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ABSTRACT 

This paper is a study of female liminal developments in a selection of Grimm's fairy tales 

using van Gennep’s and Lincoln’s theoretical bases. An inductive technique has been used to 

analyze the results according to the theoretical agendas. To my help I have used Swedish 

translations of the Grimms’ fairy tales from 1883, 1946, 2003 and 2007. 

The study shows that the fairy tales of the Brothers Grimm fairy tales display the transition 

rituals identified by Van Gennep and Lincoln. Assumptions that the female characters in 

Grimm's fairy tales are representative of women in reality are treated in the paper as well as 

an analysis of the stories’ contents.  
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1. Inledning 

Genom alla tider har sagor varit ett medel för undervisning och underhållning. I tider innan 

boktryckkonstens utbredning och med låg läskunnighet hos befolkning har betydelsen av 

berättandet varit stor. Att om vinterkvällarna samlas på ett värdshus och höra på berättelser 

från när och fjärran, var för många det enda sättet att informera sig om omvärlden. Sagor har 

alltid varit ett sätt att förmedla levnadsöden, trender, värden och förväntningar. Jacob och 

Wilhelm Grimm är bland de största namnen inom folkloristiken. I år 2012 är det 200 år sedan 

bröderna Grimm publicerade den första upplagan av Kinder- und Hausmärchen.. Deras insats 

för att bevara de muntliga berättelserna har varit mycket betydande för den folkskatt vi idag 

har. 

Som liten har jag som många andra fått höra dessa sagor av de vuxna i vår närhet, och senare 

läste jag själv mycket sagor för mina småsyskon under deras uppväxttid. Sagor har alltid 

inspirerat och intresserat mig och ofta har de influerat min fantasi. En annan faktor som 

gjorde att jag valde att studera sagor är att jag blev intresserad av ämnet genom en 

debattartikel av Urban Jarvid
1
 som handlar om hur sagorna har förändrats över tid, och de två 

tv serierna Grimm
2
 och Once upon a Time

3
 som båda är fria tolkningar av Grimms sagor. Jag 

vill visa att sagor har en djupare aspekt än vad många anar. I min uppsats kommer jag att 

undersöka sagorna med hjälp av etablerade religionsvetenskapliga teorier. 

  

1.1 Syfte och problemformulering 

Genom tiderna har det ständigt funnits ett intresse för sagor och myter, både ur ett 

underhållningssyfte men även ur ett lärande perspektiv. Sen urminnes tider har barnen fått 

höra att de inte ska leka själva vid forsen ty där spelar Näcken. Om det handlar om Näcken 

och hans mordiska lynne eller risken att drunkna egentligen lämnar jag outtalat.  

Bröderna Grimm är två av Europas främsta samlare och upphovsmän till sagor som finns 

bevarade till idag. Vad säger sagorna egentligen om människan och dess levnadsvillkor, det 

är väl inte möjligt att en människa kan slukas av en varg för att sedan kunna oskadd krypa ur 

vargens mage? Finns det något i sagorna som vi idag skulle kunna relatera till som sanning? 

                                                           
1
 Borås tidning, Från våldtäktsoffer till disneyfigur, 2008  

2
 Imbd.com, Grimm, 2012  

3
 Imbd.com, Once upon a Time, 2012  
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I denna studie har jag valt att granska och analysera sex sagor som bröderna Grimm är 

upphovsmän till. Det jag valt att granska är den liminala utvecklingen hos de kvinnliga 

huvudrollsinnehavarna i sagorna för att se vilka egenskaper som sagan förmedlar att en 

kvinna bör besitta.  

Det finns forskare idag, till exempel Christa Kamenetsky, som menar att Grimms sagor förde 

fram normer om kvinnor som speglade de kvinnoideal som rådde när sagorna publicerades.
4
 

Det finns dock även forskare som menar att de även speglar de normer som rådde under 

1900-talet, till exempel Maria Tatar.
5
 Jag återkommer till båda forskare i avsnittet om tidigare 

forskning. I denna studie komma jag att analysera och tolka de egenskaper som de kvinnliga 

karaktärerna innehar i början av sin liminala utveckling och vilka de tillförskansat sig i slutet 

av den.  

Övergångsritualer är i de flesta religiositeter vanliga. Van Gennep menar att det är i 

övergångarna mellan olika utvecklingsfaser som den liminala utvecklingen äger rum.
6
 

Frågeställningen för uppsatsen lyder: 

- Hur ser den liminala utvecklingen ut för de kvinnliga karaktärerna i de 

utvalda sagorna av Grimm? 

- Vad utmärker de liminala övergångsskeendena för de kvinnliga karaktärerna 

i de utvalda sagorna av Grimm? 

- Vilka egenskaper är urskiljbara hos kvinnorna i sagorna, före och efter den 

liminala utvecklingen? 

 

1.2 Metod  

Metoden jag använder mig av är en induktiv metod. Den induktiva metoden innebär att 

forskningsprojekt inleds utan att vare sig veta hur resultatet kommer all se ut eller om det är 

möjligt att få ut ett svar på medföljande frågeställningar.
7
  

För att kunna bearbeta sagorna var jag tvungen att se dem i dess enskildhet men även i 

förhållande med varandra. För att enklare kunna se likheter och skillnader i sagorna skapade 

                                                           
4
 Kamenetsky, C, 1992. s. 181 

5
 Tatar, M, 2003. s. 47-48 

6
 Van Gennep, A, 1960, s. 3 

7
 Tosh, J, 2011. s. 221 
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jag typologier för att kunna placera sagorna i. Thomas Denk menar att en typologi måste vara 

fullständig och ömsesidigt uteslutande.
8
 Och i denna uppsats blev typologierna starkt 

förknippad med van Genneps teori om tre övergångar i en övergångsritual. Därför var 

typologierna skriva i dessa tre faser eller tillstånd, preliminal, liminal och postliminal.
9
 

Samtliga av sagorna hade innehåll som kunde indelas i de tre faserna. För att en saga skall 

kunna delas in i typologier av detta slag måste de delas in i en början som motsvarar den 

preliminala fasen, en mittdel som motsvarar den liminala fasen och en avslutande del som ska 

motsvara den postliminala fasen.  

Min framställning av mitt material i uppsatsen är uppdelat i dels de preliminala-, liminala- 

och postliminala stadiet. Inom varje område är varje sagas respektive del redovisad. Därav är 

det lätt att läsa in sig på respektive saga genom att följa den liminala övergången men också 

att se varje stadium för sig själv. 

Metoden innebär bland annat att allt material som existerar inte får plats i studien, och risken 

finns därför att vital information inte framkommer. Ett induktivt synsätt gör att uppgiften att 

bedriva förutsättningslös forskning på ett ämne man själv har en viss förförståelse av blir 

svår. De flesta som är uppväxta i västvärlden har idag en förförståelse och har kommit 

kontakt med Grimms sagor sedan innan, om inte i omgjorda versioner som till exempel 

Disneys tecknade filmer. En saga är endast för många en underhållning för barn och det finns 

de författare som har den avsikten med sitt arbete.  Frank Baum, författaren till The wizard of 

Oz. hävdar i inledningen att sagan idag inte längre fyller någon funktion som normbärande i 

det moderna samhället utan att de är till för underhållning endast. Han menar specifikt för 

Trollkaren från Oz att det är skrivet som en saga med syfte att underhålla, och inte förmedla 

värden eller förklaringar till nutida fenomen.
10

  

 

1.2.1 Material 

Materialet består av sex sagor som alla ingår i bröderna Grimms sagosamlingar.  Då jag inte 

behärskar tyska i tillräcklig utsträckning kunde jag inte använda mig av det tyska originalet, 

har jag studerat tre olika utgåvor på svenska, en från 1883, en från 1946 och en modern 

tappning (2003 och 2008) på svenska. Detta innebär för studien att det är de svenska 

översättningarna som granskas och inte originaltexterna.  

                                                           
8
 Denk, T, 2002. S, 10 

9
 Gennep, A, 1960. S, 21 

10
 Baum, F, 2005. S, 3 
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Ett urval av sagor har gjorts och de jag valt att arbeta med är Törnrosa, Askungen, Kung 

Trastskägg, Hans och Greta, Rapunsel och Fru Holle. Under detta arkivarbete insåg jag att 

sagorna inte hade förändrats på andra sätt än språkligt och på ett fåtal detaljer, som till 

exempel i Hans och Greta: 

Då dagen inbröt, kom hustrun, ännu innan solen var uppgången, och väckte de 

båda barnen: >>Stigen upp, edra lättningar, vi måste gå till skogen och hugga 

ved.>> Sedan gaf hon dem hvar sin bit bröd och sade: >>Der ha ni någonting till 

middagen, men äten inte upp det på förhand, ni får ingenting mer.>> Lilla Greta 

tog brödet under sitt förkläde, emedan lille Hans hade stenarne i fickan. Sedan 

begåfvo de sig allesamman på väg till skogen. Då de hade gått en stund, stannande 

lille Hans och såg sig om mot huset och gjorde detta oupphörligt.
11

  

Nästa morgon väcktes barnen innan gryningen av styvmodern som berättade att de 

skulle till skogen och gav de var sin brödbit, som Greta la under sitt förkläde. Och 

så gav de sig iväg men Hans vände och såg tillbaka mot stugan.
12

  

Nästa morgon kom styvmodern och väckte de båda barnen redan innan solen gått 

upp. – Stig upp, latmaskar, vi ska gå till skogen efter bränsle! Så gav hon dem en 

bit bröd var och tillade: - Där har ni till middag, men ät inte upp det i förväg, för ni 

få inget mer. Greta tog brödet under förklädet, eftersom Hans hade fickan full med 

stenar. Så begav de sig alla fyra till skogen. När de hade gått en stund, vände sig 

Hans om och såg på deras stuga.
13

 

Liknande exempel går att finna i samtliga av sagorna i alla de använda årgångarna. 

 

1.2.2 Urval 

Bröderna Grimm betraktas som upphovsmän till en uppsjö av sagor trots att de egentligen är 

insamlare och nedskrivare av sagorna. De publicerades ursprungligen i Kinder- und 

Hausmärchen mellan 1812-1857.
14

 De ska slutligen ha publicerat 211 sagor. Eftersom jag har 

valt att undersöka kvinnans liminala utveckling har ett av urvalskriterierna varit att 

centralpersonen i sagorna ska vara av kvinnligt kön, de ska finnas att tillgå på svenska i flera 

årgångar och finns att tillgå från våra statliga bibliotek och universitetsbibliotek. Av 211 

                                                           
11

 Grimm, W & Grimm, J, 1883. 
12

 Grimm, J & Grimm, W, Red. Norbeck, 1946. 
13

 Grimm, J & Grimm, W, Red, Räder, 2008. 
14

 Paradiz, V, 2009. S, Xi 
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kvalificerade sig fler än jag möjligen skulle kunna använda i studien, därför fick jag använda 

mig av ett bekvämlighetsurval. Av alla deras sagor har jag valt ut sex stycken som fanns att 

tillgå på svenska. Törnrosa, Askungen, Kung Trastskägg, Hans och Greta, Rapunsel, Fru 

Holle. De är hämtade ur böckerna, Bröderna Grimms sagovärld: sagourval och faktatext 

(2008), och Barnens bästa sagor (2001). Då dessa fanns att låna genom universitetet och 

Barnens bästa sagor från 2001 äger jag sedan innan innefattades dessa i 

bekvämlighetsurvalet.  

 

1.2.3 Sammanfattning av sagorna 

Här efterföljer en kort sammanfattning av sagorna som jag har valt att inkludera i uppsatsen. 

De är i mycket förkortade och de flesta detaljerna är bortskalade. En längre och mer utförlig 

version finns att tillgå i bilagorna. Det finns också en liten spårning av ursprunget till 

sagorna, dock inte på alla då jag inte funnit någon information om dem. 

 

Askungen (Aschenputtel) 

Askungen handlar om en flicka med en styvmoder och styvsystrar som gör livet svårt för 

henne vid alla tillfällen de kan. Hon tvingas bära grova kläder, göra alla husets sysslor och 

sova framför den öppna spisen i köket på askan. Men när kungen stället till med baluns, får 

inte askungen gå för sin styvmoder. Men askungen går i alla fall med hjälp. Prinsen blir 

förälskad i henne men inte förrän hon tappar sin sko och han får leta upp henne får de 

varandra. 

 

Askungen är en av väldens mest kända sagor och det är också en av de äldsta. Redan i 

antikens Egypten ska den ha berättats, men då i en annan tappning, där Askungen är en 

slavinna och en kurtisan.
15

 

 

Törnrosa (Dornröschen) 

Törnrosa handlar om en kung och drottning som efter lång längtan får en dotter. Men på 

festen för att fira födseln utesluts en av rikets feer. Hon hämnas genom att komma till festen 

och lägga en förbannelse över prinsessan. En av de bjudna feerna kan inte häva förbannelsen 

men hon mildrade den. Så när förbannelsen slår in faller prinsessan och hela slottet i djup 

sömn istället för att dö. Under tiden växer en mur av törnen upp runt slottet. Många försöker 

                                                           
15

 Murphy, G, 2000. s. 85 
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ta sig igenom den men lyckas inte, tills de hundra åren gått och en prins försöker och lyckas. 

Han hittar prinsessan och väcker henne och hela slottet. 

 

Det första skrivna manuskriptet av sagorna i Kinder- und Hausmärchen är daterat 1810 och 

är skrivet av Jacob, av handstilen att döma. Det ska ha varit Marie Hassenpflug som varit 

berättaren av Törnrosa.
16

 Jacob trodde dock att Marie hört sagan av Charles Perrault, 

Wilhelm trodde dock att det var en germansk legend som låg till grunden.
17

 

 

Kung Trastskägg (König Drosselbart) 

Kung Trastskägg handlar om en högmodig prinsessa som blir bortgift till en vedhuggare och 

får lämna sitt bekväma liv i slottet och bege sig på resa med sin nya man till hans fallfärdiga 

stuga i skogen. Hon inser att hon inte duger mycket till då hon inte kan sköta något hushåll 

och inte heller utföra något arbete. Efter att hon försökt med många yrken och 

sysselsättningar blir hon kökspiga på slottet. Där blir hon utskämd av självaste kungen som 

sedan visar sig vara samme man som vedhuggaren som hon gift sig med. 

 

Hans och Greta (Hänsel und Gretel) 

Hans och Greta blir lämnade av sin fattiga fader och deras styvmoder i skogen eftersom de 

inte har råd att försörja dem. Men barnen hittar hem men blir snart lämnade ännu djupare in i 

skogen. Den andra gången hittar de inte hem utan istället hittar de ett hus av bröd där det bor 

en häxa som tar dem till fånga. Hon har för avsikt att äta upp dem, men genom list undviker 

barnen det och dödar istället häxan. Sedan tar de med hennes rikedomar hem till sin far som 

är ensam kvar i stugan. 

