvna känslor utan på grund av det Estés skriver om att "låta den alltför goda modern dö".65 När 

Snövits goda, kärleksfulla mor dör låter hon också sin mentala motsvarighet dö; den inre 

beskyddare som värnar om oss och ger oss trygghet tidigt i livet, men som förr eller senare börjar 

hålla oss tillbaka i vår utveckling. Om inte den goda modern dör kan dottern aldrig bege sig ut på 

den livsfarliga och livsviktiga resan mot mod, självständighet och insikt.  

Styvmodern i sin tur är på samma gång oidipusmor som tävlar med Snövit om hennes fars gunst, 

realistisk ond styvmor som liksom i Gold Tree and Silver Tree kräver att kungen väljer henne över 

sin dotter, samt Snövits egen skugga, den jungianska arketyp som representerar oönskade aspekter 

av henne själv; i detta fall fåfänga och ytlighet. Jag låter de olika sidorna av konceptet skönhet följa 

som en röd tråd genom sagan. Hos givaren Baba Yaga måste Snövit lägga ifrån sig idén om fysisk 

skönhet som en viktig kvalitet och del av sin identitet för att klara proven. Men trots hennes enkla 

klädsel och kortklippta hår säger den magiska spegeln att hon "tusenfalt skönare är" när hon 

återvänder från häxans hus. Slutligen dör den onda styvmodern av fasa när hon blickar in i den 

andra spegeln, den som visar vem man egentligen är.66 Sammantaget förmedlar detta en bild av 

skönhet som dels sekundär i förhållande till andra viktigare kvaliteter, dels något mångsidigt som 

kan vara både av ondo och av godo samt beskriva både en inre och yttre kvalitet.  

De två speglarna utgör två olika perspektiv på självutvärdering. Vi kan se att den onda drottningens 

magiska spegel ger henne svar utifrån hennes egen intressesfär och neuroser. Den berättar för henne 

vem som är vackrast, varken mer eller mindre. Den ger ett ytterst begränsat, nästan stympat 

perspektiv, som hos en person helt utan självinsikt. Häxans spegel ger i stället en nyanserad bild av 

den helhet som utgör en människa. Det är därför Snövit ser gudinnans tre gestalter när häxan 

speglar sig, det är därför styvmodern först ler och sedan dör av fasa och det är därför kungen först är 
                                                
63  Se Bilaga 8 
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så nöjd och sedan brister i gråt.67 Till skillnad från styvmodern förmår fadern att möta sin egen 

uselhet utan att gå under, men den är tillräckligt för att få honom att ge upp sin makt till förmån för 

sin dotter. Vad Snövit själv möter i häxans spegel får vi inte veta, men hennes skratt på slutet, 

tydligt besläktat med häxans, ger oss en aning om att Snövit ser det häxan ser; att de är en och 

samma person. 

Snövits upplevelser när hon bor hos häxan är alla rituella och djupt symboliska till sin natur. Snövit 

lär sig att verbalisera sina behov genom att be om mat. Hon lär sig att lägga bort ytliga 

uppfattningar om identitet genom att ta av sig den vackra, opraktiska klänningen och i stället arbeta 

naken. Hon bygger upp det raserade staketet av ben – konstruerar ett försvar av glömd och förtvinad 

styrka – och binder samman det med sitt eget hår.68 Kvinnan som skär av sitt hår är ett laddat motiv 

som markerar slutet på ett kapitel och början på ett annat. Kvinnans hår är tätt förknippat med 

femininitet och skönhet men även med kraft. Här använder Snövit den kraften för att resa och 

förstärka det inre försvar som varit raserat. Hon lär sig att se döden i ögonen och acceptera den, när 

hon lyfter dödskallen på sin plats. Slutligen lär hon sig lita på det natten för med sig; vetskap genom 

drömmar, genom intuition. På så vis kan hon namnge häxan och vinna förmågan att synliggöra både 

det goda och det onda. 

En tolkning av sagans slut är att den traumatiserade flickan förstår att hon inte själv bär skulden för 

hur hennes föräldrar behandlat henne. Styvmodern, och med henne Snövits självdestruktiva och 

självhatande tendenser, oskadliggörs; fadern, i barnets sinne upphöjd till kung och befriad från 

ansvar, ställs till svars för sitt svek. Nu kan flickan gå vidare med sitt liv som drottning över sitt 

eget inre rike. 

Under tiden jag skriver hemsöks jag av minnet av en barndomsvän som var offer för den onda 

styvmodern i verkliga livet. Hennes slut var inte av den lyckliga sorten. Jag vill så gärna kunna inge 

hopp hos andra som har det likadant. Hopp om att kunna hitta de vertyg som krävs i sitt eget inre. 

Efter att ha reflekterat över den onda styvmodern får jag infallet att förändra henne som karaktär. 

Jag tänker att en annan sorts styvmor kan vara en som menar väl, men driver på för hårt och gör det 

utifrån en skev världsbild. I utkastet till sagan Snövit och jätten är det Snövits far som dör, och 

hennes mor gifter om sig med en annan kvinna.69 Styvmodern är en jättedödare, fast besluten om att 

träna Snövit till att bli detsamma; sålunda blir styvmodern en radikalfeministisk manshatare, och 

jättarna får förkroppsliga bilden av mannen såsom våldsam, dum och ondskefull. När Snövits mors 

äppelträd blir uppryckt med rötterna är styvmodern därför övertygad om att en jätte ligger bakom, 

                                                
67  Se Bilaga 8 
68  Ibid. 
69  Se Bilaga 9 
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och sänder ut Snövit för att döda jätten och återta trädet. Men jätten som Snövit finner, tuggande på 

ett äpple, är inte sagans skurk utan dess hjälpare, och prövningen går ut på att bilda sin egen 

uppfattning i stället för att handla utifrån det hon blivit lärd. Snövit klarar prövningen genom att 

iaktta jätten i stället för att anfalla honom; på så vis får hon reda på att han bara råkat hitta ett äpple. 

En viktig detalj är att jätten faktiskt äter av äpplet, alltså tillägnar sig en del av de kvinnliga värden 

det står för, medan draken som är den verkliga skurken drar upp äppelträdet med rötterna och 

bränner det, alltså bara är ute efter att beröva och förstöra. När så en annan jätte stjäl den förstes 

äpple och den förste inte gör motstånd, förstår Snövit att styvmoderns fördomar inte alltid är sanna. 

Endast med den vänlige och saktmodige jättens hjälp kan Snövit hitta och besegra draken, den som 

egentligen stulit äppelträdet.70  

Drakar och jättar är båda vanligt förekommande skurkar i sagor; ofta kan en rysk version av en saga 

ha en drake i rollen som antagonist, medan han i den svenska och engelska varianten är utbytt mot 

en jätte. Att båda förekommer i en och samma saga gör plats för flera nyanser av negativ manlighet. 

Drakar förknippas, förutom med ondska, också med rikedom och makt. Jättar däremot förknippas 

oftast med dumhet och våldsamhet. I denna saga låter jag jätten symbolisera lågstatusmannen, 

arbetaren, huliganen, medan draken får symbolisera högstatusmannen, den välbeställde 

makthavaren. Det är inte den vanlige arbetarmannens fel att kvinnors kraft och värde, äppelträdet, 

slits upp med rötterna och bränns ned, utan de som sitter med all makt och medvetet söker förtrycka 

alla andra.  

En annan tolkning avslöjar i stället nationalistiska, kanske till och med rasistiska värderingar; 

eftersom draken ur ett svenskt perspektiv upplevs som betydligt mer exotisk än jätten går det att 

tolka gränsdragningen dem emellan som att det minsann inte är något fel på svenska män – men 

andra däremot! Frågan är om det hjälper eller skadar ifall en ung bruksortsligist med tveksam 

kvinnosyn får höra denna saga och undermedvetet tröstar sig med tanken att han minsann är bättre 

än de utländska männen. Självinsikt är mycket viktigt för personlig utveckling, men så är också den 

fundamentala vetskapen om att vi innerst inne är goda, att vi har potential att bli hjältar; det är först 

då vi vill utvecklas. Vid en fullt genomförd gestaltning av draken måste jag lägga stor vikt vid de 

rätta detaljerna, nämligen guldet och drakens överlägsna sätt. På så vis blir fienden tveklöst makt 

och kapital, och inte män med främmande härstamning. 

Det röda äpplet har fått en framträdande roll i Snövit och jätten. Från att vara huvudsakligen en 

symbol för fertilitet och sexuell kunskap i Grimms saga får den här stå för många aspekter av det 

kvinnliga; fruktbarhet, kontroll över reproduktionen, läkekraft och skaparkraft. En annan möjlig väg 

                                                
70  Ibid. 
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hade varit att i stället på djupet utforska motivet med äpplet som symbol för fruktbarhet och dra 

paralleller mellan den dödsliknande sömnen och graviditet. 

Möjligheterna till experiment kring Snövit är långt ifrån uttömda; jag leker med tanken på att skriva 

om den till en pojksaga, med en manlig protagonist, eller med inspiration från Bella Venezia låta 

Snövit möta ett gäng rövare och tillsammans med dem störta kungen och drottningen. Arbetet med 

Snövit har så långt resulterat i tre mycket olika sagor. Jämför vi med Rödluvan-experimenten71 så 

ligger dessa mycket närmare utgångspunkten. Vi måste fråga oss vad detta beror på. En teori är att 

Snövit är mer öppen för utflykter åt olika håll då den dels är mer komplex än Rödluvan, vilket 

skapar fler öppningar, dels är mindre problematisk i förhållande till moderna värderingar. En annan 

teori är att jag genom skrivprocessen hunnit bekanta mig så väl med folksagoformen att jag vunnit 

en stor frihet i berättandet. Medan jag i början av experimentfasen trevade mig fram som i en mörk 

och okänd skog, kunde jag i de senare experimenten huvudsakligen förlita mig på min intuition. 

Även om mina tre Snövit-sagor är olika, så har de vissa gemensamma nämnare. De har alla starka, 

självständiga unga kvinnor i huvudrollen, som genom upplevelser i världen utanför hemmet lär sig 

att deras styvmödrar har fel; om dem, om vad som är viktigt och eftersträvansvärt och om andra. 

Det är den sortens sagor som stärker barns känsla av att ha rätten på sin sida när någon som har 

makt över dem behandlar dem illa, och deras rätt att ifrågasätta när något känns fel. 

 

3. Slutdiskussion. 
 

Hur återerövrar vi sagorna? Hur skall vi väcka liv i deras emancipatoriska potential, det som får oss 

att tro på att vi själva kan bygga fantastiska utopier i den verkliga världen? För det är här sagans 

sanna kraft ligger dold; i tron, nej vetskapen, om att en bättre och mer rättvis värld är möjlig. Det är 

därför vi än idag lockas av sagorna; för att de konsekvent tar den lilla människans parti mot makt 

och förtryck, för att de visar oss hur en utopi kan se ut och hur långt vi är från att uppnå den. De lär 

oss att det finns saker som är värda att kämpa för, och lovar oss att om vi kämpar för rätt saker är 

vår seger ödesbestämd. De synliggör vår djupt mänskliga längtan efter mening, och vi kan spegla 

oss i dem och känna förtröstan. Men när sagan kapas av kulturindustrin och formas för att ge största 

möjliga profit förlorar den sin kraft och sin förmåga att förändras. Vi talar om bröderna Grimms 

sagor, Perraults sagor, H.C Anderssens sagor, Disneys sagor; det är mycket få vanliga människor 

som idag berättar sagor inte ur en bok utan ur sitt eget inre. Vi har slutat tro på att sagan är vår. 

Därför finns ett glapp mellan de sagor vi berättar för våra barn och de värderingar vi själva 

                                                
71  Se Bilaga 2, 3, 4, och 5 
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bekänner oss till. Genom att reproducera ideal och uppfattningar från gångna, än mindre rättvisa 

tider än vår egen skapar många av de litterära sagorna en rörelse i motsatt riktning mot den de 

muntliga folksagorna en gång gjorde. De förstärker och legitimerar sådant som vi för länge sedan 

borde ha lämnat bakom oss. Så hur skall vi, folket, de sanna bärarna av vår egen kultur, återerövra 

sagorna?  