 

Sagan ska ha sitt ursprung ur Dortchen Wilds fantasi. Dortchen som senare gifte sig med 

Wilhelm Grimm var en av de många i brödernas närhet som delgav många av de sagorna som 

bröderna skrev ner.
18

 

 

Rapunsel (Rapunzel) 

Rapunsel handlar om en flicka vars föräldrar lovar bort henne till en trollpacka mot att de får 

ta så mycket rapunsel (en sorts sallad) ur hennes trädgård de vill. Hon växer upp hos 

                                                           
16

 Murphy, G, 2000. S, 135 
17

 Murphy, G, 2000. S, 136 
18

 Murphy, G, 2000. S, 45 
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trollpackan men blir sedan inlåst i ett torn utan dörr. Hennes hår är enda vägen in, då folk kan 

klättra upp längs det. En prins ser häxan göra så och gör själv så sedan. Prinsen och Rapunsel 

blir kära och bestämmer sig för att rymma tillsammans men innan de hinner göra det kommer 

häxan på dem. Hon förvisar Rapunsel till ödemarken och låter prinsen slänga sig från tornet. 

Han överlever dock och letar efter många år upp Rapunsel i ödemarken. 

 

Fru Holle (Frau Holle) 

Sagan börjar med att det är en änka med två döttrar, den ena är flitig och vacker och den 

andra är ful och lat men är änkans egen dotter. Trots hennes egna dotters brist på goda 

egenskaper var hon är ändå favoriten hos modern. Den flitiga får sköta stora delar av 

hushållet och en dag tappar hon sin spole i brunnen när hon spinner. Änkan säger till henne 

att hämta den själv, och flickan hoppar ner i brunnen. Hon vaknar i en annan värld där hon får 

tjänst hos fru Holle. Hon blir sedan belönad för sin flit och får komma hem. När änkan ser 

hennes belöning skickar hon den andra dottern att göra samma sak. Hon hoppar också i 

brunnen men är lat och gör inte vad hon ska hos fru Holle, så hon blir uppsagd och får istället 

ett straff när hon återvänder hem.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Flera har forskat kring bröderna Grimm, både som författare till otaliga sagor men också om 

deras bidrag till språkforskningen. Då det skulle vara för mycket att ta med i denna studie har 

en kraftig avgränsning av tidigare forskning tillämpats. Majoriteten av forskningen om 

Grimm som jag fick fram via Libris databas var på tyska. De titlarna jag kunde få fram på 

antingen svenska eller engelska har jag använt till uppsatsen. I uppsatsen kommer jag ta upp 

den forskningen som rör sig om Grimms sagor. 

 

1.3.1 Maria Tatar  

Maria Tatar är professor i germanska språk och litteratur vid Harvard University. Hon har 

specialiserat sig på barnlitteratur och utfört forskning på flertalet sagor och författare. Hon 

har tidigare skrivit Annotated Classic Fairy Tales (2002), Off with Their Heads! Fairy Tales 

and the Culture of Childhood (1992), och Lustmord: Sexual Murder in Weimar Germany 

(1995).   
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I The Hard Facts of the Grimms’ Fairy Tales (2003) börjar Tatar med att ta upp 

olämpligheten hos dessa sagor i deras första upplaga. Hon går igenom förändringar som har 

utförts på sagorna och tar upp flertalet exempel på hur sagorna förändrats på kort tid. Hon 

menar att sagorna är direkt olämpliga för barn och hänvisar till att flertalet författare tidigare 

har vänt sig mot sagors grymhet. Tatar citerar bland annat J.R.R. Tolkien som menar att sagor 

förpassas till barnkammaren när de inte länge är trendsättande.
19

  

Sin inställning till sagornas olämplighet grundar Tatar genom att konkret visa på att sagorna 

bland annat innehåller mord, incest, könsstympning, kannibalism, och spädbarnsmord. Hon 

ger flertalet exempel på när sagans våldsamheter har förändrats från den första utgåvan till 

den andra. Ett av exemplen som Tatar skriver är från Bord, Duka dig (Tischen deck dich, 

Goldesel und Knüppel aus dem Sack) ur första upplagan:  

The turner placed the sack under his pillow. When the innkeeper came and pulled 

at in, he said: “Cudgel, come out of the sack!” The cudgel jumped out of the sack 

and attacked the innkeeper, danced with him, and beat him so mercilessly that he 

was glad to promise to return the magic table and the gold donkey.
20

 

Den andra upplagan förstärker historien med detaljer om brottet, straffet men också 

värdshusägarens förödmjukelse: 

At bedtime [the turner] stretched out on the bench and used his sack as a pillow for 

his head. When the innkeeper thought his guest was fast asleep and that no one else 

was in the room, he went over and began to tug and pull very carefully at the sack, 

hoping to get it away and to put another in its place. But the turner had been 

waiting for him to do exactly that. Just as the innkeeper was about to give a good 

hard tug, he cried out: “Cudgel, come out of the sack!” In a flash the little cudgel 

jumped out, went at the innkeeper, and gave him a good sound thrashing. The 

innkeeper began screaming pitifully, but the louder he screamed the harder the 

cudgel beat time on his back, until at last he fell down on the ground. Then the 

turner said: “Now give me the magic table and the gold donkey, or the dance will 

start all over again.” “Oh no!” said the innkeeper. ”I’ll be glad to give you 

everything, if only you’ll make that little devil crawl back into his sack.” The 

                                                           
19

 Tatar, M, 2003. S, 23  
20

 Tatar, M, 2003. S, 6 
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Journeyman answered: “This time I will, but watch out for further injuries.” Then 

he said: “Cudgel, back in the sack” and left him in peace.
21

 

Tatar menar att det är störst skillnad mellan den första utgåvan och den andra, därefter har 

små förändringar gjorts men inte på det sättet som exemplet ovan där grymheten förstärkts 

och tillåtits ta mer plats. I de senare utgåvorna reduceras istället grymheten, till exempel 

skriver hon om detta i Askungen där blodet strömmar från styvsystrarnas fötter och duvor i 

slutet tar deras ögon,
22

 eller Törnrosas friare som fastnar i törnmuren och blöder till döds på 

ett ytterst smärtsamt sätt,
23

 men att de i många senare upplagor redigerats bort.  

Tatar redovisar också sagornas process från nedskrivet till tryckt form. Den första fasen hon 

fastställer är inte själva nedtecknandet i sig utan de förändringar som Grimm gjorde vid 

nedskrivningen. Deras fysiska närvaro med deras intensioner kan inget annat än ha påverkat 

berättarens yttranden till den grad att förändringar skett. Den andra fasen handlar om rent 

redaktionellt arbete, i det här fallet av bröderna Grimm där berättarnas berättelse gjordes om 

till läsarvänliga sagor. Den tredje fasen var att ändra i berättelsen, det kunde handla om att 

förändra karaktärer, eller händelser men även förstärka eller tona ner saker,
24

 något som 

bröderna Grimm gjorde då och som varje redaktör idag.  

 

1.3.2 Christa Kamenetsky  

Christa Kamenetsky har studerat vid universiteten i Freiburg, München, Centrala Michigan 

och Washington. Hon är professor i engelska vid Central Michigan University där hon 

undervisar i barnlitteratur och komparativ litteratur. Hon har tidigare publicerat Children's 

Literature in Hitler's Germany (1984).
25

 I The Brothers Grimm & Their Critics ser hon över 

stora delar av deras arbete med sagorna, från att ha med en sammanfattning av deras biografi, 

till teori och praktik med folksagosamlingen och sedan en kritisk granskning av deras 

publikationer i Kinder- und Hausmächen. Då en biografisk översikt kommer i 

bakgrundsdelen tänker jag inte lägga ner någon större utläggning här utan går vidare till de 

andra två delarna. 
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Kamenetsky skriver om brödernas föregångare Johann Gottfrid Herder som föregick dem i 

tanken att insamla och bevara berättarskatten. Herder och bröderna Grimm mötte mycket 

motstånd från sina kollegor då tysk litteratur inte var ett erkänt område inom den akademiska 

kretsen, då det ansågs vara för vardagligt. Båda parterna Grimm och Herder fick strida för att 

få det tyska språket till att bli ett litterärt språk. Den romantiska rörelsen var till stor fördel för 

dem i konflikten.
26

 Herder hade en teori om att det gamla språket var rikt på poesi, 

spontanitet och närhet till naturen. Bröderna Grimm menade att Herder hade rätt och att 

språket var en kvarleva av tidigare samhällen.
27

  Bröderna Grimm menade även att sagorna 

var gamla, men yngre än myter och epos.
28

 

 

Till skillnad från bröderna Grimm men i enhet med många senare forskare som till exempel 

Tatar (se 1.3 Tidigare forskning) ogillade Herder de traditionella franska sagorna, både som 

en konstform och som litteratur för barn då han ansåg att dem vara för uttänkta och 

mardrömsframkallande för en ung publik.
29

 Trots detta får alla sju upplagorna mellan 1812 

och 1857 bra respons och populariteten ökar med varje upplaga med undantag för en kort 

version från 1825. Redan 1820 hade flera översättningar till andra språk utkommit.
30

 Trots 

deras popularitet har mycket kritik riktats mot deras sagor genom tiderna. Kamenetsky 

omnämner en Sarah Trimmer i England som kritiserade sagorna för deras olämplighet och 

menade att de främjade vidskeplighet och okristlighet. Hon ska dessutom också ha läst 

Perraults sagosamling och ogillat den också.
31

  

 

Kamenetsky har dessutom studerat kvinnans roll i sagorna. Bland annat har hon kartlagt hur 

dialogen i sagorna skrivs och används för sagans fortskridande, och tittar man på hur många 

gånger kvinnor och män i sagorna nyttjar verb som: säger, talar, ropar, frågar eller svarar kom 

hon fram till att den aktiva rollen i dialogerna oftast var tillgiven till mannen och kvinnan är 

placerad som den passiva rollen i dialogen.
32
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1.3.3 Jack David Zipes 

Jack Zipes är en av de forskare som ses som de mest belästa inom europeisk folkloristik. Han 

var professor i tyska vid University of Minnesota och forskade och föreläste mycket om 

sagor. I boken The Brothers Grimm – from enchanted forest to the modern world från 2002 

gör han en grundlig genomgång av bröderna Grimms uppväxt och deras intensioner med 

deras samlingar av sagor och lokala seder, han är även mycket tydlig med vilka kontakter 

som bröderna haft under deras levnadsperiod. Han har tidigare givit ut titlar som Breaking the 

Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales, 1979, The Complete Fairy Tales of 

Brothers Grimm, 1987, Fairy Tale As Myth Myth As Fairy Tale, 1994, Happily Ever After: 

Fairy Tales, Children and the Culture Industry, 1997 och Sticks and Stones: The 

Troublesome Success of Children's Literature from Slovenly Peter to Harry Potter, 2000. 

Zipes söker i sagornas bakgrund i samma spår som bröderna Grimm gjorde. Han diskuterar 

som tidigare nämnda forskare sagornas lämplighet för barn
33

 och brödernas kontaktnät med 

till exempel Perrault,
34

 för att i senare delen av boken analysera ett urval sagor, däribland 

Törnrosa och Askungen.
35

 

1.4 Begrepp 

Genom studien har jag för avsikt att använda mig av begrepp som till exempel liminal 

utveckling. Till skillnad från hur Van Gennep och Lincoln beskriver kvinnans liminala faser i 

tre olika steg eller avsatser använder jag begreppet liminal utveckling för att beskriva hela 

den liminala processen utan de tre mellanstegen. Då uttrycket liminaliteten kan avse flera 

olika aspekter av teorin som till exempel hela den liminala processen eller den liminala 

fasen
36

 avser jag att istället bruka begreppet liminal utveckling som beskrivning av hela den 

liminala processen, från preliminalitet till postliminalitet. 
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2. Bakgrund 

Relevansen av Jacob och Wilhelm Grimms uppväxt i denna studie finns i deras 

familjeförhållanden och att de tidigt introducerades för den akademiska världen.   

 

2.1 Bröderna Grimm  

Jacob och Wilhelm Grimm var äldst ur en syskonskara på nio barn till föräldrarna Philipp och 

Dorothea. De föddes i staden Hanau i Tyskland,
37

 Jacob i januari 1785 och Wilhelm 1786. 

Syskonen Karl (1787), Ferdinand (1788), Ludwig (1790) och Charlotte (1793) var de av 

barnen som hade hälsan i behåll. Under den tiden av hög spädbarnsdödlighet som rådde kom 

inte familjen Grimm undan, Dorothea hade tre förtidigt födda barn och missfall. De sörjdes 

och som seden sade bland troende protestanter skrevs barnens namn in i familjens bibel.
38

  

Faderns (Philipp) yrke var jurist och jobbade som rådman i Steinau. Att de två äldste sönerna 

skulle följa i faderns fotspår rådde det inga tvivel om.
39

  

De började skolan under en magister Zinckhan, som var mycket illa omtyckt av barnen 

Grimm. Jacob beskrev honom som pedantisk, strikt, ometodisk, väldigt proper och med 

begränsad kunskap. Han undervisade i latin, religion och geografi.
40

 Julen 1795 blev en 

obehaglig vändning för familjen när Philipp plötsligt blev sjuk i lunginflammation och dog 

tidigt i januari.
41

  Familjen fick genast flytta för att nästa rådman skulle kunna flytta in i 

tjänsteresidenset. Inom ett år efter Philipps död avled även deras faster Schlemmer som 

bodde med dem.
42

 Dorothea stod nu utan någon inkomst att tala om med en familj på sju att 

mätta. Som den äldsta mannen i hushållet förväntades Jacob säkerställa familjens välfärd.
43

  

Detta försökte han med genom att kontakta barnens moster Henriette för att få ekonomiskt 

stöd. Detta kunde även mostern bistå med, och det var även Henriette som såg till att Jacob 

och Wilhelm fick platser på gymnasiet i Kassel. Att lämna familjen, bara tretton och fjorton 

år gamla, var inte bara ovanligt utan även ansträngande för både familjen och pojkarna.
44

 Det 

var även moster Henriette som stod för kostnaderna för deras utbildning. Därför var bröderna 
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tvungna att lära sig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, då ingen visste hur 

länge moster Henriette skulle kunna betala, och modern skrev ofta uppmuntrande brev men 

de innehöll uppmaningen om att de måste vara flitiga.
45

 Den höga stressen och 

påfrestningarna gjorde att Wilhelm utvecklade panikanfall och extrem astma. Man tror 

dessutom att han kan ha haft en hjärtsjukdom. Dessa åkommor skulle komma att följa honom 

resten av livet och periodvis tvinga honom till sängläge.
46

 En gymnasieutbildning tog normalt 

sju år men bröderna var färdiga redan efter halva tiden.
47

  

Det som väntade dem nu var universitetet där de var tvungna att söka specialtillstånd då 

universitetet var till för överklassens söner. På universitetet i Marburg studerade de juridik, 

och läste om brott och straff, och vissa speciellt spektakulära rapporter la de på minnet. 

Bröderna började samla berättelser ur de skriftliga källorna vid universitetet.
 48

  

Det var under denna period de började samla och nedteckna de muntliga sagor som berättades 

vid till exempel brunnen i staden. De ansåg att sagor sen urminnes tider är en gåva till 

människorna och det var viktigt att bevara den till kommande generationer, både vuxna och 

barn. De ansåg dessutom att man kunde lära av sagor, om människors levnadsvillkor och 

möjligheter, om själsliga tillstånd och viktiga utvecklingsfaser i livet.
49

 Sagor fick de höra 

från flera ställen; de sökte i universitetsarkiven och studerade gamla rättsprotokoll för att 

finna inspiration. De hämtade också inspiration av arbetssättet av föregångare till dem själva 

som till exempel Charles Perrault, en fransk författare från 1600-talets mitt.
50

  

De hade en del personer i sin umgängeskrets som delade deras intresse för sagor. Många av 

dessa var dessutom duktiga berättare. Några av dem var kvinnor i deras egen ålder som till 

exempel Dortchen Wild,
51

 Marie, Jeanette och Amalie Hassenpflug. Många av systrarna 

Hassenpflugs sagor var varianter av franska folksagor som till exempel Rödluvan, Snövit och 

Törnrosa.
52

 Deras syster Lotte som var i tolvårsåldern vid denna tid var dessutom också 

mycket intresserad av deras arbete och mindes många sagor från deras barndom.
 53
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Brödernas intensioner med att samla sagorna, poesin och sångerna från den tyska 

landsbygden var främst att bevara lokala traditioner och kulturer men även att använda den 

som framtida underlag för forskning. Under deras insamling hade de sex stycken speciella 

inriktningar i deras sökande. De samlade på:  

1. Folksånger och ramsor som användes vid speciella tillfällen under året, vid fest, på 

dansgolv eller vid jobb på fälten. Deras texter, rörelser eller tonarter sågs som ytterst viktiga. 

 2. Befästa och kända sagor för yngre barn och ungdomar om jättar, dvärgar, monster, 

förtrollade och räddade kungliga barn, djävlar, skatter, och magiska instrument, likväl som 

lokala legender som hjälper till att förklara terrängen, som till exempel berg, floder, sjöar, 

träsk, slottsruiner, torn, stenar och monument. Det var även viktigt att ta hänsyn till fabler där 

djur som räv, varg, kyckling, hund, katt, groda, mus, kråka, sparv och så vidare förekommer 

som vitalt moment i sagan.  

3. Roliga sagor eller berättelser om tricksters och anekdoter men även dockteatrar. 

4. Folkfestivaler, vanor, och lekar som användes vid födslar, bröllop och begravningar. Även 

rättsliga dokument, special skatter, plikter, jobb och tullföreskrifter. 

5. Vidskeplighet om andar, spöken, häxor, goda och onda omen, fenomen och drömmar. 

6. Ordspråk, ovanliga dialekter och användning av språket.
54
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3. Teori 

3.1 Mytdefinition  

Genom att sagorna i uppsatsen behandlas som myter, krävs det en insatthet i begreppet myt så 

väl som begreppet rit. Vad som är en myt har länge varit omdebatterat, och den diskussion 

som förts har sin grund i definitionssvårigheter. Arvidsson menar att diskussionen skulle 

upphöra om man förstod att en definition endast är en reglering av språkbruk och som sådan 

kan den inte motbevisas med hjälp av empiriska exempel. Han menar med det att definitioner 

av myt innebär problem då de är tänkta att vara behjälpliga oberoende av kulturell kontext 

samtidigt som dess karaktär gör att de inte av sig själva kan ta hänsyn till kulturernas 

skiftande nyanser.
55

 Myterna skall således kunna användas oberoende av ursprung eller 

kulturell kontext enligt Arvidsson. Thomas Hylland Eriksen menar att myter instiftar en 

ordning som gör världen begriplig,
56

 dock menar han inte att myten på något sätt måste 

spegla en verklighet även om den kan göra det. Arvidsson själv menar att hans definition av 

myt är mycket inspirerad av Bronislaw Malinowskis definition. Malinowski menar att:  

Myt framstår alltså som en paradigmatisk berättelse som ska ingjuta en specifik 

hållning hos individen och därmed forma hennes känsloliv och attityder.
57

  

I denna studie kommer jag att behandla bröderna Grimms sagor som om de vore myter, då 

jag i studien vill påvisa att Grimms sagor visar på liminala utvecklingar hos de kvinnliga 

karaktärerna som tillhör normen och är önskvärd för verklighetens kvinnor.  Som Malinowski 

belyser kan man tolka sagor som myter såvida de visar ett förhållningssätt hos individen och 

kan påvisa ett tydligt ställningstagande om känslor och attityder.   

 

3.2 Ritualdefinition  

En av de mest kända definitionerna på religiösa riter är given av Victor Turner som menar att 

en ritual är:  

prescribed formal behavior for occasions not given over to technical routine, 

having reference to beliefs in mystical (or non-empirical) beings or powers 

regarded as the first and final causes of all effects.
58
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Jag skulle dock vilja vara kritisk mot denna definition då den kan tolkas på så sätt att allt som 

inte tillhör det vardagliga eller som innebär konsekvenser kan anses vara en rit men endast 

om den har mystiska varelser eller krafter inblandade. Detta gör att definitionen känns 

aningen för exkluderande. Med det menar jag att Turners definition inte är öppen att 

inkludera de flesta handlingar som kan innebära konsekvenser i en direkt eller avlägsen 

framtid såvida de inte innehar närvaro av mystiska krafter eller varelser. Den har inte heller 

något användningsområde om inte ritualerna har en förutsagd religiös mening. Turners 

ritdefinition är inte anpassningsbar på sagor där det inte förekommer någon mystisk 

inblandning, till exempel sagan om Kung Trastskägg. Definitionen skulle däremot kunna 

passa in på sagorna Askungen, Törnrosa, Hans och Greta, Fru Holle och Rapunsel då de alla 

innehåller mystiska inslag (talande fåglar med magiska krafter, magiska törnmurar, 

förbannelser, feer, häxor, alternativa världar med talande objekt och övermänsklig styrka i 

kroppsdelar, i detta fall håret).  

 

3.3 Van Gennep  

I denna uppsats utgår jag ifrån van Genneps definition av passageriter vilken han utvecklade i 

The Rites of Passage (1960). När en karaktär går in i ett övergångsstadium och utkommer 

som något annat genomgår han en passagerit. Att passera en gräns, verklig eller symbolisk, 

världslig eller psykisk är ett nyckelelement i alla övergångsriter.
59

 Det är dock inte personen 

som har förändrats fysiskt utan att egenskaper som behövs för uppfyllande av en ny roll 

utvecklas. En övergång kan vara till exempel födsel, könsmognad, äktenskap eller död och de 

är ofta förknippade med rit av något slag. De kan även kallas för livskriser eller livscykelriter, 

som kulturellt markerar en persons status och ändrar den.
60

  Exempel på passageriter är 

bröllop, dop eller sexuell debut.  

Dessa ceremonier är nödvändiga för att en person eller grupp skall kunna röra sig från en 

position till en annan. Dessa positioner som en individ vanligen bör röra sig inom är bland 

annat födsel, pubertetsinträdet, förlovning, bröllop, graviditet, föräldraskap, initiationer i 

religiösa samfund och begravningar.
61

 För att en person skall övergå från den profana världen 
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till den heliga världen är hon beroende av en passagerit genom vilken hon stiger in i ett 

mellanliggande stadie.
62

 

Van Gennep identifierar tre övergångar i den liminala utvecklingen. Alla tre övergångarna är 

inte alltid tydliga och utmärkande men de finns där, och de är inte heller jämbördiga eller lika 

betydelsefulla.
63

 I många av de fallen jag kommer att ta upp i uppsatsen är inte alla 

övergångar tydliga och i vissa fall kan det även vara så att intet fokus läggs på den 

överhuvudtaget från författarens håll. I alla sagorna i det utvalda materialet förekommer det 

en passage eller liminal utveckling. Att utvecklingen inte är uttalad tydligt i sagorna kan bero 

på att bröderna Grimm skrev dessa som sagor med syfte att bevara dem för kommande 

generationer, i sann nationalromantisk anda, och att de inte är de som vanligen innefattas av 

definitioner om myter.  

Den preliminala riten handlar om separation.
64

 Det är här som förändringen tar sin början. 

Det kan vara en inledning av en isolering eller en radikal förändring i tillvaron. Van Gennep 

tar upp en brahmans utveckling från födsel till prästskap. Han menar här att den preliminala 

fasen även kan handla om förberedelser, och i brahmaners fall att läras upp under en lärare.
65

 

Det liminala tillståndet skulle kunna definieras som en del av övergångsriten.
66

 I det liminala 

stadiet befinner sig personen i limbo, det går inte att definiera den som det ena eller andra, 

den eller de kan inte klassificeras.
67

 Personen är dessutom fullkomligt statusfri, hävdar både 

van Gennep och senare Turner som utvecklar van Genneps teori ytterligare.
68

  

Det tredje stadiet kallar van Gennep för det inkorporerade stadiet som handlar om återkomst 

eller inträde.
69

 I det stadiet är personens övergång gjord, flickan har gått till kvinna och pojke 

till man. Detta kan innebära att nya egenskaper skall infinna sig hos personen och en ny roll i 

samhället tillges. 
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3.4 Turner 

I Turners artikel Betwixt And Between: The Liminal Period in Rites de Passage som skrevs 

1964 fördjupar han sitt resonemang i liminaliteten men utelämnar preliminalitet och 

postliminalitet.
70

 I den liminala fasen är alla ”nakna” som Turner uttrycker det.
71

 Med det 

menar han att de som befinner sig i liminaliteten är inte klassificerade längre men inte heller 

ännu klassificerade på nytt.
72

 

Det är i det liminala communitas skapas. Communitas är Turners begrepp och innebär en 

gemenskap eller social tillhörighet till gruppen som befinner sig i liminala perioden.
73

 

Begreppet är universellt och kan appliceras på könsmogna flickor i Ndembu folket
74

 likväl 

som på nya studenter under introduktionsveckorna vid ett universitet.
75

 Communitas är 

begreppet för den samhörighet, sociala band eller relationer som skapas mellan personer som 

befinner sig i den liminala fasen samtidigt och tillsammans.
76

 Caroline Walker Bynum riktar 

kritik mot Turners teorier då hon bland annat menar att Turner inte likställer könen när 

communitas bildas. Hon hävdar att han står med den dominanta gruppen (männen) och ser på 

kvinnan (både i symbol och fakta) och kvinnans liminalitet. Hon hävdar att användandet av 

communitas i den meningen som Turner avser kan vara missvisande i avseende av den 

kvinnliga liminala utvecklingen.
77

 

 

3.5 Lincoln 

Lincoln menar dock att i det preliminala stadiet skiljer sig den manliga förvandlingen och den 

kvinnliga förvandlingen i så måtto att pojkar redan har en status i samhället men att flickor 

inte har det. För att dessa två ska bli jämlika i det liminala är det därför vanligt att pojkar 

avskalas i form av kläder och statussymboler men att flickorna istället byggs upp med nya 

kläder och statussymboler.
78

 

Lincoln har i Emerging from the Chrysalis (1991) inriktat sig på kvinnans initiationsritualer 

till skillnad från van Gennep som utgår ifrån männens till stor del. I analysen av kvinnans 
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initiationsriter föreslår Lincoln att van Genneps modell för ritualiserade sociala passager inte 

fungerar som den bör. Det finns en skillnad i den uppsättning i symboler som används i 

kvinnans initiation då den unga flickan väldigt sällan är i total isolering från sitt samhälle och 

sin familj. Hon må vara isolerad men inom familjens omnejd eller område.
79

 Pojkars 

passageriter ser ofta annorlunda ut som till exempel en ren separation där pojken lämnar 

samhället för vildmarken.
80

 Han menar dessutom att både van Gennep och Turner har mycket 

av den manliga initiationen i åtanke när de teoretiserar.
81

  Han föreslår därför att istället för 

en symbolisk logik av separation – liminalitet – återinträde, lanserar Lincoln begrepp som 

inkapsling och egenskapsuppkomst som mer lämpliga.
82

 Han hävdar dessutom att många 

kvinnors initiation verkar vara en föreställning att en förvandling skall ske för den omogna, 

outvecklade flickan till den kulturella definierade bilden av kvinnlighet.
83

 Det innebär att 

personen är utan status eller social ställning, personen är inte mer eller mindre än någon 

annan i den liminala fasen och de tillhör inte heller något kön, alltså är alla likställda. Den 

liminala fasen är ett ingenmansland där personerna inte ännu fått någon ny status men som 

blivit fråntagna sin gamla status.
84

   

I uppsatsen kommer jag att identifiera den preliminala-, liminala- och postliminala fasen hos 

respektive kvinna som innehar en centralroll i sagan genom att tillämpa van Genneps teori 

med stöd av Turner och Lincoln. Jag kommer dessutom att identifiera en möjlig communitas 

hos de kvinnliga huvudpersonerna i sagorna. 
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4. Resultat och Analys 

För att få tillgång till flertalet utgivna årgångar på svenska av samma sagor utförde jag ett 

arkivarbete som innebar en resa till Stockholm. Under mitt arkivarbete på Kungliga 

biblioteket i Stockholm fann jag till stor förvåning att sagorna inte förändrats så mycket som 

jag hoppats på sen 1883. De skillnaderna som gjort i de svenska utgåvorna var till största del 

den språkliga där ord och meningar omformulerats, det fanns också ett fåtal och små 

förändringar i form av detaljer.
85

 Tittar man till exempel på Hans och Greta och när de finner 

huset som häxan bor i lyder de olika årgångarna som följande: 

Och då han slutat, skakade han sina vingar och flög framför dem, och de gingo 

efter honom, tills de kom till ett litet hus, på hvars tak han satte sig, och då de 

kommo alldeles nära, sågo de, att huset var bygdt af bröd och täckt med 

pepparkakor, men fönstren voro af klart socker. >>Nu skola vi gripa oss an>>, sade 

lilla Hans >>och hålla ett riktigt kalas. Jag vill äta ett stycke af taket; Greta, du kan 

äta af fönstret, det smakar sött.>> Lille Hans reste sig på tå och bröt af en liten bit 

af taket för att känna huru det smakade, och lilla Greta stälde sig vid fönsterrutorna 

och knaprade på dem. Då ropade en fin röst inifrån rummet: >> Knuper, knaper, 

knus, Hvem knaprar på mitt hus?>> Barnen svarade: >>Det är bara blåsten!>> och 

fortsatte att äta, utan att låta störa sig.
86

  

När de lyssnat en stund lyfte fågel och flög, och barnen följde efter, så kom de fram 

till en stuga i skogen. Den var byggd av bröd och täckt med pepparkakor och 

fönster rutorna var klart socker. Hungriga som de var högg de in, Hans på taket och 

Greta på ett fönster. Då hörde de en röst inne från ”Knaperi, knaperi, knus, vem är 

det som knaprar på mitt hus?” Det är bara vinden svarade barnen och fortsatte äta.
87

  

När den hade slutat sjunga, lyfte den vingarna och flög framför dem, och de följde 

den tills de kom till en stuga, där den slog sig ner på taket.  När barnen kom helt 

nära, upptäckte de att huset var av bröd med tak av pepparkaka, och att fönstren var 

gjorda av genomskinligt socker. – Det måste vi smaka på, sa Hans, och få oss ett 

riktigt gott kalas! Jag äter en bit av taket! Du kan ta av fönstret, Greta, det är sött 

och gott. Hans sträckte sig upp och bröt en bit av taket för att känna hur det 

smakade, och Greta ställde sig vidfönstret och knaprade på det. Då hördes en pipig 
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stämma ropa inne i stugan: Knaperi knaperik nus, vem är det som knaprar på mitt 

hus? Barnen svarade: Det är vinden som far under himlen så klar.
88

 

Att sagorna inte förändrats avsevärt ger en antydan om att de detaljer som är viktiga för 

sagornas fortlöpande inte förändras trots olika samhällen och olika tidsrymder. Sagorna har 

således överlevt i ca 110 år av översättningar och moderniseringar och förblir oförändrade. 