 

Svaret är detta: berätta dem.  
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Bilaga 1. Morfologiska analyser av Rödluvan enligt Propps teori 
 

Morfologisk beskrivning av Bröderna Grimms version: 

Ursprungssituation – Rödluvan är älskad och bortskämd 

8. Brist – mormors hälsa är dålig 

1. Frånvaro – Rödluvan lämnar hemmet 

2. Förbud – lämna inte stigen 

4. Spaning – vargen ställer frågor till Rödluvan 

5. Överlämning – Rödluvan svarar på frågorna 

6. Bedrägeri – vargen lurar Rödluvan att lämna stigen 

7/3. Delaktighet – Rödluvan låter sig luras, trotsar förbudet 

8. Illdåd – mormodern slukas 

16. Kamp – Rödluvan och vargen samtalar 

18. Seger- – Rödluvan slukas 

Sammanbindande element – jägaren hör vargen snarka, fattar misstankar 

16. Kamp – jägaren klipper upp magen på vargen 

18. Seger – Rödluvan och mormor befrias 

30. Straff – vargen får stenar insydda i magen, dör 

19. Undanröjning – mormor dricker och äter och blir frisk 

 

Liungman, se ovan. 

 

Morfologisk beskrivning av Perraults version: 

Ursprungssituation – Lilla Rödhättan är älskad och bortskämd. 

8. Brist – mormor är sjuk 

1. Frånvaro – Rödhättan lämnar hemmet 

3. Överträdelse – Rödhättan stannar och pratar med vargen 

4. Spaning – vargen ställer frågor 

5. Överlämning – Rödhättan svarar 

6. Bedrägeri – vargen lurar Rödhättan att ta den längre vägen 

7. Delaktighet – Rödhättan låter sig luras 

8. Illdåd – vargen slukar mormor 

16. Kamp – Rödhättan och vargen samtalar 
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18. Seger- – Rödhättan slukas 

 

Morfologisk beskrivning av Delarues version: 

Ursprungssituation. 

1. Frånvaro – flickan lämnar hemmet 

3. Överträdelse – flickan stannar och pratar med varulven 

4. Spaning – vargen ställer frågor 

5. Överlämning – Rödluvan svarar 

7. Delaktighet – Rödluvan dröjer på vägen 

8. Illdåd – vargen dödar mormor, lämnar hennes kött och blod i ett skåp 

12. Första givarfunktionen – flickans bjuds att äta och dricka mormors kött och blod 

13. Hjältens reaktion – flickan äter och dricker 

14. Mottagande av magisk agent – en katt avslöjar att det var mormors kött och blod 

16. Kamp – Rödluvan samtalar med vargen, övertygar honom om att få uträtta sina behov 

18. Seger – Rödluvan knyter upp repet och flyr 

21. Förföljelse – vargen upptäcker flykten och jagar Rödluvan 

22. Räddning – Rödluvan hinner hem till huset 

 

Morfologisk beskrivning av Experiment Rödluvan och vargen: 

Ursprungssituation. 

1. Frånvaro – Rödluvan lämnar hemmet 

14. Mottagande av magisk agent – Rödluvan får vin och bröd att ta med 

2. Förbud – lämna inte stigen 

4. Spaning – vargen ställer frågor 

5. Överlämning – Rödluvan svarar 

6. Bedrägeri – vargen lurar Rödluvan att plocka blommor 

7 och 3. Delaktighet – Rödluvan låter sig luras (bryter mot förbudet) 

8. Illdåd – vargen slukar mormor hel 

16. Kamp – Rödluvan och vargen samtalar 

18. Seger – Rödluvan lurar vargen att dricka vin och äta bröd så han somnar 

19. Undanröjning – Rödluvan befriar mormor som dödar vargen 

 

Morfologisk beskrivning av Experiment Rödluvan och räven: 

Ursprungssituation. 
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1. Frånvaro – Rödluvan lämnar hemmet 

2. Förbud – inte springa, gräva, klättra; inte lämna stigen 

4. Spaning – vargen ställer frågor 

5. Överlämning – Rödluvan svarar 

6. Bedrägeri – vargen försöker få Rödluvan att slå följe med honom 

7. Delaktighet- – Rödluvan genomskådar vargen 

8. Illdåd – vargen dödar mormor 

12. Första givarfunktionen – räven ber Rödluvan om hjälp 

13 och 3. Hjältens reaktion – Rödluvan går med på att hjälpa räven (bryter samtidigt förbuden) 

14. Mottagande av magisk agent – Rödluvan får ett ben, vägledning och sällskap av räven 

9. Förmedling – räven avslöjar att Rödluvan ätit sin mormors kött och blod 

10. Motverkan – Rödluvan bestämmer sig för att göra motstånd då hon tar med sig benet i sängen 

16. Kamp – Rödluvan och vargen samtalar, strider 

18. Seger – vargen flyr 

20. Återvändo – Rödluvan återvänder hem 

 

Morfologisk beskrivning av Experiment Rödluvan, jägaren och vargen: 

Ursprungssituation. 

1. Frånvaro – Rödluvan lämnar hemmet 

14. Mottagande av magisk agent – Rödluvan får en kniv av sin mor 

4. Spaning – vargen ställer frågor 

5. Överlämning – Rödluvan svarar 

6. Bedrägeri – vargen lurar Rödluvan att plocka blommor 

7. Delaktighet – Rödluvan låter sig luras 

8. Illdåd – vargen slukar mormor hel 

16. Kamp – Rödluvan och vargen samtalar, strider 

17. Märkning – Rödluvan blir klöst av vargen och spetsen av hennes kniv fastnar i hans hjärta 

18. Seger – vargen dör 

19. Undanröjning – Rödluvan befriar mormor 

Move 2 

8. Illdåd – jägaren övermannar och låser in Rödluvan 

24. Falska påståenden – jägaren tar åt sig äran för att ha dödat vargen 

23. Oigenkänd ankomst – Rödluvan anländer till byn utan att bli upptäckt 

25. Svår uppgift – Rödluvan måste övertyga folket om sanningen 
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26 och 27. Lösning – Rödluvan lyckas genom att visa upp Märkningen (såret och knivspetsen) samt 

att jägaren har mormors nyckel 

28. Avslöjande – folket förstår att jägaren ljugit 

30. Straff – jägaren förvisas 

29. Omgestaltning – vargskinnet läggs över Rödluvans axlar 

 

Morfologisk beskrivning av Experiment Pojken som släppte lös vargen: 

Ursprungssituation. 

1. Frånvaro – fadern är död (ej uttalat) 

2. Förbud – mamman ger pojken uppgifter (tredubblad) 

3. Överträdelse – pojken klarar inte uppgifterna (tredubblad) 

2. Förbud – gå inte nära vargen! 

3. Överträdelse – pojken går nära vargen 

6. Bedrägeri – vargen hotar och säger åt pojken att släppa ut honom (tredubblad) 

7. Delaktighet – pojken säger nej två gånger, tredje gången lyder han vargen (tredubblad, - - +) 

8. Illdåd – vargen skadar och förstör 

9. Förmedling – pojken hör talas om vargens illdåd 

12. Första givarfunktionen – den svartvita ormen ber om hjälp 

13. Hjältens reaktion – pojken går med på att hjälpa 

14. Mottagande av magisk agent – ormen visar var faderns pilbåge finns gömd 

10. Motverkan – pojken bestämmer sig för att sätta stopp för vargen, blir jägaren 

16. Kamp – jägaren spårar vargen 

18. Seger – jägaren skjuter vargen 

29. Omgestaltning – jägaren gör en mantel av vargskinnet, lär sig vargarnas språk (blir varulven) 

19. Undanröjning – jägaren mäklar fred mellan människor och vargar  



35 

Bilaga 2. Experiment Rödluvan och vargen 

 

Det var en gång en flicka som var högt älskad av alla människor; och mest av alla hennes mormor. 

En gång gav mormodern henne en röd luva i present, och eftersom den klädde henne så bra, och 

hon tyckte så mycket om att ha den på sig, kallade alla henne för Rödluvan. 

En dag när Rödluvans mamma hade bakat gav hon sin dotter en kaka bröd och en flaska vin och 

sade åt henne att gå med dem till mormor, som bodde i skogen utanför byn och varit sjuk en tid. 

- Var noga med att följa stigen, Rödluvan, så att du inte går vilse i skogen. 

Så Rödluvan gav sig av. Det var en solig och varm vårdag, Rödluvan var glad och svängde korgen 

fram och åter där hon gick. Men hon hade inte mer än kommit in skogen förrän hon mötte vargen. 

Som hon inte hade träffat någon varg förut så visste hon inte hur farlig han var, och hur glupande 

hans hunger. 

- Goddag Rödluvan. Vad har du i korgen? 

- Vin och bröd till min sjuka mormor. 

- Jaså, Rödluvan. Och var bor din mormor då? 

- En bit in i skogen där stigen tar slut, under den stora eken. Hasselbuskar finns där också, dem har 

du väl sett! 

Nu tänkte vargen att han måste hitta på ett sätt att få både mormor, som var sjuk och svag och inget 

hade att sätta emot, och Rödluvan som såg så mör och god ut. 

- Men Rödluvan, tänk om du skulle plocka en vacker blombukett till din mormor! Se dig omkring; 

här är ju ändå så vackert och härligt i skogen, och blommor finns det i tusental. Inte har du väl 

någon brådska? 

Rödluvan såg sig om och kunde inte annat än hålla med; solen fick alla färger att lysa, och fåglarna 

kvittrade och sjöng. Och nog skulle mormor bli glad åt några vackra blommor, nu när hon var sjuk 

och allt. Så Rödluvan lämnade stigen och började plocka blommor, och kom snart allt längre in i 

skogen. Under tiden skyndade vargen raka vägen till mormors stuga och knackade på. 

- Det är jag, Rödluvan! Ropade han med sin pipigaste röst. Jag kommer med vin och bröd. 

- Kom in du, ropade mormor inifrån stugan. Jag ligger i sängen och är för sjuk för att stiga upp. 

Vargen rusade in till mormor i sängkammaren och slök henne med hull och hår, utan att så mycket 

som tugga en gång. Sedan lade han sig i sängen och drog mormors nattmössa djupt över ögonen. 

Rödluvan hade nu plockat så många blommor som hon kunde bära, och upptäckte att hon kommit 

så långt in i skogen att hon inte längre kunde se stigen. Först blev hon rädd och visste inte hur hon 

skulle kunna hitta rätt. Men så tittade hon närmre på träden och buskarna och kände med ens igen 
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sig. Snart var hon framme vid mormors stuga. Hon knackade på. 

-Det är jag, Rödluvan! Jag kommer med vin och bröd. 

- Kom in du, ropade en röst inifrån stugan. Jag ligger i sängen och är för sjuk för att stiga upp. 

Rödluvan tyckte att mormor lät litet annorlunda än hon brukade, men tänkte sedan att det säkert var 

för att hon var sjuk, så hon steg in i stugan. 

- Stäng dörren, Rödluvan. Det drar så kallt! Hördes rösten från sängkammaren. Rödluvan stängde 

dörren bakom sig. Det var mörkt och varmt där inne. Hon gick fram till sängen och kikade ner på 

sin mormor. Nog såg hon väl underlig ut, det lilla som syntes under nattmössan! 

- Mormor, vilka stora öron du har, sade rödluvan. 

- Det är för att jag skall kunna höra dig bättre! 

-Mormor, vilka stora ögon du har! 

-Det är för att jag skall kunna se dig bättre! 

- Mormor vilka stora händer du har! 

-Det är för att jag skall kunna klappa dig bättre! 

-Mormor vilken förfärligt stor mun du har! 

- Det är för att jag skall kunna sluka dig bättre! 

Nu förstod Rödluvan att det var vargen som låg där i mormors säng, men som han ännu var mätt 

efter att ha ätit upp mormor hade hon litet tid på sig att fundera ut något sätt att överlista honom. 

- Du ser törstig ut, mormor. Se här skall du få vin att dricka, sade Rödluvan och hällde upp ett glas. 

Törstig var han verkligen, vargen, efter den stora måltiden, och tömde glaset i en enda klunk. 

Rödluvan hällde upp mer, och vargen tömde glas efter glas och blev allt mer berusad. 

- Se här mormor, du måste smaka mors goda bröd som hon bakat till dig, krusade Rödluvan och 

bröt av en bit. Vargen tyckte att brödet doftade gott och tänkte att en liten bit orkade han nog innan 

själva huvudrätten. Så han åt av brödet, drack mer vin, och till slut blev han så mätt och dåsig att 

han somnade. 