Här nedan kommer jag att redovisa mitt resultat i övergångsövergångar för 

övergångsövergångar och saga för saga, i ordningen: Askungen, Törnrosa, Kung Trastskägg, 

Hans och Greta, Rapunsel och Fru Holle. Sagorna finns i en sammanfattad version i 

bilagorna.  

 

4.1 Separation i sagorna 

Som van Gennep och Lincoln båda nämner i sina teorier är det första stadiet i övergångsriten 

består av en avskärmning från den tidigare levda tillvaron, om det måste vara en separation är 

de oense om. Separationen kan också omnämnas som preliminala tillstånd.
89

 

 

4.1.1 Askungen 

Separationen i Askungen kommer tidigt för flickan som kommer att kallas för Askungen. Så 

fort hennes styvmoder och styvsystrar etablerar sig i huset och sammanställer sig med 

Askungens fader förändras Askungens tillvaro. Innan dess har familjesituationen sett 

annorlunda ut, när hennes biologiska moder lever och är gift med hennes fader. När modern 

blev sjuk och så småningom avlider förändrades förhållandet i hemmet, fadern som sinom tid 

gifter om sig, och tre nya personer ska ingå i familjen. (Se bilaga 1) Det kan handla om en 

separation från den biologiska modern. I sagan framgår inget av faders sorgeprocess mer än 

att han dröjde till vintern innan han gifte om sig, men Askungens innebar att hon varje dag 

begav sig till sin moders grav för att sörja henne. Anledningen till att detta skede kan 

identifieras som separationen i van Genneps övergångsrit är att elementet av en gräns finns 

där, denna gång både psykiskt och fysiskt.
90

   

Askungens separation sker i form av att familjeförhållandena förändras och hon förlorar sin 

status i hushållet och blir något som liknar en tjänstepiga samtidigt som hon inte är piga. Hon 
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är på flera sätt lägre i status än en piga då hennes säng blir golv och aska, men hon är 

samtidigt mäktig då hon kan få vad hon än önskar vid sin moders grav. Hon separeras från 

övriga hushållet och samhälle genom att tvingas arbeta inom husets väggar och endast ha 

sporadisk kontakt med husets övriga invånare. Som Lincoln hävdar innebär inte 

separationsstadiet nödvändigtvis en separation utan det handlar mer om en inkapsling i den 

redan etablerade omgivningen.
91

 I Askungens fall handlar inkapslingen om en isolering i 

hennes faders hus och egendomar.  

 

4.1.2 Törnrosa 

I sagan om Törnrosa inleds handlingen med en passagerit, från foster till barn av själva 

personen Törnrosa men hennes liminala utveckling börjar först när hon fyller femton år. I 

samband med hennes födsel firas det, och hon är i allra högsta grad involverad och omgiven 

av föräldrar, hov och gäster. När prinsessan fyller femton finner vi henne dock separerad från 

övriga hovet då hon ensam beger sig på upptäcktsfärd i slottet. Som Lincoln skriver innebär 

inte alltid separation total isolering.
92

 Det är då hon hittar tornet med det lilla rummet med 

den äldre kvinnan som sitter och spinner. Separationen från hennes föräldrar som för tillfället 

inte befinner sig inom slottets område och från allt annat folk som befinner sig vid hovet 

innebär som sagt ingen total isolering. Om än törnemuren som växer upp isolerar hela slottet 

från omvärlden.  

Murphy nämner i sin bok att Bruno Bettelheim som tolkat bland annat Törnrosa genom egna 

teorier. Specifikt med hans tolkning är observationen av Törnrosas inträde i den liminala 

fasen. Det inträffar specifikt när hon är femton år gammal och Bettelheim menar att den äldre 

kvinnans spinnande verksamhet i tornet med den cirkulära rörelsen är en pågående 

menstruation.93 Vilket skulle kunna medföra en tolkning om att Törnrosas blödande efter 

sticket skulle vara hennes påbörjade menstruation. Både van Gennep och Lincoln menar att 

menstruation och könsmognad är början på den liminala övergångsriten.
94

  

Det som bör tolkas som övergångriten i sagan är stickandet på sländan och hennes förändring 

av tillstånd. Ett annat alternativ är hennes ensamma väg genom slottet för att där möta denna 
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gamla mystiska kvinna i tornet.  Då hon skiljs från sin tidigare tillvaro och sociala band för 

att förflytta sig till ett nytt identitetslöst utrymme där hennes världsliga tillvaro upphör. 

 

4.1.3 Kung Trastskägg 

Sagans centrala person är en prinsessa vars övermod och överlägsenhet gör att hennes fader 

tröttnar och gifter bort henne. Dennes passagerit börjar till skillnad från de andra sagorna vid 

bröllopet, där hon separeras från sitt kungliga liv, sin fader, sin invanda omgivning.
95

 Då 

prinsessan i denna saga inte befinner sig isolerad från allt annat socialt samspel utan hon 

möter personer även efter separationen från sitt tidigare liv men hon är aldrig delaktig i det 

sociala samspelet runt om henne lämpar sig Lincolns begrepp om inkapsling bättre än van 

Genneps separation. Hon förlorar dessutom sin status eftersom hon gifts bort med en 

vedhuggare. Hon är ju från början prinsessa men faller i hierarkin till att vara hustru till en 

fattig vedhuggare. Detta är något som tydligt kan ses i den kommande fasen av liminalitet. 

Bowie har tagit upp just detta exempel när själva bröllopet och lämnandet av hemmet är 

separationen i den liminala fasen.
96

 I de övriga sagorna i uppsatsen kan vi se att bröllopet 

istället är gränser som överträdes för att ingå i postliminaliteten. 

 

4.1.4 Hans och Greta 

I Hans och Greta kan man diskutera när separationen sker eftersom de två gånger separeras 

från sin fader och styvmoder och ytligare en gång från varandra. Den första som skulle kunna 

vara separationen stärks av van Gennep då barnen passerar en symbolisk gräns när de lämnar 

hemmet, men eftersom de hittar hem och riten upprepas utesluter jag det som den 

separationen som inleder den liminala fasen. Istället hävdar jag att det är andra gången de 

lämnar hemmet på samma sätt och passerar gränsen mellan hemma och borta
97

 som den 

preliminala tillståndet statueras. I det här fallet isoleras barnen från sin fader och sin 

styvmoder och även omvärlden. 

Även en tredje separation kan komma att diskuteras nämligen när Hans och Greta skiljs åt av 

häxan. Även denna separation skulle kunna vara den som passar bäst för den preliminala 
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tillståndet, både genom gränsöverträdelsen
98

 och genom isolering
99

. Detta fall talar dock för 

Gretas övergångsrit då hon nu står ensam utan Hans.  

 

4.1.5 Rapunsel 

Rapunsel går tidigt igenom två separationer. Det är dock ingen av teoretikerna som omnämnt 

att detta skulle kunna förekomma. Den ena är när hon föds och trollpackan genast tar henne 

från hennes föräldrar och ger henne namnet Rapunsel. Detta skulle kunna ses som en början 

på den liminala fasen med en så kallad livskris då födsel och namngivning kan ses som kriser 

i livet.
100

 Enligt Lincolns teori är det inte nödvändigt med total isolering för att inträda i den 

liminala fasen; därför kan detta betraktas som början till Rapunsels övergångsrit.
101

 

Rapunsels andra separation är när hon som tolvåring tas från världen och isoleras i ett högt 

torn. Där är hon separerad från omvärlden och från alla andra människor så när som på 

trollpackan och sinom tid prinsen. Trollpackan uttalar sig dessutom om att målet med 

Rapunsels vistelse i tornet varit att isolera henne från övriga världen. Denna separation 

stämmer överens med van Genneps teori om de preliminala tillståndet.
102

  

Oavsett vilken av separationerna man anser är rätt så har inte Rapunsel någon social status att 

prata om då hon inte föds in i någon ställning, hon är föräldrarnas dotter och trollpackans 

fånge innan hon går in i den liminala fasen.  

 

4.1.6 Fru Holle 

I sagan fru Holle finns det två döttrar i ungefär samma ålder, den ena är änkans egen dotter 

och är lat och ful, den andra är styvdotter och vacker och flitig. Den vackra flitiga är den som 

har fått huvudrollen i sagan, detta kan man se att det är hon som är ledande i berättelsen och 

det är också hennes känslor man får läsa om. Den andra dottern är i liknande situation men 

man får inte veta något om henne. Den liminala passagen jag kommer att titta på tillhör 

således den vackra dottern.  

Hennes preliminala tillstånd kan liknas med Askungens. Hennes biologiska far finns inte i 

bilden men hennes styvmoder gör det. Hon får utföra större delen av husets kroppsarbeten.  
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Hon jobbar hårt tills hon blöder, och när hon tappar spolen till spinnrocken i brunnen får hon 

hämta den. Det är då hon faller ner i den och upplever preliminala stadiet, som också kan 

kännetecknas av separationen. Detta eftersom hon separeras från hennes vanliga omgivning 

och från hennes styvmoder och styvsyster. Van Gennep menar att separationen från den 

tidigare upplevda världen är ingången i liminaliteten.
103

 Vi kan också se att det sker en gräns 

överträdelse mellan hennes värld och den alternativa världen hon vaknar upp i sedan hon 

fallit i brunnen.
104

 Den gränsöverträdelsen kan både ses som kroppslig då hon fysiskt vaknar 

upp i en annan värld, men även som psykisk då hon lika gärna skulle kunna sväva mellan 

levande och död.  

 

4.2 Liminala tillstånd i sagorna 

Det liminala tillståndet mellan varit och ska bli kännetecknas av ingenmansland. Här är 

personen mellan sociala band till alla utanför den liminala fasen och utan status. Turner 

menar att varelser i den liminala fasen inte har någon status, egendom, rang, släktskap. 

Ingenting som ger dem sociala band eller kontexter med utomstående varelser finns inom den 

liminala fasen.
105

  

 

4.2.1 Askungen 

Askungens liminala tillstånd pågår under större delen av sagan. Från det att hon förlorar sin 

ställning till en tillvaro kantad av icke tillhörande tills det att hon återfår en status och får en 

ny tillvaro med en ny roll.  I hennes liminala tillstånd kan man inte klassificera henne. Å ena 

sidan är hon en smutsig kökstjänare men å andra sidan är hon en underskön varelse som 

självaste prinsen faller för. Hon kan vara allt hon vill med hjälp av fågeln vid sin moders grav 

men hon kan även vara den lågt stående tjänaren i köket.  Det är som om hennes personliga 

existens upphör, då hon är likt tjänstefolket och samtidigt medlem i familjen hon tjänar. Detta 

gör hennes plats i familjehierarkin otydlig. 

I den liminala fasen kan man även förlora sin identitet i communitas som bildas,
106

 i 

Askungens fall ifrån tas hon sitt namn. Hennes riktiga namn omnämns inte i sagan utan det är 
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när hon förlorat sin status och ställning hon får öknamnet Askungen för att hon alltid är så 

smutsig och sotig. Turners communitas har dock ingen koppling i Askungen då hon inte har 

någon som hon kan skapa den speciella relationen till. För att det ska kunna bildas en 

communitas så måste det vara flera individer som genomgår övergångsriten vid ett och 

samma tillfälle.
107

  

Under hennes tid i limbo utvecklas Askungen från att acceptera den kränkande behandlingen 

som hon utstår under sin styvmoder och styvsystrar till att trotsa styvmoderns förbud om att 

inte gå på balen.
108

 Fram till dess har hon utstått allt som styvmodern slängt i hennes väg, 

både i form av kränkningar och utmaningar. Hon har stått ut med lögner och svek men vänder 

sedan och trotsar styvmodern för att hon kan. Hon går från att ha varit liknande en 

marionettdocka till att vara en person med vilja och genomförandekraft. Under hela perioden 

visar hon dock tendenser till list och avvägningsförmåga. När hennes styvmoder ger henne 

utmaningen att plocka en kruka ärtor ur askan på två timmar, vilket för en människa borde 

vara ytterst svårt om inte omöjligt vänder hon sig till hjälp som är anpassad till situationen. 

Fåglarna löser utmaningen mycket bättre än till exempel huskatten eller svinen i stian skulle 

göra.   

Enligt van Genneps teori är isolering ett vitalt element i den liminala fasen. Lincoln menar att 

det inte stämmer överens med många fall av kvinnans övergångsriter och menar att det inte 

behövs isolering utan att det handlar om en metamorfos.
109

 I Askungens fall förekommer det 

inte någon isolering i den meningen att hon är avskild från allt socialt umgänge. Hennes 

liminalitet tillämpas bättre på Lincolns teori som handlar om att det är en förvandling utan att 

hon behöver lämna hemmet.
110

 

I Askungens liminala fas förändras hon från barn till en ung kvinna som är redo för giftermål. 

 

4.2.2 Törnrosa 

Törnrosas liminala fas inträffar när hon somnar i tornrummet. Hon har tidigare varit prinsessa 

och det förblir hon genom den preliminala stadiet. När hon somnar in i tornet och avskärmas 

från omvärlden kan man säga att hon förlorar sin titel och status rent praktisk. Ingen av 
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teoretikerna som jag tagit del av diskuterar hur statusen kan förloras men samtidigt finnas 

kvar. Detta är faktumet i sagan om Törnrosa. Från omvärldens sett förlorar hon sin status som 

prinsessa i och med isoleringen men eftersom hela hovet befinner sig i hennes liminala 

tillstånd förändras inte hennes status för dem. Samtidigt kvar står ryktet om henne som 

prinsessa så till den grad att prinsar och annat folk försöker bekräfta hennes existens. Lincoln 

menar dock att personen i den liminala fasen har förlorat sin status men inte erhållit någon ny 

ännu.
111

 

Eftersom hela slottet blir omringat av törnen som växer sig så höga att inte tornspirorna syns 

blir hela slottet totalt isolerat från omvärlden.  Lincoln hävdar att separationen inte alltid är 

nödvändig och att ett mer passande begrepp skulle vara inkapsling.
112

 Då prinsessan inte är 

separerad från hovet eller hemmet, men hovet är inkapslat från omvärlden spelar det ingen 

större roll vilken av teoretikernas begrepp som används, då både separation och inkapsling är 

passande. 

Törnrosa är inte prinsessans riktiga namn, precis som Askungen får man aldrig reda på 

hennes riktiga namn i sagan, men Törnrosa är ett smeknamn som ges då ryktet om henne 

sprids över landet. Inte heller när hon går ur den liminala fasen återfår hon sitt namn. I den 

tidiga översättningen från 1883 heter hon prinsessan Törnros. Detta innebär att trots att 

hennes status inte förändras så ifrån tas hennes namn och sociala position från henne, vilket 

är karaktäristiskt för den liminala perioden.
113

 Turners begrepp communitas, om sociala band 

och gemenskap
114

 är i Törnrosa svåra att se. Å ena sidan finn det andra personer vid hovet 

som delar hennes inkapsling från omvärlden men det framgår inte heller av sagan om det 

finns någon annan inom isoleringen som genomgår samma passage som hon från flicka till 

giftasmogen.  

Hon har under hennes liminala fas väntat och utvecklats från  könsmogen till giftasmogen.
 115

 

 

4.2.3 Kung Trastskägg 

Prinsessan i sagan går in i den liminala fasen när hon blir bortgift och får lämna sin faders 

hov. Hon får lämna sin invanda tillvaro men får ännu inte gå in i hennes nya tillvaro. van 
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Gennep omnämner den liminala fasen just som sådan, när personen inte tillhör sin gamla 

tillvaro men inte ännu den nya heller. Detta kan vara även vara symboliskt.
116

 Det är också 

vid samma tidpunkt som hon förlorar sin status som prinsessa, men hon erhåller ingen ny 

uttalad titel. Även detta nämner van Gennep som en viktig del av det liminala tillståndet.
117

  

Det kan dessutom vara indikationer på den liminala fasen när man inser svårigheterna att 

klassificera henne från det att hon lämnar slottet, hon är ju inte prinsessa, inte hushållerska, 

inte handarbetare, inte försäljerska och inte kökspiga. Hon är kvinna och gift, det är det enda 

säkra kategorin man kan placera in henne i som är uteslutande.
118

  

När det kommet till communitas kan man tydligt se hur det finns i den liminala fasen för 

prinsessan. Vid giftermålet är hon ytterst motvillig och ogillar sin nye make mycket men i 

den liminala tillvaron bildas det communitas mellan dem. Från att ha ogillat sin make går hon 

till att sakna honom när han är borta, lyda honom, lita på honom och tycka om honom. Turner 

menar att communitas är det sociala band som bildas mellan personer i det liminala 

tillståndet, och endast mellan dem som har samma sociala status.
119

 Som versionen från 1883 

utrycker:  

Allt detta hade han gjort av kärlek till henne och för att böja hennes stolta sinne och 

straffa hennes högmod som hon visat honom tidigare. Hon grät bittert och tyckte 

att hon gjort så mycket orätt och inte var värd att vara hans gemål, men han 

tröstade henne och sade att det var deras bröllop som de skulle fira nu.
120

  

Detta speciella band mellan dem hade inte vuxit fram om de inte befunnit sig i det liminala 

tillstånd de gör.
121

 Communitas tar inte hänsyn till status, ålder, släktskap och ibland inte 

heller kön.
122

 I denna saga spelar dessa faktorer roll då även vedhuggaren är nygift och också 

går igenom en liminal övergång precis som prinsessan, detta kan göra att communitas är så 

pass tydlig som den är i denna saga i jämfört med många andra. Att det finns en hierarkisk 

ordning mellan mannen och kvinnan som ständigt förändras försvårar dock förhållandet till 

communitas. Till en början har prinsessan högre placering i hierarkin, den förändras dock i 

den liminala fasen till att bli ombytt då det är maken som är den ledande och dominanta.  
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Prinsessan förändras markant från den bortskämd flicka till en ödmjuk kvinna genom den 

liminala utvecklingen och communitas med vedhuggaren. 

Om man ser till Fiona Bowies exempel som vi gjorde i avsnittet om separationen i sagan ska 

den liminala perioden vara den tiden som i ett västerländskt bröllop skulle motsvara 

smekmånaden och i sagan vara perioden mellan att de lämnar prinsessans faders slott tills att 

de bildar sig ett nytt liv på kung Trastskäggs slott.
123

 

 

4.2.4 Hans och Greta 

Gretas liminala tillstånd kantas av undervärderingar, där Greta är den mindre viktiga 

karaktären bredvid son broder Hans. Sagan är till stor del riktad så att Hans innehar den 

dominerande rollen som Kamenetsky skriver att pojkarna i Grimms sagor ofta har.
124

 Detta 

ser vi genom att Greta är den som inte finner råd, gråter och behöver tröstas och tas omhand. 

Det är som jag skrev ovan inte heller helt fastställt när exakt hennes liminala tillstånd tar sin 

början. Om man utgår ifrån det resonemanget jag tidigare fört är det först när hon separeras 

från Hans som hennes liminala utveckling tar sin början med avskärmningen från hennes 

tidigare liv med sin far, styvmor och bror men ännu inte får entré till en ny tillvaro. Som van 

Gennep beskriver det befinner hon sig mellan två världar.
125

 

Hans och Greta kommer från en mycket fattig familj utan något som helst anseende. Greta 

har inte någon status att tala om varken innan hon går in i den liminala fasen och inte heller 

under den, det förändras dock när hon inträder i den postliminala fasen. I den liminala fasen 

förlorar individerna status och social ställning, oavsett om de innehar någon sådan tidigare.
126

  

I Hans och Greta är det mycket svårt att upptäcka någon communitas mellan karaktärerna. 

Turner menar att communitas är det speciella band som skapas mellan personer i den liminala 

fasen.
127

  I Gretas fall saknas de speciella band som ska knytas under den liminala fasen för 

att communitas ska uppstå. Bandet med Hans finns redan sen den preliminala vistelsen och 

under den liminala fasen har hon endast sporadisk kontakt med sin bror och häxan. Att det 
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skulle skapats en relation mellan dem från går inte och det följer inte heller Turners 

händelsemönster för upprättandet av communitas.
128

   

Greta är en av de få av de kvinnorna i sagorna jag tittat på som inte omnämns i termer om 

äktenskap. Hennes liminalitet avslutas istället med återföreningen med hennes fader. 

 

4.2.5 Rapunsel 

Om man enligt ovan utgår ifrån att det kan finnas två separationer för Rapunsel så innebär 

den ena en förlängning av den andra. Den mest påtagliga isoleringen i hennes liminala fas är 

den tid hon spenderar inlåst i tornet utan trappa eller dörr. Det kan handla om att hon 

symboliskt kliver över en tröskel eller gräns in i tornet.  Att korsa gränser ska vara ett vitalt 

element i den liminala fasen enligt van Gennep.
129

 Då ingen vet vart hon är eller vem hon är, 

är hon inte möjlig att klassificera och hon har inte heller någon status. Även om hon är 

isolerad och separerad från omvärlden i tornet så är hon inte utesluten. Eftersom trollpackan 

kommer dagligen till henne är hon inte totalt avskärmad från all mänsklig kontakt. Det 

framgår dock inte vad trollpackan gör där varje dag, det framgår inte heller vad prinsen som 

lyckas ta sig in till henne gör där heller, men likt trollpackan återkommer han varje dag tills 

det att Rapunsel försäger sig.  

Om Rapunsel nämns inga egenskaper utom att hon skulle vara mycket skön med långt 

präktigt hår som skiner som guld. Detta långa hår klipper dock trollpackan av innan Rapunsel 

lämnar tornet. Detta kan tolkas som något en vuxen kvinna inte behöver, då flickan i den 

liminala fasen förbereds för den vuxna kvinnans roll.
130

 Om håret i detta fall bara är hår eller 

om det är symbol för något annat som till exempel fåfänga kan jag bara spekulera om. Hade 

det varit på det sättet hade fåfänga varit ett gott exempel då det är en egenskap som inte en 

giftasvuxen kvinna enligt normen bör inneha. 

I Rapunsels fall skulle man kunna tolka att en communitas bildas mellan henne och prinsen, 

då communitas handlar enligt Turner om ett speciellt band eller relation.
131

 Det som dock 
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försvårar detta tolkning är att communitas bildas mellan personer som genom går samma 

liminala övergång.
132

 

I slutet på hennes liminalitet kan man dock se tendenser som liknas med det som i 

traditionella fall är för männens liminala fas, nämligen att bege sig ut i vildmarken för att leva 

på egen hand.
133

 Rapunsels liminala fas avslutas likt Askungen och Törnrosa med bröllop. 

 

4.2.6 Fru Holle 

Flickans liminala tillstånd skulle kunna representeras av den avskilda alternativa värld hon 

vaknar upp i. Den världen fungerar som en bro mellan hennes forna tillvaro och den tillvaron 

hon snart skall komma till.
134

 Hon går från sin gamla tillvaro där hon värderades mindre än 

hennes styvsyster och missgynnades i det vardagliga livet till en tillvaro där hon värderas 

högre.  

Väl i det liminala tillståndet får hon chansen att utveckla de egenskaper hon tidigare erhållit i 

livet. Hon är flitig, vacker, hjälpsam, noggrann och orädd. Hon hjälper brödet i bakugnen från 

att bli brända, skakar äpplena ut trädet innan grenarna knäcktes och får anställning hos fru 

Holle som hushållerska. Hon utför arbetet klanderlöst då hon gjort liknande arbete under den 

preliminala perioden. Hon lyder order och gör de sysslor som förväntas av henne som 

hushållerska och kvinna. Lincoln menar att i personen i den liminala fasen utvecklar de 

egenskaper de tidigare innehaft och inte utvecklar några nya och för flickan i fru Holle skulle 

detta stämma exceptionellt väl.
135

  

När hon väl bestämmer sig att hon vill gå hem tillåts hon det. Hon är den enda av de 

kvinnliga karaktärerna som jag studerar i denna uppsats som självmant väljer att avsluta sin 

liminala period.  

Eftersom flickan befinner sig ensam i liminaliteten har hon mycket svårt att bilda 

communitas.  
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4.3 Återinträde i sagorna 

Den tredje fasen i övergångsriten är det som van Gennep kallar för postliminala tillståndet
136

 

eller som Lincoln kallar återinträde.
137

 

 

4.3.1 Askungen 

Askungens återinträde kommer då hon får testa sin sko som hon tappat under balen och 

prinsen får reda på hennes identitet. Hon återfår därmed sitt eget erkännande om hennes 

existens. Hon erhåller en ny socialstatus genom giftermål med prinsen. Hon återinträder in i 

en ny roll med nya uppgifter. Den liminala fasen ska förebereda deltagaren för det nya i den 

postliminala fasen genom att utveckla egenskaper och färdigheter.
138

 I Askungens fall har 

inte hennes egenskaper förändras då hon redan innan var god, snäll och from. Det som 

däremot har utvecklats under hennes liminala fas är hennes handlingsmönster, från att låtit 

hennes styvmoder och styvsystrar göra livet surt för henne och acceptera deras behandling till 

att göra något åt hennes situation. Hennes självrespekt har således troligen ökat och hon har 

blivit mer självständig.  Den svenska utgåvan av Askungen från 1883 uttrycker följande: 

Askungen får sitt smeknamn efter att hon från gryning till kväll utföra grova 

sysslor, stiga upp tidigt, bära vatten, göra eld, koka och tvätta. Om kvällen får hon 

inte sova i någon säng utan tvingas sova i askan intill spisen, och eftersom hon 

alltid var sotig och smutsig fick hon det smeknamnet av dem.
139

 

Det är även här som sagan tar slut, Askungen har då gått från rikemans dotter till något slags 

tjänstehjon till brud. Övergångsriten har i detta fall handlar om giftermål och äktenskap. De 

båda tidigare övergångarna preliminala och liminala har lett fram till det postliminala.
140

 

 

4.3.2 Törnrosa 

Törnrosas återinträde kommer i det att hon vaknar upp efter att prinsen givit henne en kyss, 

och med henne vaknar även övriga hovet upp. Glädjen är stor eftersom förbannelsen brutits 

av prinsen.  
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Då han berörde henne med sina läppar slog hon upp sina ögon, vaknade och log 

vänligt mot honom. De gick ner tillsammans till salen där hovet och kungen och 

drottningen precis vaknade, de såg på varandra med stora ögon. Och hästarna i 

stallet reste sig och skakade på dig, hundarna sprang runt och viftade på svansen, 

duvorna vaknade och flög ut på fältet, elden flammade upp, och steken började 

återigen lagas. Och så firades kungasonens bröllop med prinsessan Törnros i all 

prakt, och de levde förnöjda ända till sin död.
141

  

Törnrosa som oavsett hur man sett på hennes status under den liminala fasen fortfarande är 

prinsessa, erhåller inte vid uppvaknandet någon ny status utan denna kommer senare. Om 

Törnrosas egenskaper har utvecklats under hennes period av sömn framgår inte. Innan hon 

inträdde i den liminala fasen hade hon utvecklat alla de egenskaper som feerna gav som gåva 

vid hennes födsel som till exempel skönhet, dygd, fromhet, dessa omnämns inte när hon 

sedan träder ur den liminala fasen. Enligt van Gennep så utvecklar personen i det liminala 

tillståndet egenskaper som den haft innan till fulländning.
142

  

Genom äktenskap med prinsen erhåller hon en ny status som blivande drottning. Som 

askungen avslutas sagan med giftermål som en bekräftelse på återinträdet i samhället men 

även som en symbol för en ny tillvaro.
143

 

 

4.3.3 Kung Trastskägg 

Den postliminala fasen i sagan påbörjas när prinsessan återfår en position i hierarkin genom 

att hennes man avslöjas som konungen över slottet. Hon får då en ny status och en ny roll 

som den liminala fasen ska ha förberett henne för. Detta har den också gjort när den har ifrån 

tagit henne hennes tidigare status, brutit ner hennes högmodighet och fått henne att utveckla 

nya egenskaper.  De nya egenskaperna som utvecklats har hon utvecklat genom att hennes 

tidigare egenskaper bryts ner och att hon själv inser hennes kapacitet till att utföra de enklaste 

uppgifterna. Hon utvecklar egenskaper som är raka motsatsen till den högmodighet hon 

tidigare innehaft, nämligen ödmjukhet. Detta bevisar hon när hon förnekar att hon är värd att 

leva i position som kung Trastskäggs hustru och att hennes egen fader inte känner igen henne 

efter hennes utveckling av nya egenskaper och hennes nya personlighet. Ytterligare en 

egenskap hon utvecklat är lydnad mot hennes make oavsett om han är prins, kung, tiggare 
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eller vedhuggare. Detta passar van Genneps teorier bättre än Lincolns definition då van 

Gennep menar att de egenskaper som utvecklas i den liminala perioden inte behöver ha 

funnits i den preliminala perioden.
144

 Den hierarkiska ordningen förändras åter igen från att i 

de preliminala stadiet vara prinsessan som innehaft högst placering inom hierarkin, till att i 

det liminala stadiet vara mannen som innehar en högre ställning. I det postliminala stadiet blir 

prinsessan och kungen jämlika i den hierarkiska ordningen. 