Nu tänkte Rödluvan först springa för livet raka vägen hem, men så kom hon på att mormor kanske 

ännu levde där inne i vargens mage. Hon smög bort till skåpet där mormor hade sina sysaker, och 

med den stora saxen klippte hon upp vargabuken. Mycket riktigt, mormor var vid liv där inne, och 

hon hade blivit så arg och förtvivlad över vargens illdåd att sjukdomen var som bortblåst. Raskt 

skuttade hon ut, tog saxen från Rödluvan och begravde den djupt i vargens onda hjärta. 

Sedan delade de två på det bröd och vin som fanns kvar, sittande grensle över vargens kallnande lik. 
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Bilaga 3. Experiment Rödluvan och räven 

 

Det var en gång en flicka som var högt älskad av alla människor; och mest av alla hennes mormor. 

En gång gav mormodern henne en röd luva i present, och eftersom den klädde henne så bra, och 

hon tyckte så mycket om att ha den på sig, kallade alla henne för Rödluvan. 

Varje dag när Rödluvan gick ut för att leka sade hennes mamma: 

– Var försiktig, Rödluvan! Spring inte så fort, gräv inte så djupt, klättra inte så högt! 

Och alla de andra människorna i byn såg noga efter vad hon gjorde, så att hon inte gjorde illa sig 

eller råkade i fara, för de var alla så väldigt rädda om den rara flickan. 

En dag när Rödluvans mamma hade bakat gav hon sin dotter en kaka bröd och en flaska mjölk och 

sade åt henne att gå med dem till mormor, som bodde i skogen utanför byn och varit sjuk en tid. 

– Men var förstiktig, Rödluvan! Var noga med att följa stigen så att du inte går vilse i skogen. 

Så Rödluvan gav sig av. Det var en solig och varm vårdag, Rödluvan var glad och svängde korgen 

fram och åter där hon gick. Men hon hade inte mer än kommit in skogen förrän hon mötte vargen. 

Eftersom hon inte hade träffat någon varg förut så visste hon inte hur farlig han var, och hur 

glupande hans hunger. Och som hon var ett väluppfostrat barn hälsade hon artigt, trots att hon 

kände sig så konstigt orolig. 

– Goddag Rödluvan. Vad har du i korgen? 

– Mjölk och bröd till min sjuka mormor. 

– Jaså, Rödluvan. Och var bor din mormor då? 

– En bit in i skogen där stigen tar slut. 

– Å, dit ska jag också! Vi kan ju göra varann sällskap på vägen. 

Den grymma vargen tänkte: Vilken godbit! Så fort vi kommer litet längre bort från byn ska jag äta 

upp henne. Och vid detta flinade han så brett med alla sina tänder att Rödluvan blev rädd, men hon 

vågade inte säga nej till hans förslag. Hon funderade på hur hon skulle bli kvitt honom medan de 

gick längs stigen. Så fick hon syn på en stor sten en bit längre fram. 

– Hu, jag är så rädd att något farligt gömmer sig bakom den där stora stenen! Kan inte du som är så 

stor och stark och modig springa före och se efter? 

Det tyckte vargen om att höra. 

– Javisst, lilla Rödluvan. Jag springer och ser efter. När jag ropar är det säkert för dig att komma. 

Vargen sprang i förväg med tanken att han skulle kunna äta upp henne i lugn och ro bakom den där 

stenen, men Rödluvan väntade inte utan lämnade stigen och sprang in i skogen. 

– Nu kan du komma, ropade vargen. Ingen kom. 



38 

– Nu kan du komma, ropade han igen. Ingen kom. Då kikade han fram bakom stenen och såg att 

Rödluvan var borta. Han blev rasande! Men så tänkte han: Nå, den lilla godbiten kom undan den 

här gången, men gamla mormor kan jag nog få tag på. Och kanske flickan med, om jag spelar 

korten rätt! 

Så vargen skyndade sig till mormors stuga och knackade på. 

– Vem är det, frågade mormor inifrån stugan. 

– Det är jag, lilla Rödluvan, som kommer med mjölk och bröd, ropade vargen och gjorde rösten så 

ljus och pipig han bara kunde. 

– Kom bara in kära barn, jag ligger till sängs och är för sjuk för att stiga upp. Nyckeln hänger på 

spiken. 

Så vargen låste upp, störtade in och åt upp den stackars gamla kvinnan. Han sparade hjärtat på ett 

fat och litet av blodet i en kanna i köket. Sedan lade han sig i sängen och drog mormors nattmössa 

djupt över ögonen. 

Rödluvan då? Jo, hon sprang och sprang och kom allt längre bort från stigen. Efter ett tag måste hon 

stanna och hämta andan, och då märkte hon att hon inte längre kände igen sig. Skogen stod mörk 

och tät runt omkring henne. Hon försökte gå tillbaka samma väg som hon kommit, men alla träd såg 

likadana ut och hon var snart hopplöst vilse. Till slut satte hon sig ner på en stubbe och grät. Där 

satt hon ett bra tag tills hon plötsligt hörde hur det knakade i buskarna. Hon tittade upp och fick se 

en rävhona, med päls så glänsande röd att den nästan tycktes lysa. 

– Vad sitter du här och lipar för, frågade räven. 

– Jag sprang för att komma undan vargen, och nu är jag vilse och kan inte hitta till mormors hus. 

– Inte värre än så? Nå, om du vill göra något för mig ska jag visa vägen. 

Det gick Rödluvan med på, och räven ledde henne till en väldig gammal ek. Vid dess rötter fanns 

ett hål i marken. 

– Det finns något där nere som jag vill att du hämtar, sa räven. 

Rödluvan ryste, för hålet såg så trångt och mörkt ut. Men så fattade hon mod, la sig på magen och 

kröp in i hålet. Det luktade jord och förruttnelse där nere. Gången var så trång att hon inte kunde 

vända sig om, och ingenting såg hon. Hon måste känna sig fram med händerna, en liten bit i taget. 

Det gick långsamt. Till slut blev det så smalt att hon inte kunde komma längre, men hon kunde inte 

hitta något särskilt att ta med sig upp till räven. Då började hon gräva i jorden med händerna för att 

vidga gången. Rätt som det var stötte hon emot något hårt. Baklänges kröp hon ut ur hålet med 

föremålet i handen. Det var ett gammalt ben med litet kött på. Räven tog det och började gnaga på 

det. När hon ätit färdigt sa hon: 

– Det var bättre! Benet får du. Det kan nog visa sig användbart. Nu ska jag hålla mitt löfte och visa 
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dig vägen. Ser du trädets topp, högt där uppe? Klättra dit upp så ser du snart din mormors hus. 

Rödluvan blev förskräckt. Skulle hon våga klättra ända dit upp! Hon tvekade en stund men fattade 

sedan mod och började klättra. Högre och högre klättrade hon. Snart var räven bara som en liten röd 

prick där nere på marken. Till slut nådde hon den högsta grenen och stack upp huvudet ovanför 

lövverket. Hon var omgiven av blå himmel. Under henne bredde ett hav av grönska ut sig. Och där! 

Där borta såg hon mormors hus. 

När Rödluvan kom ner på marken igen stod räven fortfarande kvar och väntade. 

– Ta mig med dig, sade hon, vi kan nog hjälpa varandra. 

Rödluvan sa att det gjorde hon gärna, och så gick de båda till momors stuga och knackade på. 

– Det är jag, Rödluvan! Jag kommer med mjölk och bröd. 

– Kom bara in kära barn, jag ligger till sängs och är för sjuk för att stiga upp. Nyckeln hänger på 

spiken. 

Rödluvan tyckte att mormor lät litet annorlunda än hon brukade, men tänkte sedan att det säkert var 

för att hon var sjuk, så hon låste upp och steg in i stugan. Räven tassade tyst efter. 

– Stäng dörren, Rödluvan. Det drar så kallt, hördes rösten från sängkammaren. Rödluvan stängde 

dörren bakom sig. Det var mörkt och varmt där inne. 

– Jag har med mig mjölk och bröd från mor, sade Rödluvan. 

– Ställ det på bänken i köket, sa rösten. Det finns lite kött och vin. Ta för dig, mitt barn! 

Rödluvan åt och drack, men hon gav också litet till räven, som gick bakom henne helt obemärkt. 

– Fy, sa räven, det är ju din mormors kött och blod! 

– Kom hit, mitt barn, klä av dig och lägg dig bredvid mig i sängen, sa rösten som hon nu visste 

tillhörde någon helt annan än mormor. 

Rödluvan klädde av sig och la sig i sängen, men benet som hon hittat i hålet under eken gömde hon 

bakom ryggen. 

– Mormor, vilka stora öron du har, sa hon så. 

– Det är för att jag ska kunna höra dig bättre! 

– Mormor, vilka stora ögon du har! 

– Det är för att jag ska kunna se dig bättre! 

– Mormor vilka stora händer du har! 

– Det är för att jag ska kunna klappa dig bättre! 

– Mormor vilken förfärligt stor mun du har! 

– Det är för att jag ska kunna äta upp dig! 

Och med de orden kastade sig vargen över Röduvan för att sluka henne. Men Rödluvan tog benet 

och körde in det med all sin kraft mellan vargens käftar. Han gav upp ett tjut av smärta och försökte 
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vilt bita sönder benet, men det gick inte. Det satt fast. Då flög räven på honom och klöste och bet så 

han blev helt skräckslagen. Han kämpade sig lös och kastade sig ut genom fönstret, med benet 

fortfarande på tvären i det öppna gapet, och försvann. 

Men Rödluvan gick hem till sin mor och berättade om allt hon varit med om, och räven följde 

henne troget.  
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Bilaga 4. Experiment Rödluvan, jägaren och vargen 

 

Det var en gång en flicka som var högt älskad av alla mäniskor; och allra mest av hennes mormor. 

En gång gav mormodern henne en röd luva i present, och eftersom den klädde henne så bra, och 

hon tyckte så mycket om att ha den på sig, kallade alla henne därefter för Rödluvan. 

En dag när Rödluvans mamma hade bakat gav hon henne en flaska vin och en kaka bröd och sade åt 

henne att gå med dem till mormor, som bodde i skogen utanför byn och legat sjuk en tid. Sedan 

hämtade hon en liten vass kniv ur en låda under sängen, och gav den också till flickan. Den kunde 

vara bra att ha. 

Så Rödluvan lade kniven i fickan, stoppade gåvorna till mormor under förklädet och gav sig av ut i 

den härliga sommardagen. Solen värmde och fåglarna sjöng, och Rödluvan sjöng glatt där hon gick. 

Men hon hade inte mer än kommit in bland träden förrän hon mötte vargen. Som hon aldrig hade 

träffat någon varg förut visste hon inte hur farlig han var, eller hur glupande hans hunger. 

- Goddag Rödluvan, sade vargen. Vad har du där under förklädet? 

- Bröd och vin till min sjuka mormor, svarade Rödluvan. 

- Och vart bor din mormor då, Rödluvan? 

- En bit in i skogen, där stigen tar slut, under den stora eken. Hasselbuskar finns där också; dem har 

du väl sett? 

Nu tänkte vargen att han måste hitta på något sätt att få både den sjuka mormor, som skulle vara ett 

lätt byte, och flickan som såg så saftig och god ut. 

- Men Rödluvan, tänk om du skulle plocka en vacker blombukett till din mormor! Då blir hon nog 

glad. Och se så härligt här är i skogen; inte har du väl någon brådska? 

Då såg Rödluvan sig om och kunde inte annat än hålla med vargen. Solljuset som strilade ner 

genom lövverket fick alla färger att lysa, och överallt på marken växte söta små blommor. Så 

Rödluvan lämnade stigen och började plocka blommor, och kom snart allt längre in i skogen. Under 

tiden sprang vargen raka vägen till mormors stuga. Han knackade på dörren och sa med sin 

pipigaste röst: 

- Det är jag, Rödluvan! Jag kommer med bröd och vin! 

- Kom in du, ropade mormor inifrån stugan, jag ligger till sängs och är för sjuk för att stiga upp. 

Då störtade vargen in och slukade mormor med hull och hår, utan att så mycket som tugga en gång. 

Sedan bäddade han ner sig i sängen, drog mormors nattmössa över pannan och lade sig att vänta. 