För att för tredje gången återvända till Bowies exempel som så utomordentligt passar in på 

just denna saga. Bowie visar med en skiss på hur det preliminala stadiet motsvarar tonåren, i 

detta fall bröllopet motsvarar det liminala tillståndet och livet som make och maka är 

motsvarar det postliminala tillståndet. I Kung Trastskägg är dock prinsessans uttåg ur den 

liminala fasen när kung Trastskägg avslöjar sig och de båda bildar ett nytt liv och tillvaro på 

hans slott.
145

 

 

4.3.4 Hans och Greta 

Som jag omnämnde i delen för Gretas liminala fas inleds hennes postliminala tillstånd när 

hon återförenas med sin fader. Hennes tillvaro i hemmet kommer att förändras då styvmodern 

avlidit. Även familjens situation kommer att förändras då de dyrbarheter Hans och Greta får 

med sig från häxans hus kommer att göra att de aldrig försätts i samma situation som det 

preliminala stadiet igen. Greta har utvecklats från att vara hjälplös, medlidsam och lipig till 

att vara drivande, problemlösande och omtänksam. Då hon i början av sagan är den som 

behöver stöttning och hjälpas av sin bror Hans men mot slutet av sagan är den som lurar 

häxan och ser till att de kommer över tjärnen och kommer hem till deras fader igen. Lincoln 

skrivet att det ofta kan vara fallet med flickors liminala utveckling att deras status inte 

förändras men att egenskaper oftare utvecklas till de dygder en kvinna bör inneha.
146

  

Som jag omnämnde tidigare är Greta den enda av sagornas centralkvinnor som jag tar upp 

som inte förbereds för giftermål. Hon är unik på det sättet att hon är yngre än de andra 

kvinnorna i sagorna, och hennes liminalitet leder inte heller från flicka till kvinna. I Gretas 

fall har hennes hemkomst en symbolisk betydelse och ett löfte om konsekvenser för hennes 
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fortsatta liv då rikedomarna hon och Hans har med sig hem säkerligen kommer att förändra 

deras tillvaro.  

När de kommit över kände de genast igen sig och det dröjde inte länge innan de såg 

sin faders stuga. De störtade in i stugan och föll sin far om halsen. Han hade inte 

haft en glad stund sen han lämnade dem i skogen, men nu var hans fru död. Greta 

skakade sitt förkläde så att pärlor och ädelstenar trillade omkring i stugan. Och 

Hans slängde fram den ena grabbnäven efter den andra ur sin ficka. Nu var det slut 

på alla bekymmer och de levde lyckliga tillsammans i stor glädje. Snipp, snapp, 

snut. Nu är sagan slut.
147

 

 

4.3.5 Rapunsel 

Rapunsels postliminala tillstånd inleds när hon återfinns av prinsen i ödemarken. Hon har 

förlorat sitt långa hår men hennes tårar har erhållit läkande egenskaper, detta eftersom prinsen 

förlorade sin syn när han föll ur tornet så kunde hon återge honom synen.  Det framgår inte 

av sagan om Rapunsel utvecklat nya egenskaper, hon förlorar dock en del av sig själv, håret 

men ersätts av helande egenskaper.  

Då Rapunsel inte haft någon social status i vare sig den preliminala eller liminala faserna får 

hon en ny status genom prinsen som för henne till sitt rike och ingår äktenskap med henne. 

Hennes tillvaro förändras markant och hon erhåller en ny roll i form av prinsens hustru.
148

  

Utom sig av sorg kastade prinsen sig ut ur tornet och störtade mot marken.  Han 

överlevde visserligen men eftersom han landade bland törnen stack de ut hans 

ögon. Blind irrade prinsen omkring och efter några år i elände kom han tillslut fram 

till den ödemark där Rapunsel bodde, arm och övergiven. Han hörde hennes sång 

som så många gånger förut. Rapunsel kände igen honom och höll om honom och 

grät. Hennes tårar läkte prinsens ögon och han kunde åter se. Han förde henne till 

sitt rike och de levde länge i fröjd och lycka.
149

  

Av alla sagorna jag studerat är Rapunsel den som tar störst steg i den då kallade sociala 

hierarkin. Hon går ifrån att inte ha någon social ställning att prata om med föräldrar utan 

uttalad ställning eller betydelse till att gifta sig med en prins, det framgår dock inte av sagans 

slut om hon blir drottning eller ej. 
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4.3.6 Fru Holle 

Flickans liminala period avslutas när hon själv bestämmer sig för att hon vill gå hem till 

styvmodern och styvsystern, trots att hon har det bättre hos fru Holle. Som jag konstaterade 

ovan är hon den enda i de studerade sagorna som själv väljer när hon ska avluta sin liminala 

tillvaro. När hon återvänder till världen där styvmodern och styvsystern finns går hon åter 

över den gräns som tyder på liminalitet och går in i den postliminala tillvaron som väntar.
150

 

Hon blir belönad rikligt för hennes flit och noggrannhet och hennes lata syster blir bestraffad 

med beck som fastnar i hennes hud i versionen från 2008.
151

 

Det framgår inte av sagan om hon någonsin gifter sig men hon har i alla fall åldern inne för 

det. Det framgår inte heller om styvmodern och styvsystern förändrar sin attityd mot flickan.  

Hennes goda egenskaper har under tiden i den liminala perioden förstärkts och utvecklats till 

dem som bör finnas hos en vuxen kvinna men hennes status förändras inte.
152
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5. Slutdiskussion  

Genom att ha studerat mitt urval av sagor har jag kunnat utläsa att den liminala utvecklingen i 

van Genneps mening skulle finnas i samtliga av sagorna. I många fall har det varit tydligt var 

och hur de olika övergångarna infaller och hur de avslutas i sagorna. I samtliga sagor finns 

det gränsöverträdelser som van Gennep ser som vitala moment för att identifiera liminalitet 

och för att se utvecklingen hos personen i övergångsriten, och det är dessa jag i uppsatsen har 

identifierat och applicerat på sagorna för att få fram det resultatet jag har (Se Resultat och 

Analys kapitlet ovan). Gränsen kan vara symbolisk eller fysisk.
153

 Till exempel i kung 

Trastskägg är separationen tydlig då hon tvingas lämna sin faders hov eller fallet med Fru 

Holle nere i brunnen blir en gräns mellan den vanliga världen och den magiska ängen. I ett 

fåtal av sagorna har det inte varit tydligt eller svårt att urskilja när de tre övergångarna 

övergår i varandra. Till exempel i Hans och Greta där flertalet situationer som skulle kunna 

vara separationer äger rum och flertalet av dem har element som van Gennep beskriver. 

Svårigheter där har varit att avgöra vilken av separationerna som varit den som inleder den 

preliminala fasen.
154

 I dessa tillfällen har jag gått tillämpa så många aspekter av vad 

teoretikerna säger för att se vilket tillfälle som är applicerbart på flest aspekter. I samtliga 

sagor har det dock varit möjligt att identifiera samtliga riter och gränser som givit besked om 

passage mellan de liminala faserna.   

Trots att mitt urval har gjort att mitt resultat kan framstå som vinklat menar jag att detta ändå 

visar på att min utgångspunkt om att sagor kan behandlas genom att applicera teorier på dem 

och ge resultat av religionsvetenskaplig karaktär. Trots att alla sagorna har gemensamma 

faktorer som till exempel att alla har en kvinnlig huvudperson så är de alla unika på sitt sätt. I 

sagan Hans och Greta är till exempel huvudpersonerna mycket yngre än de vanligen är i 

Grimms sagor med undantag av Tummeliten, de är också en av de få sagorna där inte någon 

magi är direkt inblandad, trots häxans närvaro och huvudkaraktärerna klarar sig ur knipan 

med hjälp av deras egen listighet. Kung Trastskägg skiljer sig från de andra att sagan inte 

avslutas med bröllop och att de levde lyckliga där efter, eftersom bröllopet i den kommer i 

början av sagan, inte heller Hans och Greta slutar i giftermål.. Dottern i Fru Holle är den enda 

av karaktärerna som själv väljer det som gör att hon lämnar den liminala tillvaron. Sagorna 

innehåller också fler likheter än de som jag gjorde urvalet på. Ett exempel på sen sådan likhet 
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är att de alla innehåller negativitet eller grymhet så som Tatar skriver och gör henne kritisk 

till att sagorna skulle vara anpassade för en målgrupp som är barn.
155

 I Askungen, Fru Holle 

och Kung Trastskägg framkommer grymma förnedringar, undervärdering, brist på sympati 

och elakhet.  I Törnrosa, Askungen, Hans och Greta och Rapunzel förekommer det dödsfall 

eller att personer erhåller stora skador. 

Grimms sagor har ansetts vara förmedlare av normer för kvinnor i det tidiga 1800-talets 

Europa. Att sagorna skulle vara normerande innebär att de skulle vara påverkande av normer 

och ha inflytande hur normer etableras.
156

 Tartar menar att den kvinnliga 

huvudrollsinnehavaren alltid är lika god som den är vacker,
157

 och att det är en traditionell 

könsroll för kvinnor, vilket Grimm förstärker och passar in på etiken under 1900-talet. Då jag 

i mitt arkivarbete läste sagorna som fanns på svenska från 1883 och noterade att de inte 

förändrats på annat sätt än språkligt visar de på att normerna som sagorna förmedlar inte har 

förändrats över de hundra åren trots flertalet redaktionella arbeten.  Ett exempel på detta: 

Prinsessan frågade vad hon gjorde och beslutade sig sen att hon också ville prova, 

tog sländan, stack sig och för sovandes ner på en säng. Samtidigt som hon gjorde 

det kom kungen och drottningen hem, och föll genast i sömn. Somnade gjorde även 

hästarna i stallet, hundarna på gården, duvorna på taket, flugorna på väggen, elden i 

spisen, steken och kocken. Även vinden slutade blåsa.
158

 

- God dag, gamla mor, sa prinsessan, vad gör du? 

- Jag spinner, svarade gumman och nickade på huvudet. 

- Vad är det för något som snurrar så lustigt? frågade flickan, tog sländan och 

ville spinna, hon med. 

Men knappt hade hon rört vid den, förrän spådomen gick i uppfyllelse och hon 

stack sig i fingret på den. 

I samma ögonblick som hon stack sig, sjönk hon ner på bädden som stod där, och 

föll i djup sömn. och hela slottet föll i sömn på samma gång som hon. kungen och 

drottningen som just hade kommit hem och trätt in i salen, somnade, och hela hovet 

med dem. Hästarna i stallet, hundarna på gården, duvorna på taket, flugorna på 
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väggen, alla sov. Ja, till och med elden som flammade i spisen blev stilla och 

somnade in.
159 

Att sagorna skulle fylla samma funktion som de gjorde när de nedskrevs är dock högst 

tvivelaktigt som Frank Baum hävdar i The wizard of Oz.
160

 Han hävdar i inledningen att 

sagan idag inte längre fyller någon funktion som normbärande i det moderna samhället utan 

att de är till för underhållning endast. Hur det ligger till med detta kan man diskutera. De 

flesta i dagens samhälle är väl medvetna om att sagan är just bara en saga och inte mer, men 

de normer och världen som sagan förmedlar värdesätts fortfarande idag som till exempel de 

normer som anses vara kvinnliga så som omtänksamhet, följsamhet och fromhet som 

exemplen Kung Trastskägg, Hans och Greta eller Askungen förmedlar med deras liminala 

utveckling. I flera av sagorna ser vi hur huvudkaraktären har förändrats genom den liminala 

processen med tillhörande övergångsritual.
161

 Om vi ser till exemplet om prinsessan i Kung 

Trastskägg som innan hennes liminalitet är otrevlig, högmodig och oresonlig så är dessa 

egenskaper som inte uppskattas av en person i hennes närhet, varken som vän, familj eller 

arbetsgivare. Den förvandlingen som sker under hennes liminalitet gör henne ödmjuk och 

självkritisk, och i och med det passar hon in både i tillvaron i sagan, men egenskaperna 

uppskattas även hos en verklig samtida person. Vi kan dessutom se vilka dygder och 

egenskaper som uppskattas hos en kvinna genom att studera vilja elva gåvor som Törnrosa 

erhåller av feerna innan förbannelsen faller. Gåvorna innehöll sådant som skönhet, dygdighet, 

rikedom, fromhet och så vidare, sagan tar inte upp alla. Det är dock inget jag kan undvika att 

notera: de egenskaper, normer och ideal som sagan förmedlar är även aktuella idag.  