Nu hade Rödluvan plockat så många blommor som hon kunde bära, och upptäckte att hon kommit 

så långt bort från stigen att hon inte kunde se den längre. Först blev hon rädd, men så tittade hon 
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noga på träden och buskarna och insåg med ens att hon kände igen sig. Snart var hon framme vid 

mormors stuga. Hon knackade på dörren. 

- Det är jag, Rödluvan! Jag kommer med bröd och vin! 

- Kom in du, ropade en röst inifrån stugan, jag ligger till sängs och är för sjuk för att stiga upp. 

Rödluvan tyckte att rösten lät konstig, men tänkte att mormor ju var sjuk och säkert litet hes. Hon 

öppnade dörren och steg in. 

- Stäng dörren, Rödluvan. Det drar så kallt! Hördes rösten från sängkammaren. Rödluvan stängde 

dörren bakom sig. Det var mörkt och varmt där inne. Hon gick fram till sängen och kikade ner på 

den som låg där. Nog såg hon väl underlig ut, mormor, det lilla som syntes under nattmössan! 

- Mormor, vilka stora öron du har, sade rödluvan. 

- Det är för att jag skall kunna höra dig bättre! 

-Mormor, vilka stora ögon du har! 

-Det är för att jag skall kunna se dig bättre! 

- Mormor vilka stora händer du har! 

-Det är för att jag skall kunna klappa dig bättre! 

-Mormor vilken förfärligt stor mun du har! 

- Det är för att jag skall kunna sluka dig bättre! 

Vargen kastade sig upp ur sängen med ett vrål och hävde sig över Rödluvan. Hans vassa klor klöste 

upp ett sår över hennes bröst, men Rödluvan fick i sista stund upp kniven ur fickan och begravde 

den djupt i vargens ondskefulla hjärta. Och så hårt var det hjärtat, att knivens spets bröts av och 

fastnade. Med ett uttryck av största förvåning drog vargen sitt sista, rosslande andetag. Rödluvan 

ville först springa raka vägen hem. Men så kom hon på att mormor kanske ännu levde där inne i 

vargens mörka mage. Så hon tog kniven och skar upp vargabuken. Mycket riktigt; där låg mormor 

och var livs levande, om än ganska medtagen. Rödluvan hjälpte henne upp och gav henne bröd att 

äta och vin att dricka, och snart var hon på benen igen. Den gamla tog ett stycke tyg och band om 

såret på Rödluvans bröst, och sade åt henne att gå ut med vargen i skogen och begrava honom. 

Då hände det sig att en jägare kom förbi, just som Rödluvan grävt gropen färdig. Han fick syn på 

vargens livlösa kropp, och blev mycket besviken. Vargen var hans gamla fiende, som han jagat i 

flera år, och han ville själv vara den som besegrade honom. Jägaren såg på Rödluvan och tänkte att 

en sån liten flicka skulle väl ingen tro på, om han i stället tog åt sig äran för dådet. Så stor och stark 

som han var tog han vargkroppen över ena axeln och den sparkande och skrikande Rödluvan över 

den andra. Han låste in Rödluvan och mormor i stugan, tog nyckeln och vargen och gick. Nere i byn 

skröt han för byborna om hur han räddat både gumman och flickan från den grymma vargens mage; 

de båda hade blivit så skrämda att de aldrig mer vågade lämna stugan, men här hade folket vargens 
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uppskurna buk som bevis. Folket, som länge levt i skräck för vargens hunger, jublade och kallade 

jägaren för en hjälte. Nu skulle man ställa till en stor fest i hans ära. Eldar tändes, mat och dryck i 

mängder bars fram, och vargens kropp hängdes upp för allmän beskådan. 

Under tiden satt Rödluvan i mormors stuga och grät. Men mormor log och sade: 

- Gråt inte, min flicka. Du ska se att de döda talar sanning! Nu måste du skynda dig tillbaka hem. 

Klättra upp genom skorstenen, du är tillräckligt liten och stark. Själv är jag för stor för att rymmas. 

Så Rödluvan gjorde som mormor sagt; mörkt och trångt var det i skorstenen, men tillslut kom hon 

ut på taket. Med ett skutt var hon nere på marken och sprang raka vägen till byn. 

Festen var i full gång när Rödluvan kom fram. Några av byborna spelade musik, några dansade och 

stojade. Alla klappade de jägaren på ryggen och berömde hans hjältemod. I den stora eken som 

bredde ut sina grenar över byn hängde vargen som en svartraggig trasa. Ingen såg Rödluvan, där 

hon stod och tvekade i utkanten. 

Just då vaknade vargens döda kropp till liv. Den såg sig om, ylade och började tala, så högt och kart 

att alla måste stanna upp och lyssna. 

 

Somliga vargar har fyra ben 

och somliga har två 

Den ni besjunger, jägaren 

är ej den sanna hjälten 

 

Jägaren stelnade till och blev alldeles blek när han hörde dessa ord. Men Rödluvan tog mod till sig,  

klev fram inför allt folket och berättade vad som verkligen hade hänt. 

- Hon ljuger, ropade jägaren då, inte kan en sån liten flicka besegra vargen! 

Då tog Rödluvan bort förbandet hon hade över bröstet och visade märkena efter vargens klor. 

- Dem fick hon när vargen slukade henne, protesterade jägaren. 

Då gick Rödluvan fram till vargens kropp och drog ut knivspetsen som satt kvar i hjärtat. Så tog 

hon fram sin egen lilla kniv – de passade precis ihop! 

- Jag lovar, jag har inte gjort något fel, skrek nu jägaren. 

Då stoppade Rödluvan raskt handen i hans ficka och tog upp en nyckel – nyckeln till mormors 

stuga. Nu fanns det inte längre några tvivel om att Rödluvan talade sanning och jägaren ljög. 

Rödluvans mor kom rusande och kramade om sin flicka. Och alla i byn bestämde tillsammans att 

jägaren måste gå därifrån och aldrig komma tillbaka. Med hängande huvud försvann han in i 

skogen. Vargen togs ned från trädet och flåddes, och skinnet lades över Rödluvans axlar som en 

mantel. Hon och modern gick för att släppa ut mormor, som blev glad över att få komma ut igen. 
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Men när de berättade om det märkliga att vargen talat, log den gamla bara hemlighetsfullt till svar.  
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Bilaga 5. Experiment Pojken som släppte lös vargen 

 

Det var en gång en pojke som bodde i lugn och ro med sin mamma i en by vid randen av en stor 

skog. En dag sade mamman åt honom att gå ut och sopa gården. När han stod där med kvasten i 

hand fick han se hur en hel samling av bybor kom släpande på en stor raggig varg som de hade 

fångat och fjättrat med en grov kedja runt halsen. Vargen morrade och bet vilt omkring sig och 

fradgan stod som ett skum runt de väldiga käftarna. Men människorna höll sig på avstånd och 

manade på besten med hjälp av vässade pinnar. Pojken skyndade efter och såg på medan de 

tvingade in vargen i en stor järnbur mitt på torget, låste dörren och gömde nyckeln under en sten. 

De skrek åt vergen och kastade stenar mot gallret. Sedan gick de därifrån. Pojken närmade sig 

försiktigt buren, men blev stoppad av en man som sa: 

– Gå inte för nära vargen, pojke! Han är mycket farlig. Han äter människor och sliter sönder allt 

som kommer i hans väg med sina vassa klor, så kungen har befallt att om tre dagar skall han dödas. 

Vad du gör, lyssna inte på vad han har att säga. 

Pojken blev rädd och vände ryggen till vargen, som stod där och stirrade på honom med sina 

lysande gula ögon. 

När pojken kom hem fick han skäll för att han sprungit iväg innan han sopat färdigt gården. Han 

berättade för sin mor om vargen, och hon sade som mannen i byn: 

– Gå inte för nära vargen! 

Nästa dag ville mamman att pojken skulle trava ved medan hon gick på ett ärende. Raka och fina 

rader skulle det vara. Pojken ville gärna visa att han var duktig, men hur det var så ville vedträna 

inte ligga rakt utan allt blev snett och vint. Inifrån byn kunde han höra hur vargen ylade. Pojken 

sneglade neråt vägen, men kunde inte se skymten av sin mor. Kvickt sprang han ner till torget och 

ställde sig att titta på vargen i buren. På något vis såg den större ut än den gjort dagen innan. Den 

vankade av och an med blottade tänder, och då och då gjorde den utfall mot gallret. Pojken kunde 

inte låta bli att smyga litet närmare, och då fick vargen syn på honom. 

– Släpp ut mig, pojke, morrade han. 

– Nej, för de säger att du äter människor och sliter sönder allt som kommer i din väg, svarade 

pojken. 

– Om du inte släpper ut mig härifrån ska jag slita sönder huset du bor i! 

Och när vargen sa så såg pojken att han växte och blev ännu litet större. 

Pojken blev väldigt rädd och sprang därifrån det fortaste han kunde. När han kom hem hade 

vedtraven rasat samman helt och hållet, och vedträna låg utspridda på marken. Han började om och 
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försökte stapla dem så rakt och fint som han bara kunde, men han tänkte på det vargen sagt och 

kunde inte hålla händerna stadiga. När hans mamma kom hem skällde hon på honom igen och sade 

att han inte skulle få någon middag förrän han gjort det rätt. Men hur han än försökte gick det inte, 

så pojken fick gå till sängs hungrig den kvällen. 

Nästa dag skulle mamman gå bort igen, och sade åt honom att rensa en hink med bär under tiden. 

De fina skulle i skålen och skräpet skulle på sophögen. Pojken försökte så gott han kunde, men han 

visste inte hur han skulle kunna avgöra om ett bär var fint eller ruttet, och hur han än gjorde kom 

det ändå med skräp i skålen. Då hörde han vargen yla igen. Han såg sig om efter mamman, men hon 

skulle inte vara tillbaka på länge. Kvickt och lätt hoppade han över staketet och skyndade sig till 

torget, där vargen stod och såg större och vildare ut än någonsin i sin trånga bur. Den tuggade på 

gallret så att tandköttet blödde, och när pojken kom närmare såg han att det var bitmärken i det 

grova järnet. Vargen blängde på honom med sina gula ögon. 

– Släpp ut mig, pojke! 

– Nej, det tänker jag inte göra, och i morgon har kungen befallt att du ska dö, svarade pojken. 

– Om du inte släpper ut mig härifrån ska jag äta upp dig! 

Och nu växte vargen så mycket att han måste kröka ryggen för att inte nå burens tak. 

Pojken vände om och sprang hem så fort han bara kunde. Där väntade bären på att rensas, men hans 

händer darrade så mycket att han krossade de fina bären och allt skräpet hamnade på golvet. När 

mamman kom hem blev hon mycket arg och sade att alltihop skulle på sophögen, och där kunde 

förresten han själv sova. Sedan låste hon dörren. Pojken kurade ihop sig bredvid hunden den natten, 

men kallt blev det allt ändå. 

Nästa dag sade mamman att pojken skulle få en chans till att visa att han kunde klara av något. Själv 

skulle hon iväg, och under tiden måste han ta hand om en liten lammunge som de hade, och som 

hade mist sin mor. Pojken försökte så gott han kunde, men lammungen ville inte alls låta honom 

komma nära, utan sprang bara undan på sina små darriga ben. Då hörde han vargen yla igen, och 

den här gången lät det så högt att ljudet tycktes vibrera i hans kropp. Han tvekade en sekund men 

skyndade sedan ner till torget för att se på vargen. Nu var den så stor att den fyllde upp hela buren. 

Nosen med alla de vassa tänderna stack ut genom gallret, likaså de kloförsedda tassarna och den 

långa svansen. När den fick se pojken komma spände den sina muskler så att hela buren knakade 

och gångjärnen i dörren var nära att ge efter. 

– Släpp ut mig, pojke, morrade vargen, och hans stämma var djup och mullrande som ett åskväder. 

– Nej, jag får inte, skrek pojken förtvivlad. 

– Om du inte släpper ut mig härifrån ska jag jämna hela byn med marken, äta upp dig hel och slita 

din mor i stycken! 
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Och nu växte vargen igen. Buren knakade och jämrade sig. Bultarna som höll den samman föll ut, 

en efter en, och själva väggarna kröktes. Vargen såg pojken i ögonen. När som helst skulle han vara 

fri. 

– Snälla varg, viskade pojken, om du lovar att lämna min mamma ifred ska jag släppa ut dig. 

– Jag lovar, flinade vargen så att alla tänderna syntes, men skynda på! 

Så pojken tog nyckeln från sitt gömställe och låste upp dörren. Den öppnades med ett hemskt 

gnissel och vargen pressade sin väldiga svarta kropp ut genom den trånga öppningen. Han tog ett 

språng rätt över den skräckslagna pojken, ylade triumferande och rusade vidare genom byn. Med 

sina starka käkar slet han upp stora hål i husen längs vägen, och marken skälvde under hans tyngd. 

Sen försvann han ut i skogen. 

Pojken gick hem utan att berätta om sin del i det som hänt. Men varje dag därefter kom budbärare 

till byn med berättelser om hus som förstörts och människor som dödats av den förrymda vargen. 

Särskilt blev han känd för att smyga sig på och attackera unga flickor. Och varje dag när pojken 

hörde om vargens illdåd tänkte han: Någon måste stoppa honom! Men ingen verkade kunna spåra 

och döda vargen. 

Så en dag när pojken gått för att hugga ved en bit in i skogen hörde han plötsligt sång från en hög 

med stenar. Han såg efter och upptäckte en svart och vit orm som ringlade sig runt ett svart- och 

vitfläckigt ägg. Ormen sjöng med sin viskande stämma: 

 

Snart mitt barn så är jag död 

Vem vaktar dig väl då? 

Kan ingen hjälpa i min nöd? 

 

Pojken tyckte synd om ormen och sa: 

– Jag kan hjälpa dig. Säg mig bara vad jag ska göra. 

– Ta mitt ägg där mitt enda barn sover, och lägg det i säkerhet närmast ditt hjärta. Gör du detta ska 

jag visa vägen till det du mest behöver. 

Pojken lyfte varsamt upp ägget och lade det i sin bröstficka. Den svartvita ormen ryckte till och var 

död. Men i dödsögonblicket sträckte den ut stjärten så den pekade rakt mot en ihålig ek en bit bort. 

Pojken tittade in i det stora hålet, och där inne hittade han en pilbåge och ett koger fullt av pilar. När 

han kom hem och visade fyndet för sin mor blev hon alldeles blek. 

– Var har du hittat de där? Det är din fars pilbåge, och den har varit försvunnen sedan han dog! 

Nu visste pojken vad han måste göra. Han tog pilbågen, kogret med pilar och ägget och sa till sin 

mor att han måste ge sig av. Hon bönade och bad honom stanna, hon skällde och svor att han inte 
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skulle klara sig, men han ändrade sig inte. Då packade hon till slut en ryggsäck med mat och kysste 

honom farväl. Och så gick han ut i den mörka skogen. 

– Jag ska hitta vargen och sätta stopp för hans illdåd! 

I flera år spårade den unge jägaren vargen. Många gånger såg han spår efter de väldiga tassarna, 

eller hörde honom yla mot månen om natten. Det hände att han hörde talas om dem som fallit offer 

för hans hunger. En gång hittade han en tom stuga med torkat blod smetat över golven. Men vargen 

höll sig likväl utom räckhåll. 

Tills en dag, då jägaren helt lugnt vandrade genom skogen och plötsligt krockade med en ung flicka 

i röd luva som kom rusande så fort benen kunde bära henne. 

– Uff, sade jägaren. 

– Ur vägen, flämtade flickan, jag har en fruktansvärd best till varg efter mig! 

Så rusade hon vidare med den röda luvan fladdrande efter sig. 

Men jägaren ställde sig helt lugnt och spände bågen och väntade. Mycket riktigt, snart kom vargen 

springande samma väg som flickan kommit från. Svipp! Han lät pilen flyga och den genomborrade 

vargens hjärta. Deras blickar mötte varandra, och vargen föll ihop med en suck. Nästan som av 

lättnad. Jägaren satte sig på huk och drog fingrarna genom den raggiga pälsen. Han flådde vargen 

och gjorde sig en mantel av skinnet. Nu kunde han tala vargarnas språk. I resten av sitt liv vandrade 

han med bud mellan människor och vargar och mildrade osämjan emellan dem, och aldrig mer 

behövde någon varg bli galen av att sättas bakom lås och galler. Men det svartvitfläckiga ormägget, 

vad hände med det? Jo, det är en annan saga – kanske är det du, som ska berätta den.  
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Bilaga 6. Morfologiska analyser av Snövit enligt Propps teori 

 
Morfologisk beskrivning av bröderna Grimms version: 

Ursprungssituation. 

2. Förbud – Snövit får inte vara vackrare än drottningen 

3. Överträdelse – Snövit blir vackrare än drottningen 

4. Spaning – genom den magiska spegeln 

5. Överlämning – spegeln berättar att Snövit är vackrast 

8. Illdåd – Snövit fördrivs 

9. Förmedling – Snövits liv sparas av jägaren 

11. Avresa 

12. Första givarfunktionen – Snövits karaktär testas när hon kommer till dvärgarnas hus genom mat, 

dryck och vila 

13. Hjältens reaktion – Snövit visar måttlighet och hänsyn i testet 

14. Mottagande av magisk agent – Snövit får stanna på grund av sin karaktär, sitt utseende och sitt 

förflutna 

16. Kamp – drottningen lurar Snövit 

18. Seger – dvärgarna räddar Snövit 

16. Kamp – drottningen lurar Snövit 

18. Seger – dvärgarna räddar Snövit 

16. Kamp – drottningen lurar Snövit 

18. Seger- – dvärgarna misslyckas med att rädda Snövit 

18. Seger – den förgiftade äppelbiten avlägsnas från Snövits hals 

31. Belöning – Snövit gifter sig med prinsen 

30. Straff – drottningen måste dansa i glödgade järnskor 

 

Morfologisk beskrivning av Liungmans version: 

Ursprungssituation. 

Move 1 

1. Frånvaro - den verkliga modern är ersatt av en styvmoder 

2. Förbud – Snövit får inte vara vackrare än modern 

3. Överträdelse – Snövit är vackrare än modern 

4. Spaning – genom den magiska spegeln 
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5. Överlämning – spegeln berättar att Snövit är vackrast 

8. Illdåd – Snövit fängslas, svälts och senare fördrivs 

9. Förmedling – Snövits liv sparas av karlarna 

11. Avresa 

12. Första givarfunktionen – Snövits karaktär testas när hon kommer till riddarnas hus genom 

renhet, mat, dryck och vila 

13. Hjältens reaktion – Snövit visar beslutsamhet i testet, tar för sig av riddar Finkels bad, måltid 

och säng 

14. Mottagande av magisk agent – riddar Finkel hävdar äganderätt över Snövit, hon får stanna samt 

erhåller en spinnrock, en härvel och en nystfot 

16. Kamp – modern lurar Snövit 

18. Seger – riddarna räddar Snövit 

16. Kamp – modern lurar Snövit 

18. Seger – riddarna räddar Snövit 

16. Kamp – modern lurar Snövit 

18. Seger- – riddarna misslyckas med att rädda Snövit 

18. Seger – riddarna drar ut den magiska nålen 

Move 2 

11. Avresa 

12. Första givarfunktionen – Snövit testas av tre gamla gummor 

13. Hältens reaktion – Snövit klarar de tre gummornas test 

14. Mottagande av magisk agent – Snövit får färdbeskrivning och en fågel att rida på 

20. Återvändo – Snövit flyger på fågelns rygg till riddar Finkels kungsgård 

23. Oigenkänd ankomst – Snövit blir trappsoperska på slottet 

25. Svår uppgift – Snövit måste väcka riddar Finkels uppmärksamhet 

26. Lösning – Snövit mutar sig in där riddar Finkel sover med hjälp av spinnrocken, härveln och 

nystfoten, ropar på honom under tre nätter 

27. Igenkänning – riddar Finkel hör Snövit och känner igen henne 

31. Belöning – Snövit och riddar Finkel gifter sig 

 

Morfologisk beskrivning av Jacobs version: 

Ursprungssituation. 

2, Förbud – Ingen får vara vackrare än Silver Tree 

3. Överträdelse – Gold Tree än vackrare än Silver Tree 
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4. Spaning – Silver Tree frågar fisken i källan om hon är vackrast i världen 

5. Överlämning – fisken svarar att Gold Tree är vackrare 

6. Bedrägeri – Silver Tree försöker få kungen att ge henne Gold Trees hjärta och lever att äta 

7. Delaktighet- – Kungen gifter bort Gold Tree i hemlighet för att rädda henne, ger i stället Silver 

Tree en gets hjärta och lever 

4. Spaning – Silver Tree frågar åter fisken i källan om hon är vackrast i världen 

5. Överlämning – fisken svarar att Gold Tree är vackrast, och att hon fortfarande lever 

6. Bedrägeri – Silver Tree lurar kungen att hon vill åka och träffa sin älskade dotter 

7. Delaktighet – kungen låter sig luras 

6. Bedrägeri – Silver Tree lurar Gold Tree att sticka ut sitt finger genom nyckelhålet 

7. Delaktighet – Gold Tree låter sig luras 

8. Illdåd – Silver Tree sticker en förgiftad hårnål i Gold Trees finger; Gold Tree dör 

12. Första givarfunktionen – prinsens nya hustru (läs: en aspekt av Gold Tree) prövas då hon hittar 

Gold Tree död i ett låst rum 

13. Hjältens reaktion – prinsens nya hustru drar ut hårnålen och Gold Tree vaknar till liv igen 

14. Mottagande av agenten – Gold Tree får tillgång till en starkare, mer aktiv aspekt av sin 

personlighet, förkroppsligad av prinsens andra hustru 

4. Spaning – Silver Tree frågar fisken om hon är vackrast 

5. Överlämning – fisken svarar att Gold Tree är vackrast, och vid liv 

16. Kamp – Silver Tree försöker lura Gold Tree att dricka en giftig dryck, men genom att hävda att 

det är sed att den som bjuder själv först skall dricka lyckas prinsens andra hustru få i Silver Tree 

litet av drycken 

18. Seger – Silver Tree dör 

19. Undanröjning – Gold Tree, prinsen och den andra hustrun kan leva i fred och lycka 

 

Morfologisk beskrivning av Experiment Snövit och riddar Finkel: 

Ursprungssituation. 

1. Frånvaro – Snövits mor dör 

2. Förbud – Snövit måste lyda sin styvmor 

3. Överträdelse – Snövit är olydig 

4. Spaning – styvmodern frågar spegeln om Snövit 

5. Överlämning – spegeln visar Snövit 

8. Illdåd – styvmodern spärrar in Snövit och glömmer bort henne 

9. Förmedling – en fågel visar Snövit vägen ut 
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10. Motverkan – Snövit flyr 

11. Avresa 

12. Första givarfunktionen – Snövits karaktär testas i riddarnas hus genom renhet, mat, dryck och 

vila 

13. Hjältens reaktion – Snövit klarar testet genom att ta för sig 

14. Mottagande av magisk agent – Snövit erhåller riddarnas beskydd och lär sig nya färdigheter 

16. Kamp – styvmodern lurar Snövit (tredubblad) 

18. Seger- – Snövit låter sig luras (tredubblad), sista gången dör hon 

8. Brist – riddar Finkel ger sig av 

18 och 19. Seger – riddarna väcker Snövit till liv 

9. Förmedling – Snövit får veta att riddar Finkel gett sig av 

10. Motverkan – Snövit bestämmer sig för att leta efter riddar Finkel 

11. Avresa 

12. Första givarfunktionen – Snövit prövas av de gamla gummorna (tredubblad) 

13. Hjältens reaktion – Snövit klarar testet genom att kalla gummorna för ”mor” (tredubblad) 

14. Mottagande av magisk agent – Snövit får hjälp av gummorna (tredubblad), av den tredje får hon 

en magisk hjälpare (korpen) 

15. Förflyttning – korpen för Snövit till riddar Finkels slott 

23. Oigenkänd ankomst – Snövit tar plats som trappsoperska 

25. Svår uppgift – Snövit måste väcka riddar Finkels uppmärksamhet 

26. Lösning – Snövit klarar uppgiften med hjälp av de färdigheter hon lärt sig av riddarna och den 

färdighet som är uttryck för hennes innersta natur; sången 

27. Igenkänning – riddar Finkel känner igen Snövit 

31. Belöning – Snövit och riddar Finkel gifter sig och blir kung och drottning 

 

Morfologisk beskrivning av Experiment Snövit och de två speglarna: 

Ursprungssituation. 