Då det inte fanns några förändringar i texterna till vilka värden, egenskaper eller sensmoraler 

i sagorna från 1883 till 2008 som kommuniceras med läsaren har jag studerat hur det har 

påverkat läsaren genom tiden. Eftersom jag uteslutande tagit del av de svenska 

översättningarna är resultatet endast representativt för de svenska normerna. Det är inte 

Turners avsikt att communitas skulle användas för en liknande tolkning som jag här gör, då 

communitas är begreppet för de speciella band och relationer som skapas mellan dem som 

samtidigt befinner sig i samma liminalitet i passagen.
162

 Om det är möjligt att sagorna kan 

skapa communitas med läsaren eller övriga kvinnor i samhället genom tiden genom att läsas 
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och skapa relation till dessa har sagan ett starkare inflytande än Baum vill att hans saga skall 

ha. Genom att läsaren till exempel har en favoritprinsessa i sagan kan innebära att läsaren 

värderar egenskaperna hos denne högre och använder dem som ett uppnåeligt mål.  
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6. Sammanfattande slutsats 

I denna uppsats har jag diskuterat kring begrepp som myt och rit med hjälp av flera 

teoretiker. Jag har tittat på sex stycken av bröderna Grimms sagor och applicerat van 

Genneps teori om övergångsriter med hjälp av hans begrepp om preliminalitet, liminalitet och 

postliminalitet. Till min hjälp har jag dessutom tagit hjälp av Lincolns teori om den kvinnliga 

liminaliteten.  

Jag har haft frågeställningen Hur ser den liminala utvecklingen ut för de kvinnliga 

karaktärerna i de utvalda sagorna av Grimm? Vad utmärker de limanala 

övergångsskeendena för de kvinnliga karaktärerna i de utvalda sagorna av Grimm? Vilka 

egenskaper är urskiljbara hos kvinnorna i sagorna, före och efter den liminala utvecklingen? 

Dessa har jag fått svar på genom att sett tendenser och tolkat teorierna till att appliceras på 

sagorna. Alla sagorna kan ses genom van Gennep, Turner och Lincolns teorier även om 

någon har varit tvetydig eller otydlig.  

I samtliga av sagorna har jag kunnat identifiera de tre övergångar (preliminalitet, liminalitet 

och postliminalitet) som van Gennep betecknar som en övergångsrit.  

Preliminaliteten i Askungen kommer när hennes fader gifter om sig med hennes blivande 

styvmoder och hennes tillvaro förändras och börjar kantas med isolering från omvärlden och 

förlorar sin ställning. Törnrosas preliminala tillstånd inleds när hon separerar sig själv från 

det övriga slottet och hittar gumman med spinnrocken och faller i sömn. Prinsessan i Kung 

Trastskägg separeras från hennes faders hov och förlorar sin ställning i hennes preliminala 

tillstånd. Gretas preliminala tillstånd inleds av flera separationer från hennes fader och 

styvmoder men slutgiltiga separationen är från Hans. Rapunsels preliminalitet kan ses som 

två separationer där båda passar in i teoretikernas resonemang. Den vackra flitiga dottern i fru 

Holles preliminalitet kan liknas med Askungens men övergår i liminala fasen på ett tydligare 

sätt. 

I det liminala tillståndet är det flertalet av de kvinnliga karaktärerna som förlorar sin tidigare 

erhållna status och sociala ställning i samhället, så som Törnrosa, Askungen och prinsessan i 

Kung Traskskägg. Men det är också de som inte har någon sådan status från början som 

Greta och Rapunsel. Det omnämns inte om dottern i Fru Holle har någon speciell social 

ställning men hennes ställning inom hennes familj kommer att förändras under liminaliteten. 

Alla karaktärerna kommer att få en ny status och social ställning när de kommer ur 
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liminaliteten och gör entré i postliminaliteten. De kommer alla att befinna sig mellan två 

världar, några rent symboliskt så som Askungen, prinsessan i Kung Trastskägg, Rapunsel och 

Törnrosa. Andra är i en annan värld som skiljer från den vanliga på det sättet att det till 

exempel finns magi, som till exempel flickan i Fru Holle och Greta. 

I alla sagorna förekommer det detaljerade händelser som skulle kunna tolkas som riter med 

betydelse för de kvinnliga karaktärernas liminala utveckling. I Askungens fall kommer 

återinträdet från den liminala tillvaron vid skoprövningen och vid prinsens igenkännande, 

Törnrosa vaknar upp ur liminaliteten med hjälp av prinsens kyss. Prinsessans i Kung 

Trastskäggs återinträde är när Kung Trastskägg avslöjar att det är han som är samme 

vedhuggare som hon gift sig med och att hon skulle bo med honom i slottet. Gretas liminala 

tillstånd tar slut när hon får återförenas med sin fader och får återvända hem. Rapunsels 

liminala tillvaro avslutas när prinsen hittar henne ute i ödemarken och får följa med till 

prinsens rike. Dottern i Fru Holle väljer själv att återvänta till sin styvmoders hushåll trots att 

hon har det mycket bättre hos Fru Holle, och avbryter således hennes egen liminalitet för att 

ingå i hennes postliminalitet. 

Alla de kvinnliga karaktärerna har dessutom utvecklat eller förstärkt egenskaper som 

representerar deras kvinnlighet.  Greta och prinsessan i Kung Trastskägg är de två som mest 

markant har utvecklat nya sidor av sig själva och egenskaper. Greta utvecklas från att vara 

den som är ständigt beroende av sin bror Hans, i form av tröst, råd och driftighet. Hon blir 

dock ju längre sagan fortskrider den som tar initiativ, utför handlingar och driver händelserna 

framåt. Hon utvecklar sin kvicktänkthet, sitt mod men även sin beskyddande roll över sin 

bror och fader. Prinsessan i Kung Trastskägg utvecklas markant från att vara högmodig, ha 

översittartendenser, yttra sig nedlåtande och otrevlig till att vara ödmjuk, omtänksam, 

nyfiken, självkritisk och from.  

Samtliga av sagorna har den liminala utvecklingen synlig för den huvudrollsinnehavande 

kvinnan. Samtliga av de kvinnliga karaktärerna har genomgått en liminalitet där de själva 

förändrats på olika sätt. Greta, Rapunsel, prinsessan i Kung Trastskägg och Askungen har alla 

utvecklat nya egenskaper genom sin liminala utveckling, men Törnrosa och flickan i Fru 

Holle har inte utvecklat nya egenskaper. Samtliga karaktärer har erhållit en ny tillvaro genom 

antingen giftermål (Askungen, Törnrosa, Prinsessan i Kung Trastskägg) och rikedom (Greta, 

Flickan i Fru Holle). I Rapunsels saga framgår det inte om hon gifter sig med prinsen men att 

de lever fröjdefullt i fortsättningen.  
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Bilagor 

Sagorna 

 

Eftersom alla av sagorna jag har använt inte har förändrats sedan 1883 och allmänheten inte 

känner till dem, är det en nödvändighet att läsaren av denna uppsats får möjlighet att 

tillgodogöra sig sagorna. 

 

1. Askungen 

Det var en gång en rik man vars hustru blev mycket sjuk och gick bort, men innan det lovade 

hon sin dotter att vaka över henne från himmel. Varje dag besökte flickan sin mors grav och 

när vintern kom gifte mannen om sig. Den nya hustrun hade två egna döttrar, de var vackra 

men elaka och otrevliga. Den första dottern fick det svårt nu. Hon fråntogs sina fina kläder 

och fick grova kortel och träskor, sen fick hon jodda morgon till kväll som piga i huset. 

Systrarna gjorde allt för att vara elaka mot henne. De spillde ut ärtor i askan så hon fick 

plocka upp dem och hon tvingades sova i köket vid spisen. Eftersom hon alltid var smutsig 

och sotig kallade de henne för askungen.  

När mannen skulle till markanden bad styvdöttrarna på vackra kläder och pärlor och 

smycken, men askungen bad om den kvist som nuddat mannens hatt. Den kvisten planterade 

hon vid sin moders grav och uppväxte en vacker hassel. I hassel satt en fågel som kastade ner 

till henne vad hon än önskade sig. Så hände det sig att kungen bjöd till fest i tre dagar och 

rikets alla ungmö var bjudna för prinsen skulle finna sin gemål på festen. Askungen fick 

hjälpa styvsystrarna att göra sig iordning och bad om att få gå med. Styvmodern sa att hon 

skulle få följa med om hon kunde plocka alla ärtor inom två timmar. Askungen bad 

himmelens fåglar om hjälp och var klar efter ungefär en timme. Men styvmodern sa att hon 

skulle bli utskrattad för att hon inte hade kläder och inte kunde dansa. Men hon fick försöka 

igen och denna gång skulle hon plocka upp dubbelt så många ärtor på hälften av den tidigare 

tiden. Återigen kom fåglarna och hjälpte till. Men hon fick inte följa med till festen.  

Då sprang Askungen till moderns grav och bad fågeln om en guld- och silverklänning. När 

hon sedan kom till balen kände inte styvmodern igen henne. Prinsen blev förtjust och ville 

bara dansa med henne och när det var dags att gå hem ville prinsen slå följe med henne. Men 
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Askungen lurade bort honom vid huset. När fadern fick höra detta tänkte han på askungen 

men sa inget. När styvmodern kom hem låg askungen i askan, smutsig och i sina grova 

kläder, klänningen hade hon återbördat till fågeln. När festen började nästa dag och 

styvmodern och systrarna var borta gick hon till graven igen och fick en ännu vackrare 

klänning än kvällen innan. Prinsen hade bara ögon för henne och ville återigen följa henne 

hem men denna gång lutade hon bort honom i trädgården, och fadern tänkte på askungen igen 

när han hörde det. Men hon låg i askan när de kom hem. Den tredje dagen fick hon den 

vackraste klänningen man skådat och skor i guld av fågeln. Prinsen var helt betagen men när 

hon skulle gå hem sprang hon så fort att han inte hann med. Men på trappan hade han strukit 

tjära så flickans skor fastnade.  

Nästa morgon lät han kundgöra att den skon passade skulle bli hans brud och så begav han 

sig ut för att låta rikets flickor testa skon. När han kom till faderns hus skulle styvdöttrarna 

testa men den ena fick skära av stortån för att få på den, men skulle prinsen låtit sig luras och 

fört systern till slottet om inte ett par duvor påpekat blodet från skon. Och inte heller den 

andra systern fick på sig skon så hon skar av hälen. Åter igen lät sig prinsen nästan luras, 

samma duvor avslöjade systern igen. När askungen skulle pröva skon trots invändningar från 

både fadern och styvmodern passade den. Prinsen förde henne till slottet och det blev bröllop. 

På bröllopet närvarade styvsystrarna och samma duvor som avslöjat dem flög ner och 

pickade ut ett öga på dem. Blindheten var straffet för deras elakhet och falskhet.
163

 

 

2. Törnrosa 

Törnrosa handlar om en kung och en drottning som önskar sig ett barn. Och tillslut får de det, 

glädjen är stor och de firade med en stor fest. Till festen bjöds familj, vänner och släkt men 

också rikets feer. Det fanns tretton feer men eftersom han bara hade tolv guldtallrikar bjöds 

bara 12 av feerna. Vid festen skänkte feerna var sin gåva till barnet, så som dygd, skönhet, 

rikedom och så vidare. När elva av feerna gjort sina gåvogivningar steg den trettonde in i 

salen, hon ville hämnas för att hon inte blivit bjuden, och uttalade en förbannelse att 

kungadottern skulle sticka sig på en slända och dö när hon är femton år, och lämnade därefter 

festen. Alla blev rädda men den tolfte fen fram, hon kunde inte göra förbannelsen ogjord men 

hon kunde mildra den med att prinsessan inte skulle dö utan sova i hundra år. Då kungen 
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fortfarande var orolig förstördes alla sländor i riket och prinsessan växte upp och blev skön, 

ärbar, vänlig och klok som feerna lovat.  

Den dagen då prinsessan skulle fylla femton var kungaparet inte hemma utan flickan 

vandrade ensam runt i slottet. Hon hittade ett gammalt torn med en spiralstappa med en liten 

dörr högst upp. Innanför dörren fanns en lite kammare där en gammal gumma satt och spann 

lin. Prinsessan hade aldrig sätt någon spinna och bad om att få prova men stack sig i fingret 

så fort hon greppat sländan. I samma ögonblick föll hon i djup sömn, liksom hela slottet och 

kungaparet som just kommit hem. Alla människor och djur vid hovet föll i sömn. Runt 

omkring slottet växte en törnrosmur upp som blev högre och tjockare för varje år. I landet 

berättades det om den sovande prinsessan och friare från när och fjärran ville tränga genom 

muren in i slottet. Men det var omöjligt och de fastnade i törnen och blev hängande och 

blödde till döds.  

Efter många år kom det en ung prins till riket, han hörde talas om prinsessan av en gammal 

man och beslutade sig gör att försöka ta sig in i slottet. Nu hade tiden dock kommit för 

prinsessan att vakna så när prinsen nalkades muren av törnen släppte den förbi honom. På 

borggården såg prinsen sovande tjänstefolk och hästar, i salarna sovande pigor och 

kammarfolk och i tron salen såg han det sovande kungaparet. När han sedan hittade den lilla 

kammaren i tornet fann han prinsessan, hon var så vacker att han inte kunde ta ögonen ifrån 

henne, och böjde sig ner och gav henne en kyss. Prinsessan vaknade, liksom hela slottet. Så 

firade prinsen och prinsessan bröllop i prakt och ståt och levde lyckliga i alla sina dagar.
164

 

 

3. Kung Trastskägg 

Sagan handlar om en prinsessa. Hennes fader, kungen är fast besluten att få henne bortgift 

men hon var mycket övermodig. Hon avfärdade den ena friaren efter den andra med hån och 

hårda ord, friarna var för tjocka eller för smala, för tunna ben eller för blek, och en av dem 

hade en något sned haka. Denna fick höra att han såg ut som en trast, därav fick han 

öknamnet kung Trastskägg. Hennes fader kungen blev mycket vred och svor att hon skulle 

giftas bort med näste man som besökte slottet.  

Detta blev således en vedhuggare som hade vägarna förbi slottet som vigdes med prinsessan, 

mot hennes vilja. Därefter fick paret lämna slottet. De färdades genom vackra skogar, gröna 
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åkrar och blommande ängar som alla tillhörde kung Trastskägg fick hon höra när hon 

frågade. Hon började ångra sina bittra ord och hennes hånfulla avfärdande av honom och 

mumlade upprepade gånger ”Å, hade jag blivit hans fru hade jag ägt allt detta.”  Till slut kom 

de fram till en stad där kung trastskäggs slott låg och hon ångrade åter igen sitt forna 

beteende när hon såg slottet och staden. Men vedhuggaren bodde utanför staden i en 

fallfärdig stuga i en skogsdunge. Prinsessan rynkade på näsan och ogillade att det var där de 

skulle bo och inga tjänare skulle de ha heller. Mannen sa åt henne att göra eld och laga mat, 

detta kunde hon dock inte göra.  