1. Frånvaro - Snövits mor dör. 

2. Förbud – Ingen får vara vackrare än styvmodern 

3. Överträdelse – Snövit är vackrare än styvmodern 

4. Spaning – styvmodern frågar sin spegel vem som är vackrast 

5. Överlämning – spegeln berättar att Snövit är vackrast 

6. Bedrägeri – styvmodern lurar Snövits far att gå med på att ge henne Snövits hjärta 

7. Delaktighet – Snövits far låter sig luras 
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8. Illdåd – Snövits far ger order om att Snövit skall dödas 

9. Förmedling – jägaren berättar om planen för Snövit 

10. Motverkan – Snövit lovar att försvinna om hon får leva 

11. Avresa – Snövit springer in i skogen 

12. Första givarfunktionen – Snövit prövas av häxan (tredubblad) 

13. Hjältens reaktion – Snövit klarar testet (tredubblad) 

14. Mottagande av magisk agent – Snövit får häxans spegel 

23. Oigenkänd ankomst – Snövit anländer oigenkänd till slottet 

16. Kamp – Snövit lurar styvmodern att se sig i häxans spegel 

18. Seger – styvmodern dör 

27. Igenkänning – Snövits far känner igen henne 

29. Omgestaltning – Snövit kröns av sin far och får en ”dräkt av renaste ljus” 

31. Belöning – Snövit blir drottning 

 

Morfologisk beskrivning av Experiment Snövit och jätten: 

Ursprungssituation. 

1. Frånvaro – Snövits pappa dör 

2. Förbud – Snövits styvmor bestämmer att hon skall bli en jättedödare 

8. Illdåd – äppelträdet rycks upp ur marken och försvinner 

9. Förmedling – Snövit blir utsänd att hitta trädet och straffa gärningsmannen (som antas vara en 

jätte) 

12. Första givarfunktionen – Snövit prövas då hon får syn på jätten som äter ett äpple (inte dra 

förhastade slutsatser) 

13 och 3. Hjältens reaktion – Snövit klarar testet genom att iaktta jätten och inte agera enligt sina 

fördomar (bryter samtidigt mot ”förbudet”) 

14. Mottagande av magisk agent – Snövit får höra talas om Drakberget, jätten går med på att hjälpa 

Snövit komma dit 

15. Förflyttning – jätten bär Snövit till Drakberget 

16. Kamp – Snövit slåss mot draken 

18. Seger- – Snövit flyr 

16. Kamp – Snövit och jätten slåss tillsammans mot draken 

18. Seger – Snövit dödar draken 

17. Märkning – Snövit blir bränd av drakens eld och dör 

20. Återvändo – jätten bär hem Snövits kropp och det sista äpplet 
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23. Oigenkänd ankomst – här uttrycks detta genom att styvmodern inte förstår hur Snövit dött 

24. Falska påståenden – styvmodern tror att jätten dödat Snövit 

27. Igenkänning – modern förstår av brännsåren (Märkningen) att jättens berättelse är sann 

28. Avslöjande – här uppträder detta i mild form, då det blir uppenbart att styvmoderns fördomar är 

ogrundade 

29. Omgestaltning – Snövit återuppstår efter att ha blivit matat med en bit av äpplet 

19. Undanröjning – ett nytt och större äppelträd växer upp på platsen för det gamla  
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Bilaga 7. Experiment Snövit och riddar Finkel 

 

Det var mitt i vintern, snöflingorna föll som vita dun från himlen. En kvinna satt och sydde vid sitt 

fönster, som hade en ram av svart ebenholts. Rätt vad det var så stack hon sig i fingret med nålen, 

och tre droppar av klarrött blod föll på den vita snön. Det röda var så vackert mot det vita och 

svarta, att hon tänkte: Å, jag önskar mig ett barn så rött som blod, så vitt som snö och så svart som 

ebenholts! En tid senare födde kvinnan en dotter med läppar så röda som blod, hy så vit som snö 

och hår så svart som ebenholts. Hon kallade flickan Snövit och älskade henne högre än allt på 

jorden. Men den goda kvinnan blev sjuk och dog. I stället fick Snövit en styvmor, en hård och stolt 

kvinna som blev rasande om Snövit inte gjorde som hon sade. Hon hade en förtrollad spegel, och 

när hon ville veta om Snövit lydde henne frågade hon spegeln: 

 

Spegel, du som ser och hör 

visa mig vad Snövit gör! 

 

Då ändrades bilden i spegeln och visade Snövit. Vart hon än var och vad hon än gjorde, styvmodern 

kunde alltid få reda på det genom spegeln. Och kom flickan hem smutsig, eller med trasiga kläder, 

eller hade sagt eller gjort något fel, eller tappat bort något, blev hon hårt bestraffad. Ju äldre Snövit 

blev, desto strängare och elakare blev styvmodern och hennes hat bara växte. Tillslut tog hon Snövit 

och spärrade in henne i ett litet rum i källaren. Där fanns en säng att sova i men inga leksaker eller 

böcker och inget fönster att se ut genom. Och hon fick nästan ingenting att äta. Dagarna gick. 

Styvmodern skickade alltmer sällan ner mat till henne. Till slut verkade hon helt ha glömt bort 

flickan. Snövit sjöng för att glömma sin hunger och sin leda. En dag fick hon höra en liten röst som 

sa: 

– Pip-piip! 

Hon såg sig om och upptäckte en råtta som stack in sina morrhår genom ett hål uppe under taket. 

Nu blev det fart på flickan. Hon tog en kvarglömd tallrik och slog sönder den, sedan ställde hon sig 

på sängen och började gräva med en skärva. Jord och murbruk regnade över hennes huvud. Snart 

var hålet så stort att hon kunde häva sig upp och krypa ut. 

Snövit såg sig om. Hon hade kommit upp just utanför muren. På ena sidan, sten på sten; på andra 

sidan, skogen. Hon andades frisk luft igen. 

Flickan lämnade sitt hem bakom sig och vandrade allt längre in i skogen. Hon gick tills hon var 

alldeles förbi av trötthet, tills hon inte orkade mer, tills hon inte längre såg var hon satte fötterna och 
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hela kroppen skrek av utmattning. Och så gick hon ännu litet till. Då kom hon ut i en glänta i 

skogen, och mitt i gläntan stod ett litet hus. Snövit gick in och möttes av tre badkar fulla med 

vatten. Det får vara vems det vill, tänkte hon, jag är så varm så jag badar ändå. Och så tog hon av 

sig sina trasiga och smutsiga kläder och badade i ett av de tre karen. I nästa rum stod ett bord dukat 

med tre tallrikar, tre skedar och tre bägare. Det får vara vems mat det vill, tänkte flickan, jag svälter 

ihjäl om jag inte äter. Och så satte hon sig vid bordet och tog för sig av det som låg på den ena 

tallriken och drack ur den ena bägaren. I det tredje rummet stod tre sängar bäddade med ljuvligt 

mjuka lakan. Det får vara vems säng det vill, tänkte hon, jag är så trött så jag lägger mig och sover 

ändå. Och så lade hon sig i en av sängarna och föll genast i djup sömn. 

Huset Snövit kommit till var en gammal rövarkula, men nu tjänade den som jaktstuga åt tre ädla 

riddare. På kvällen kom de hem efter dagens jakt och upptäckte att någon varit där. Riddar Finkel, 

den yngste och vackraste av dem, som dessutom var kungason, utbrast förargad: 

– Vem har badat i mitt badkar? Och i nästa rum var det också han som sade: 

– Vem har ätit upp min mat? Men då de kom in i sängkammaren och upptäckte en främmande 

flicka i riddar Finkels säng blev de alla tysta av förvåning. 

Nästa morgon berättade Snövit sin historia, och riddarna bad henne att stanna hos dem. Eftersom 

hon inte hade någon annanstans att ta vägen, och riddarna visat henne sådan vänlighet, stannade hon 

också och trivdes bra. Riddarna lärde henne att spåra och skjuta båge så att hon kunde följa med 

dem och jaga, och på kvällarna lärde riddar Finkel henne läsa och skriva, för det hade hon inte fått 

lära sig för sin elaka styvmor. Han hade många, många böcker, och ur dem läste de högt för 

varandra. Snart hade Snövit och riddar Finkel förälskat sig i varandra. 

Den elaka styvmodern hade all denna tid levat glad och lugn och helt glömt bort Snövit. Men så en 

dag råkade hon gå förbi dörren till källarrummet och kom med ens ihåg sin trotsiga styvdotter. Hon 

drabbades av en underlig oro, men ville inte gå in i rummet utan bestämde sig för att titta i den 

förtrollade spegeln. Hon tänkte att om hon fick se Snövit ligga död och stilla skulle hennes oro 

försvinna. 

 

Spegel, du som ser och hör 

visa mig vad Snövit gör! 

 

Du kan tro hennes ilska och förskräckelse när spegeln i stället visade Snövit lycklig och fri ute i 

skogen med tre riddare! Den sortens olydnad kunde hon inte tåla, så nu tänkte hon så det knakade 

för att hitta på något sätt att straffa flickan. Medan hon tänkte stirrade hon på Snövit genom spegeln, 

och snart hade hon lyckats lista ut var flickan höll hus. Så gjorde hon sig en ansiktsmask av vax, 
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klädde ut sig till en gammal gumma och gav sig av ut i skogen. Snart var styvmodern framme vid 

huset i skogen, där hon satte sig bakom en sten och väntade. En dag blev Snövit sjuk och kunde inte 

följa med riddarna ut på jakt. I stället stannade hon hemma i sängen, ensam. Då passade den 

förklädda styvmodern på att knacka på dörren. 

– Vem där, frågade Snövit. 

– Bara en gammal gumma som vill dig väl. 

– Nå, kom in då. Och styvmodern steg in i huset och satt länge, länge vid Snövits säng och pratade 

och låtsades vara vänlig. När Snövit berättade att hon brukade jaga med riddarna, sade gumman: 

– Men kära barn, det passar sig verkligen inte! Det måste du sluta med. Se här, låt mig binda dina 

fingrar så du inte kan spänna bågsträngen längre. Och eftersom flickan trodde att gumman ville 

henne väl gick hon med på förslaget. Efter den dagen följde Snövit inte längre med riddarna på jakt. 

De undrade nog varför, men hon svarade som gumman hade sagt: Det passar sig inte! 

En tid senare blev Snövit sjuk igen och låg till sängs. Då kom styvmodern och knackade på. 

– Vem där, frågade Snövit. 

– Bara din vän, den gamla gumman. 

– Nå, kom in då. Och styvmodern steg in i huset och satt än en gång vid Snövits säng och pratade. 

När Snövit berättade att hon brukade läsa böcker sade gumman förskräckt: 

– Men kära barn, det passar sig verkligen inte! Det måste du sluta med. Se här, låt mig blåsa damm i 

dina ögon så du inte kan se bokstäverna längre. Även detta gick flickan med på. Riddar Finkel blev 

mycket bekymrad när Snövit inte längre ville läsa tillsammans med honom, men hon svarade som 

gumman hade sagt: Det passar sig inte! 

Till slut blev Snövit sjuk en tredje gång. Styvmodern kom, blev insläppt och låtsades vara flickans 

vän. Den här gången berättade Snövit om hur mycket hon älskade att sjunga. 

– Men kära barn, det passar sig verkligen inte, sade gumman då. Det måste du sluta med. Se här, låt 

mig snöra åt din hals så ljudet inte kan ta sig ut. Och eftersom Snövit litade på gumman lät hon 

henne binda ett tunt, tunt band, nästan osynligt, runt halsen. Och styvmodern drog åt så hårt att 

flickan slutade andas och föll död ner. 

När riddarna kom hem på kvällen hittade de Snövit i sängen, livlös och kall. De grät och kämpade 

för att få liv i henne, men inget hjälpte, och de kunde alls inte förstå vad som hänt. Bandet som var 

snört runt hennes hals var så tunt och skirt att de inte upptäckte det. Nu tänkte de först begrava 

Snövit, men riddarna stod inte ut med tanken på att aldrig mer få se henne. Så de lade henne på en 

bädd av friska löv och blommor under en gammal ek, och trots att dagarna gick och sommar blev 

till höst såg hon fortfarande lika levande ut. Riddar Finkel sörjde, tog sina saker och vandrade rätt ut 

i vildmarken. Han orkade inte vara kvar, nu när hans älskade var död. Men de andra två riddarna 
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stannade och vakade över hennes kropp. Varje dag gick de dit för att tvätta henne, sjunga för henne 

och stryka hennes hår. Hösten blev till en lång och mörk vinter, och alltjämt kom riddarna och 

sopade snön ur hennes ansikte. Men så en dag, när solen äntligen syntes efter flera dagars 

snöoväder, fick de syn på en rand av smuts som samlats runt Snövits hals. De tyckte att det var 

märkligt och försökte tvätta bort den, men då upptäckte de att det inte var smuts utan ett band. De 

tog sina knivar och skar av bandet, och genast slog Snövit upp sina ögon och var levande igen. 

Vilken glädje! Hon berättade om den gamla gumman, och äntligen förstod både hon och riddarna 

att hon blivit lurad. Men när hon frågade efter riddar Finkel fick hon svaret att han gett sig av då 

han trodde att hon var död. 

Snövit samlade styrka. Hon tvättade dammet ur sina ögon och knöt upp knuten runt fingrarna, och 

så gav hon sig iväg för att söka sin älskade. Länge, länge vandrade hon genom skogen. Till slut 

satte hon sig ner på en stor grästuva vid randen av en liten sjö för att vila fötterna, och då hörde hon 

en röst från marken. 

– Vem är det som sitter på mitt tak? 

Hon tittade ner och fick syn på en liten krokig gumma med näsa stor och skrovlig som en 

björkticka. 

– Goddag mor! Det är bara jag, mor, sade Snövit. 

– I tre hundra år har jag levat, men du är den första som har kallat mig mor. Kom in, mitt barn! 

– Tack mor, men vet du var riddar Finkel finns? 

– Nej, men kanske mina fiskar vet det, sade gumman. Det är jag som råder över alla fiskar. Så 

blåste hon i en liten flöjt, och strax kom sjöns alla fiskar simmande. Men ingen visste var riddar 

Finkel fanns. Då följde flickan med gumman in och stannade där över natten. När morgonen kom 

fick hon matsäck och gav sig av. Hon gick och gick, och till slut var hon så trött att hon satte sig att 

vila på en gammal stubbe. Då hörde hon en röst från marken. 

– Vem är det som sitter på mitt tak? 

Hon tittade ner och fick syn på en liten krokig gumma med händer stora och knotiga som trädrötter. 

– Goddag mor! Det är bara jag, mor, sade Snövit. 

– I sex hundra år har jag levat, men du är den första som har kallat mig mor. Kom in, mitt barn! 

– Tack mor, men vet du var riddar Finkel finns? 

– Nej, men kanske mina fyrfotingar vet det, sade gumman. Det är jag som råder över alla fyrfota 

djur. Så blåste hon i en liten flöjt, och strax kom skogens alla fyrfota djur springande. Men ingen 

visste var riddar Finkel fanns. Då följde flickan med gumman in och stannade där över natten. När 

morgonen kom fick hon matsäck och gav sig av igen. Hela dagen gick hon, och det bar allt brantare 

uppför. Det blev glesare mellan träden, marken blev karg och stenig; det var ett berg, och Snövit 
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klättrade. När kvällen kom satte hon sig för att vila på en sten. Då hörde hon en röst från marken. 

– Vem är det som sitter på mitt tak? 

Hon tittade ner och fick syn på en liten krokig gumma med ögon stora och gula som en ugglas. 

– Goddag mor! Det är bara jag, mor, sade Snövit. 

– I nio hundra år har jag levat, men du är den första som har kallat mig för mor. Kom in, mitt barn! 

– Tack mor, men vet du var riddar Finkel finns? 

– Nej, men kanske mina fåglar vet det, sade gumman. Det är jag som råder över alla himlens fåglar. 

Så blåste hon i en liten flöjt, och genast kom massor av fåglar flygande, men ingen av dem visste 

var riddar Finkel var. Men en fågel, den svarta korpen, kom inte. Gumman blåste igen, men ändå 

fick de vänta. Till slut blåste hon en gång till, ännu högre, och nu kom den. Korpen sade att den 

visste var riddar Finkel fanns; han hade återvänt till sin familjs slott. Gumman bad korpen ta med 

sig Snövit dit, och det gjorde den gärna. Hon fick sitta upp på korpens rygg, och så bar det iväg. De 

flög genom natten, under de gnistrande stjärnorna, och när morgonen kom var de framme vid riddar 

Finkels kungsgård. 

Snövit knackade på och bad att få arbete som trappsoperska, och det fick hon. Hon sopade 

trapporna och såg inte en skymt av riddar Finkel på hela dagen, men hon lyssnade noga på 

människorna som gick förbi och lyckades lista ut att han skulle träna bågskytte ute på gården på 

kvällen. Så när dagens arbete var färdigt tog hon sin pilbåge som hon burit med sig och gick dit hon 

också. Hon fick inte komma nära de kungliga, och eftersom riddar Finkel trodde att hon var död 

kända han inte igen henne på håll. Hon såg på medan han sköt prick på några äpplen som hängde i 

ett träd. Men hur det var så kunde han inte träffa målet; hans pilar föll till marken innan de nådde 

fram. Då spände Snövit sin båge och lät pilen flyga – och spetsa ett, två, tre äpplen på en gång. 

Riddar Finkel såg förvånat åt det håll pilen kommit från, men kunde inte se vem som skjutit iväg 

den.  

Dagen därpå sopade Snövit trappor igen och lyssnade noga till människorna som passerade. Nu fick 

hon höra att riddar Finkel skulle tillbringa kvällen i det kungliga biblioteket. Så hon tog fram en av 

de vackra böcker som de läst tillsammans i stugan i skogen, och som hon släpat med sig hela vägen 

hit, och gick med den till biblioteket. Hon som var en simpel trappsoperska blev inte insläppt, men 

då hon sade att boken var en gåva till prinsen gick vakten med på att överlämna den till honom. 

Riddar Finkel kände genast igen boken och blev mycket förvånad. Kunde det vara någon av hans 

vänner som kommit dit med den? Men i så fall, varför? 

Nästa dag var Snövit i arbete igen. Hon sopade hela dagen, och lyssnade till många samtal, men 

lyckades inte få några besked om var hon kunde finna riddar Finkel idag. Ända till kvällen arbetade 

hon, men då solen gick ned bakom bergen satte hon sig på trappan och vilade. Medan hon vilade 
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sjöng hon för sig själv. Just då råkade riddar Finkel gå förbi och hörde hennes sång, och då visste 

han med ens vem det var som skjutit pilen och gett honom boken – det var ingen mindre än hans 

egen Snövit, som han så länge trott var död! De såg på varandra och skrattade. Snart gifte de sig och 

blev mycket lyckliga tillsammans. Så småningom blev de kung och drottning där i landet, och de 

härskade länge, klokt och rättvist.  
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Bilaga 8. Experiment Snövit och de två speglarna 

 

Det var mitt i vintern, snöflingorna föll som vita dun från himlen. Drottningen satt och sydde vid 

sitt fönster, som hade en ram av svart ebenholts. Rätt vad det var så stack hon sig i fingret med 

nålen, och tre droppar av klarrött blod föll på den vita snön. Det röda var så vackert mot det vita och 

svarta, att hon tänkte: Å, jag önskar mig ett barn så rött som blod, så vitt som snö och så svart som 

ebenhols! En tid senare födde hon en dotter med läppar så röda som blod, hy så vit som snö och hår 

så svart som ebenholts. Hon kallade flickan Snövit och älskade henne högre än allt på jorden. Men 

den goda drottningen blev sjuk och dog.  

Så småningom gifte kungen om sig och i stället fick Snövit en styvmor, en mycket vacker och 

fåfäng kvinna. Den nya drottningen hade en förtrollad spegel som alltid talade sanning. Hon frågade 

spegeln: 

 

Spegel, spegel på väggen där 

säg vem som skönast i landet är! 

 

Då svarade spegeln: 

 

Drottning, du skönast i landet är! 

 

Och med detta var drottningen nöjd. Men åren gick, Snövit växte upp och blev vackrare för var dag 

som gick. Drottningen såg på sin fagra styvdotter och kände oro i sitt hjärta. Hon gick till den 

magiska spegel och frågade: 

 

Spegel, spegel på väggen där 

säg vem som skönast i landet är! 

 

Då svarade spegeln: 

 

Drottning, din skönhet slående är 

men Snövit tusenfalt skönare är! 

 

Och detta svar fyllde drottningen med fasa. Från den stunden kunde hon inte se sin styvdotter utan 

att bli sjuk av avund, och avundet växte och blev till ett svart moln av hat i hennes hjärta. Hon gick 
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till sängs och vägrade stiga upp. Kungen oroade sig över hennes plötsliga sjukdom och frågade vad 

som fattades henne. 

– Ack, min käre, jag är dödligt sjuk, och det finns bara en sak som kan göra mig frisk igen! 

– Säg vad det är, och jag svär vid min ära att skaffa det! 

– Det enda som kan göra mig frisk är att få äta Snövits hjärta. 

Kungen bleknade, för han höll av sin dotter och kunde inte tänka sig att döda henne. Men 

drottningen blev allt svagare för var dag som gick, och lämnade honom ingen ro; han hade ju svurit 

på sin ära att skaffa henne det enda som kunde göra henne frisk igen. Till slut gick han med på 

drottningens krav och kallade på en jägare som fick order att föra ut Snövit i skogen, döda henne 

och ge hennes hjärta till drottningen. 

Så jägaren förde bort Snövit, men som han var en rättskaffens man kunde han inte förmå sig att 

döda henne. I stället brast han i gråt och satte sig på marken med huvudet i händerna. 

– Hur är det fatt, frågade Snövit oroligt. 

– De har befallt mig att döda dig! Jag kan inte göra det, men om jag vägrar kommer jag att straffas 

hårt, klagade jägaren. 

– Oroa dig inte, sade Snövit, jag ska lämna slottet bakom mig och fortsätta så långt in i skogen att 

ingen kan hitta mig. Snälla, låt mig få leva! 

–Ja, så måste det bli, svarade jägaren. Snövit lämnade honom och sprang in i skogen. Jägaren gick 

åt andra hållet, och när han råkade på ett rådjur dödade han det och skar ut dess hjärta för att ge till 

drottningen. Hon blev mycket nöjd. Hon tog det ännu varma hjärtat i sina händer och åt det rått. 

Sedan steg hon upp från sitt sjukläger och var lika vacker och strålande som förr. 

Men i skogen gick den stackars Snövit ensam allt längre och längre bort från slottet. Överallt hörde 

hon underliga och skrämmande ljud. Hon gick hela dagen utan att våga stanna, och hennes vackra 

kläder slets till trasor bland buskar och snår. Skogen blev allt mörkare och tätare. Till slut kom hon 

ut i en glänta i skogen, och mitt i gläntan stod ett märkligt hus. Det balanserade på två hönsben som 

stod och trampade och hoppade och snurrade än hit, än dit. Uppe på taket satt sju svarta jäss och 

stirrade på henne. Huset var omgivet av ett staket av benknotor och ovanpå staketet grinade 

döskallar. Snövit stannade och stirrade med hjärtat bultande i bröstet. Vad var detta för en plats hon 

kommit till? Vem kunde bo i ett sådant hus? 

Då börjad träden med ens att knaka och böja sig som för en mäktig vind. Det var husets ägare, den 

mäktiga häxan, som svepte in mellan träden i en flygande mortel. Hon rodde genom luften med en 

väldig mortelstöt, och efter sig släpade hon en kvast gjord av hår från de döda. Hon stannade 

morteln framför Snövit och blängde på henne längs med sin långa, krökta näsa. 

– Vem är du och vad gör du här? morrade hon. Snövit darrade av skräck men neg så gott hon kunde 
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för den gamla. 

– Jag är Snövit och jag är här för att jag inte har någon annanstans att ta vägen. 

– Så-å, flinade kärringen, du hoppas få stanna här hos mig? 

Snövit svalde och nickade. 

– Låt gå för det, men då ska du arbeta också! 

Snövit följde med in i det märkliga huset, där hon måste göra upp eld och laga mat åt häxan. 

Hungrigt såg hon på medan den gamla stoppade i sig den ena rätten efter den andra. Till slut fanns 

det bara litet bröd och några bitar kött kvar på en tallrik. 

– Se så barn, vad felas dig, flinade hon. Hade du velat smaka? 

– Hemskt gärna, viskade Snövit. 

– Nå men säg det då! Står du bara där och tiger får du skylla dig själv om det tar slut! 

Snövit åt upp de rester som fanns kvar, och mådde genast bättre. Så blev hon anvisad en enkel 

sovplats på golvet och tillsagd att sova gott, för i morgon skulle hon arbeta. 

Nästa dag grydde, och häxan sa till Snövit att hämta vatten från ån, skura hela huset och sedan 

förbereda middagen innan solnedgången, då häxan skulle komma tillbaka. 

– Nya kläder finns i skåpet. Dina gamla trasor har jag lagt på elden. Men se till att allt är färdigt 

innan jag kommer tillbaka – om inte är det du som blir middag! 

Sedan satte hon sig i morteln och flög iväg igen. Snövit tittade i skåpet och hittade en grov särk av 

linne och en helt makalös klänning av siden, med broderat liv och översållad med små pärlor. Hon 

valde den vackra klänningen – hon var ju trots allt en prinsessa – och gick iväg för att hämta vatten. 

Ån låg inte långt bort från häxans hus, men när Snövit böjde sig ner för att fylla hinken hamnade 

klänningen i vattnet och blev alldeles blöt. På vägen tillbaka släpade det blöta tyget genom taggiga 

buskar och lera, och blev fullt av revor och smuts. När Snövit till slut tagit sig tillbaka med vattnet – 

det gick långsamt, för hinken var tung och flickan ovan att bära – hördes höga skrin från de svarta 

jässen på taket. De svepte ner mot henne, rev loss de glittrande pärlorna och fick henne att tappa 

hinken med vatten. Snövit gick gråtande tillbaka till ån, hämtade nytt vatten och skyndade sig 

tillbaka så gott hon kunde. Hon började skura huset, men snavade hela tiden på de långa kjolarna. 

När hon gjort hälften såg hon upp och upptäckte att solen redan nått sin högsta punkt och nu var på 

väg ned. Hur skulle hon hinna, och med dessa kläder som bara var i vägen? Hon såg efter i skåpet, 

men den grova linnesärken var försvunnen. I sin förtvivlan slet hon av sig den förstörda klänningen 

och fortsatte arbeta naken. Hon var precis färdig med middagen när en stark vind gick genom 

skogen och häxan susade in med sin flygande mortel. Hon kacklade av skratt när hon fick se 

stackars Snövit, som stod alldeles naken och rörde i grytan, men hon verkade nöjd med både 

städningen och maten. 



64 

– Förlåt mig, mor, men kan jag också få lite mat, frågade Snövit. 

– Givetvis, mitt barn. 

Så Snövit tog för sig och åt sig mätt. När mörkret föll blev hon åter tillsagd att sova gott så hon 

orkade arbeta nästa dag. Men denna natt vaknade Snövit av häxans röst. Hon kikade fram i smyg 

och fick se hur den gamla satt framför en spegel. 

 

Spegel, spegel på väggen där 

visa mig vem jag egentligen är 

 

Snövit försökte se vad spegeln visade, men den gamla var i vägen och hon kunde bara se hennes 

rygg. Efter en liten stund täckte häxan spegeln med ett skynke och gick till sängs. 

Nästa dag försvann häxan åter efter att ha sagt till Snövit att laga staketet och ordna middag innan 

solnedgången. 

– Kläder finns i skåpet. Verktyg finns i kistan. Men se till att allt är färdigt innan jag kommer 

tillbaka – om inte är det du som blir middag! 

Den här gången valde Snövit att ta på sig den enkla linnesärken, tog med sig verktygen och gick ut 

på gården för att arbeta. Hon såg att staketet mycket riktigt hade rasat på flera ställen. Benknotor låg 

utspridda på marken, och en döskalle hade rullat iväg in under en gran. Så Snövit började samla 

ihop benknotorna och försökte bygga upp staketet igen, men de ville inte ligga kvar på sina platser 

utan gled isär och ramlade ner igen. Inget av verktygen tycktes kunna hjälpa henne. Hon försökte 

gång på gång utan resultat, tills hon såg upp och upptäckte att solen redan nått sin högsta punkt och 

nu var på väg ned. Då kom hon på att hon kunde binda samman benknotorna i stället, men hon 

kunde inte finna vare sig rep eller snöre i hela huset. Förtvivlad satte hon sig framför lådan med 

verktyg och synade dem ett efter ett. Tillslut hittade hon en vass liten kniv. Hon tog den i handen, 

höll upp den mot ljuset och drog ett djupt andetag. Så började hon skära av slinga efter slinga av sitt 

långa svarta hår, och med dem band hon samman benknotorna. Det höll; när det var färdigt var 

staketet starkare än någonsin förr. Nu saknades bara döskallen högst upp. Snövit såg in i de tomma 

ögonhålorna och rös. Så tog hon mod till sig, lyfte upp döskallen och satte fast den på sin plats. 

När häxan kom tillbaka var staketet lagat och middagen klar. Hon kacklade av skratt när hon fick se 

Snövits sorgliga frisyr, men verkade nöjd med både staketet och maten. 

– Förlåt mig, mor, men kan jag också få lite mat, frågade Snövit. 

– Givetvis, mitt barn. 

De åt under tystnad. Men innan det var dags att gå till sängs sa Snövit: 

– Mor, jag vill be dig om ännu en tjänst. Jag vill ha något av dig. 
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– Åhå, sade den gamla, så det vill du. Du ska få det du ber om på ett villkor: när dagen gryr måste 

du säga mina tre namn. Kan du inte det så blir du min middag! 

Mörkret föll och de gick till sängs, men Snövit lade sig denna natt med huvudet åt andra hållet. Mitt 

i natten vaknade hon av häxans röst: 

 

Spegel, spegel på väggen där 

visa mig vem jag egentligen är! 

 

Och denna gång kunde Snövit se det som häxan såg. En bild framträdde i spegeln, men det var inte 

häxans spegelbild utan en stolt och vacker ung kvinna med ögon som glödde som av eld. Bilden 

förändrades, och blev istället till en mor som ammade sitt spädbarn. Slutligen visade spegeln en 

gammal kvinna med snövitt hår, och i hennes händer vilade en döskalle. Den gamla nickade, täckte 

över spegeln och gick och lade sig. 

När morgonen kom frågade häxan Snövit: 

– Nå, vad heter jag? 

Snövit lutade sig fram och viskade något i häxans öra. Hon bleknade och stampade tre gånger med 

foten av ilska. Men sedan nickade hon och flinade mot Snövit. 

– Vad vill du ha av mig? 

– Jag vill ha din spegel. 

– Just så. Här har du. Ta den och försvinn. Jag vill inte höra ett ord till från dig. 

Snövit ville först tacka den gamla, men något fick henne att förbli tyst. Hon tog spegeln, insvept i 

skynket, och lämnade häxans hus. Så satte hon kurs mot slottet. 

I samma stund som Snövit gick genom grinden till staketet av benknotor drabbades hennes styvmor 

drottningen, som varit lycklig och tillfreds med att veta sig vackrast i landet, av en märklig oro. Hon 

skyndade till kammaren där den magiska spegeln fanns, och sade: 

 

Spegel, spegel på väggen där 

säg vem som skönast i landet är! 

 

Och spegeln svarade: 

 

Drottning, din skönhet slående är 

men Snövit tusenfalt skönare är! 

 



66 

– Hur är det möjligt, skrek drottningen, Snövit är död! Jag åt själv hennes hjärta! 

Men spegeln var tyst. Drottningen rusade ner till porten och ställde sig att vänta. Snart fick hon se 

en märklig gestalt komma vandrande längs vägen. Det var en smutsig, hålögd flicka med kortklippt 

hår, iklädd en formlös särk av grovt linne. Drottningen kände inte igen sin styvdotter, utan tog 

henne för en simpel tiggare. 

– Om ers höghet vill låta mig vila en stund i skuggan här så skall jag ge er en gåva i utbyte, sade 

flickan och sträckte fram spegeln mot drottningen. 

– En liten stund då, snäste drottningen och slet till sig gåvan. Hon drog av skynket och hennes blick 

föll på spegelglaset. Snövit kunde inte se vad drottningen såg i spegeln, men först spred sig ett 

lyckligt leende över hennes läppar, sedan blev hon alldeles vit i ansiktet och till sist drog hon häftigt 

efter andan och föll död ner. 

Snövit tog upp spegeln och gick helt obemärkt vidare in i slottet. Till slut kom hon till sin fars 

kammare. Vakterna utanför ville först inte släppa in henne, men när hon sade att hon kom med en 

sällsynt gåva lät de henne passera. Inte heller kungen kände igen henne, men han tog emot gåvan 

och såg in i spegelglaset. Snövit kunde inte se vad kungen såg i spegeln, men först sträckte han på 

sig stolt och förnöjt, sedan blev han grå som aska och till sist brast han i gråt och föll på knä framför 

henne. Deras blickar möttes och med ens visste han vem hon var. 

– Min dotter, min Snövit. Förlåt mig, grät han. Så tog han av sin krona av guld och satte den på 

Snövits huvud, och i samma stund föll de smusiga paltorna av henne och hon stod där i en dräkt av 

renaste ljus. 

Drottning Snövit regerade länge och rättvist. Så klok var hon att man sade att hon hade en hemlig 

rådgivare. Men när någon frågade skrattade hon bara, högt och vilt och inte det minsta drottninglikt. 
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Bilaga 9. Experiment Snövit och jätten 

 

Snövit föds, hennes pappa dör. Mamma gifter om sig med en kvinna. Styvmor är en jättedödare 

som tränar Snövit att slåss mot jättar. Snövit får inte leka eller vila, utan måste alltid träna och vara 

uppmärksam. En dag upptäcker de att mammans äppelträd har ryckts upp ur marken och försvunnit. 

Styvmor är övertygad om att det är en jätte som gjort det, skickar ut Snövit att besegra jätten. Hon 

vandrar och stöter till sist på jätten som sitter och äter äpplen, men i stället för att utmana honom 

direkt så lägger hon sig på lur och iakttar honom. Han ser inte så ondskefull ut. Så kommer en 

annan jätte och frågar vart han fått tag på äpplena, och då svarar den första att han hittat dem på 

marken nedanför Drakberget. Den andre jätten roffar åt sig äpplet och trampar iväg, den förste sitter 

och ser ledsen ut. Snövit väntar tills den andre jätten försvunnit, kliver fram och ber jätten att han 

skall följa henne till Drakberget. Det går jätten med på (han blir litet rädd för hennes stora svärd och 

skarpa blick). Jätten lyfter upp henne på axeln och bär henne med sjumilasteg till Drakberget. Sedan 

vågar han inte gå längre. Snövit klättrar uppför berget, möter draken på sin bädd av guld som tänt 

en stor eld med äppelträdet som bränsle. Draken skrattar åt hennes krav om att få tillbaka de äpplen 

som ligger strödda på marken, Snövit går till anfall mot draken men måste fly nerför berget då han 

är alltför stark och sprutar eld. Snövit springer till jätten och övertalar honom att hjälpa till i striden, 

med hälften av guldet som belöning. De två klättrar uppför varsin sida av berget, Snövit tar drakens 

framända och distraherar honom medan jätten tar bakändan och rycker honom i svansen så han 

tappar balansen och faller. Då hoppar Snövit fram med svärdet och hugger huvudet av draken. Men 

samtidigt sprutar draken eld på henne och hon faller livlös till marken. Jätten sörjer, men plockar 

upp det sista hela äpplet, tar Snövit i famnen och bär henne hem. Väl där vill styvmodern döda 

jätten för vad hon antar att han är skyldig till, men han berättar sanningen och mamman tror honom 

på grund av Snövits brännmärken. Hon frågar om inget var kvar av äppelträdet. Då visar jätten det 

sista röda äpplet, och mamman tackar honom, delar äpplet i två delar och matar Snövit med den ena 

– hon vaknar upp levande. Snövit får den andra äppelhalvan av sin mor och gräver ner den på 

platsen där äppelträdet stod. Hon och jätten tar varandra i hand medan de står och ser hur ett nytt 

äppelträd, större och starkare än det gamla, växer upp ur marken. 