För att kunna försörja sig fick prinsessan testa på att fläta korgar, men hon viste inte hur hon 

skulle göra så det slutade med att hennes fina fingrar blödde. Då fick hon testa med att spinna 

istället, men inte heller detta kunde hon. Hon kunde ju ingenting och för första gången i sitt 

liv skämdes hon över sig själv. Så istället fick hon sitta hemma i stugan och känna sig 

onyttig. Men snart hittade vedhuggaren en möjlighet för henne, hon skulle sälja 

krukmakarens krukor på torget. Hon ville inte detta, tänk om någon från hennes fars 

kungarike såg henne men hon fick ändå göra det. Det gick bra för henne att sälja dem, folk 

köpte gärna krukor av den vackra flickan, tills den degen då en drucken soldat red sönder 

krukorna. Prinsessan grät och jämrade sig om hennes värdelöshet. Vedhuggaren tröstade och 

sa att han redan hittat ett nytt arbete åt henne.  

Hon skulle vara kökspiga på slottet. Där fick hon göra alla de tyngsta och smutsiga jobben, 

men hon fick möjlighet att plocka små matbitar som hon och maken kunde äta på kvällen. 

Dessa stoppade hon i fickor som hon hade under kjolen fastbundna i ett rep. Så kom det att 

det skulle stånda bröllop på slottet, och flickan smög upp till balsalen för att betrakta 

tillställningen. Tjänarna som bar in maten gav henne smakbitar och hon stoppade i sina 

fickor. Så klev brudgubben in i salen och hon blev förskräckt när hon såg att det var kung 

Trastskägg, som var klädd i siden och guld. När han såg henne bjöd han upp henne till dans, 

och trots hennes motvilja, fördes hon ut på golvet och dansen började. Då brast repet som höll 

fast fickorna och matbitarna flög över golvet. Alla i salen började skratta och flickan flydde 

salen, och skämdes som hon aldrig gjort förr.  

Men hon blev ifatt hunnen av kung Trastskägg som avslöjade att det var han som var 

vedhuggaren, och den druckne soldaten. Allt detta hade han gjort för att göra henne ödmjuk. 

Hon skämdes över sin elakhet och tyckte inte att hon förtjänade honom till make men kung 

Trastskägg viftade bort detta och tröstade, detta var ju trots allt hennes bröllopsfest. 
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Prinsessan tvättades och fick klä sig fint. Hon var glad och mild så att inte hennes fader, 

kungen kände igen henne. Och de levde många lyckliga år på slottet.
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4. Hans och Greta 

Vid randen av en stor skog bodde en vedhuggare med sin hustru och hans två barn, Hans och 

Greta. Familjen hade det inte så gott ställt och när de blev dyrtid i landet kunde de inte längre 

skaffa sig det dagliga brödet. När mannen låg i sin säng och grubblade frågade han sin hustru 

vad det skulle bli av dem. Hon hade en idé, att tidigt på morgonen nästa dag skulle dem ta 

med barnet ut i skogen och sen lämna den där, de skulle ju inte hitta hem och så var de av 

med dem. Mannen blev förskräckt och ville inte göra det, men kvinnan sa då att de alla skulle 

dö av svält om de inte gjorde som hon förslog, och då lät mannen ge med sig. Barnen som 

också legat sömnlösa av hunger i rummet intill hade hört föräldrarnas diskussion. Greta grät 

bittert att det var ut med dem, men Hans lugnade henne och sa att han nog skulle hitta på 

något. Så när alla somnat smög Hans upp och ut på gården, där plockade han kiselstenar som 

låg och glänste i månskenet och stoppade dem i fickan, sedan gick han tillbaka till Greta.  

Nästa morgon väckte styvmodern barnen tidigt, gav dem var sin bit bröd och så gick de alla 

till skogs. När de gick vände sig Hans om med jämna mellanrum, han tittade efter sin vita 

katt som satt på taket sa han. Men i själva verket släppte ha en sten varje gång han såg bakåt. 

När de kom in i skogen gjorde föräldrarna upp en eld och sade åt barnen att vänta på dem där. 

Barnen väntade och åt sitt bröd vid middagstid och strax efter somnade de. När de vaknade 

igen var det mörkt, Greta började åter gråta men Hans lugnade och sa att de endast skulle 

vänta på att månen skulle gå upp. Så när månen gick upp glänste kiselstenarna som silver och 

barnen kunde följa spåret hem. Hemma mötes de av styvmodern med en utskällning men 

varmt av fadern då han ångrat sig bittert att han lämnat barnen. Inte långt därefter blev det 

åter dyrtid i landet och svälten stod i hallen. Styvmodern föreslog samma igen och eftersom 

fadern givit med sig första gången fick han göra det igen. Återigen hade barnen hört vad 

styvmodern sagt och Greta trodde återigen att det var ute med dem och Hans tröstade och sa 

att han skulle hitta på något. Men när han försökte smitta ut den natten gick det inte för att 

styvmodern låst dörren.  

Så nästa morgon när de gav sig av smulade Hans istället sönder sitt bröd och gjorde ett spår 

med det i stället för stenar. Denna gång gick de djupare in i skogen än de någonsin gjort förut, 
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och barnen fick vänta vid elden när föräldrarna skulle gå och arbeta. Barnen väntade, delade 

på Gretas brödbit och somnade. När de vaknade försökte de följa spåret av brödsmulor hem 

men inget spår fanns kvar eftersom fåglarna ätit upp smulorna. När barnen var som mest vilse 

såg det en vit fågel som de följde efter, kom det fram till ett hus. Den var byggd av bröd och 

täckt med pepparkakor och fönster rutorna var klart socker. Hungriga som de var högg de in, 

Hans på taket och Greta på ett fönster. Då hörde de en röst inne från ”Knaperi, knaperik, 

knus, vem är det som knaprar på mitt hus?” Och ut ur stugan kom en gammal gumma med 

krycka. Barnen blev rädda men hon sade vänligt att de var varmt välkomman att stanna hos 

henne, hos henne skulle de inte fara illa. Och hon dukade upp i stugan med, mjölk och 

pannkakor med socker på, äpplen och nötter. Och två rena mjuka bäddar gjorde hon iordning.  

I själva verket var hon en häxa som byggt sitt hus för att lura till sig barn som hon sedan 

slaktade, kockade och åt upp. Häxor har röda ögon och kan inte se långt men de har fint 

väderkorn, som djuren och kan därför känna doften av barn. Nästa morgon gick hon upp 

innan barnen vaknat och grep Hans och stängde in honom i ett stall med gallerdörr. Sen 

väckte hon Greta och sade till henne att laga något gott till sin bror för han skulle gödas så 

hon kunde äta honom sen. Greta grät men hade inget val. Varje dag fick Hans de läkraste mat 

men Greta fick bara äta kräftskal. Varje morgon gick häxan ut till stallet och bad Hans räcka 

ut ett finger så hon kunde känna hur fet han blivit. Men Hans räckte ut ett avgnagt ben och 

häxan som såg dåligt trodde det var hans finger. Hon förvånades över att han inte blev fel. 

Efter fyra veckor tröttnade hon och sa att imorgon ska han ätas. Innan de skulle börja kocka 

vattnet skulle de dock baka. Häxan sade till Greta att krypa in i ugnen och se om 

temperaturen var rätt. Hade hon gjort det hade häxan bakat henne i ugnen, men Greta sa att 

hon inte viste hur man gjorde. Häxan visade henne och med en knuff från Greta föll hon in i 

ugnen och Greta stängde luckan så den otäcka häxan måste ömkligen omkomma.  

Greta sprang och befriade Hans. Och eftersom de inte fanns någon häxa att var rädd för länge 

gick de in i hennes hus. Där hittade de kistor med guld, pärlor och ädelstenar. Barnen tog så 

mycket de kunde bära och gav sig sedan ut för att finna vägen hem. När de vandrat några 

timmar kom de till ett stort vatten. Men ingen båt, spång eller bro kunde de skymta. Däremot 

så de en vit anka som de bad om hjälp att ta sig över. Ankan hjälpte gärna till. När de kommit 

över kände de genast igen sig och det dröjde inte länge innan de såg sin faders stuga. De 

störtade in i stugan och föll sin far om halsen. Han hade inte haft en glad stund sen han 

lämnade dem i skogen, men nu var hans fru död. Barnen visade rikedomarna de hade med sig 
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från stugan. Nu var det slut på alla bekymmer och de levde lyckliga tillsammans i stor glädje. 

Snipp, snapp, snut. Nu är sagan slut. 
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5. Rapunsel 

Det var en gång en man och en kvinna som önskade sig barn men inget fick de. Huset de 

bodde i hade ett fönster mot baksidan där man kunde se över den vackra trädgården som 

tillhörde granntomten. Där bodde en trollpacka som skrämde alla människor. En dag stod 

hustrun i fönstret och såg att i ett land växte det fullt av vacker rapunsel, en sorts sallad. Hon 

greps av begär och började magra. När mannen såg detta och frågade henne hur det var fatt 

fick han veta om hennes begär. Mannen höll henne kär och bestämde sig för att klättra över 

muren till trädgården. När kvinnan ätit av salladen ökade bara hennes begär och mannen gav 

sig åter av. Men denna gång väntade trollpackan på honom. Hon var arg men lät sig blidkas 

när hon hörde mannens anledning. Hon lät honom ta så mycket som han ville man på 

villkoret att han skulle ge henne det barn som Gud skulle skänka dem. Det lovade mannen 

och när barnet var fött kom genast trollpackan och hämtade henne.  

Hon fick namnet Rapunsel efter salladen, och var den vackraste flicka man kunde se. När hon 

var tolv år stängde trollpackan in henne i ett högt torn i skogen och när hon ville komma in 

ropade hon på Rapunsel som slängde ner sitt långa, präktiga hår som sken som guld och 

trollpackan klättrade upp. Efter några år kom en prins ridande genom skogen och hörde 

Rapunsels sång från tornet.  Han ville gå upp till henne men hittade ingen dörr på tornet, så 

istället återkom han varje dag för att lyssna till henne. En dag såg han trollpackan och hur hon 

tog sig upp och när hon sedan gått gjorde som hon gjort. Rapunsel kastade ner sitt hår och 

prinsen klättrade upp. När han sedan kom upp blev hon först rädd men han talade vänligt och 

berättade hur han hört henne sjunga, och då försvann rädslan. Hon sa att hon ville följa med 

honom men att hon inte kunde komma ner nu utan varje gång som han kom och besökte 

henne skulle han ta med sig lite silke så hon kunde fläta en stege. När den var färdig kunde 

hon klättra ner. Trollpackan märkte inte att hon inte var den enda som besökte tornet fören 

Rapunsel försa sig att hon var tyngre än prinsen att dra upp. Rasande klippte trollpackan av 

hennes hår och förde henne till en ödslig plats där hon fick leva i nöd och elände.  När 

prinsen sedan kom för att besöka Rapunsel kastade trollpackan ut håret och prinsen klättrade 

upp. Trollpackan förklarade hånfullt vad hon gjort och att han aldrig mer skulle få se henne.  
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Utom sig av sorg kastade prinsen sig ut ur tornet och störtade mot marken.  Han överlevde 

visserligen men eftersom han landade bland törnen stack de ut hans ögon. Blind irrade 

prinsen omkring och efter några år i elände kom han tillslut fram till den ödemark där 

Rapunsel bodde, arm och övergiven. Han hörde hennes sång som så många gånger förut. 

Rapunsel kände igen honom och höll om honom och grät. Hennes tårar läkte prinsens ögon 

och han kunde åter se. Han förde henne till sitt rike och de levde länge i fröjd och lycka.
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6.  Fru Holle  

En änka hade två döttrar. Den ena var vacker och flitig och den andra ful och lat. Eftersom 

den fula var hennes egen dotter tyckte hon bäst om den, men styvdottern fick gå som piga i 

huset och göra allt arbete. Varje dag satt hon vid brunnen och spann så mycket att blodet rann 

om fingrarna på henne. Det hände en dag att spolen blev alldeles blodig och när hon böjde sig 

ner i brunnen för att skölja den slant den ur handen och försvann ner i brunnen.  Hon blev 

ledsen men hon styvmodern fanns ingen tröst att hämta, utan hon sa att hade hon tappaden 

fick hon hämta den. Flickan var rådlös och gick tillbaka till brunnen och i sin bedrövelse 

hoppade hon ner i brunnen och förlorade medvetandet.  

När hon vakande upp låg hon på en vacker äng med solsken och blommor. Där vandrade hon 

omkring tills hon kom fram till en bakugn full av bröd, de skrek åt henne att hon skulle ta ut 

dem innan de brändes. De gjorde flickan och gick vidare tills hon kom till ett äppelträd fullt 

med röda mogna äpplen. Trädet ropade till henne att skacka henne så äpplena föll ner. Det 

gjorde hon och samlade ihop dem i en hög och gick vidare. Till sist kom hon fram till en 

stuga bär en gammal kvinna bodde. Först blev flickan rädd men kvinnan erbjöd henne att 

stanna och arbeta hos henne, men hon måste vara noggrann och göra arbetet ordentligt. Hon 

bäddade sängarna och skakade sängkläderna flitigt så dunen flög som snöflingor. Eftersom 

kvinnan var vänlig och gav både säng och bröd hade flickan ingen ont att säga om henne och 

hon skötte sitt arbete väl. Men efter en tid fick hon hemlängtan, trots att hon hade det tusen 

gånger bättre hos kvinnan. Så hon sa till kvinnan att hon skulle bege sig hem och kvinnan sa 

att hon själv skulle föra henne hem eftersom hon skött sitt arbete så väl. När de kom fram till 

en port började det plötsligt regna guld som fastnade på flickan, det var hennes belöning för 

hennes goda arbete och hon fick tillbaka spolen som fallit i brunnen.  
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När hon kom hem och berättade vad hon varit med om ville styvmodern att hennes lata fula 

dotter skulle ha samma lycka. Hon fick sätta sig vid brunnen och spinna och för att spolen 

skulle vara blodig stack hon sig i fingret och stoppade handen i en törnrosbuske, sen kastade 

hon spolen i brunnen och hoppade själv efter. Också hon vaknade upp på ängen och gick 

vidare på samma stig som systern när hon kom till bakugnen ropade bröden samma sak till 

henne som till systern men flickan svarade att hon inte ville smutsa ner sig och gick vidare 

tills hon kom till äppelträdet som ville att hon skulle skacka det, men hon ville inte det för 

hon kunde ju få det i huvudet. Så hon gick vidare. När hon kom till stugan blev hon inte rädd 

för kvinnan eftersom systern redan berättat om henne och hon tog genast tjänst hos kvinnan. 

Den första dagen var hon flitig för hon tänkte på belöningen men redan andra dagen blev hon 

lat och värre blev det. Tillslut vägrade hon lämna sängen. Kvinnan fick snart nog och sa upp 

henne, den lata systern tyckte det var bra och trodde att guldet skulle komma nu. Kvinnan 

gick med till porten även denna gång men det var inte guld det regnade denna gången utan 

beck. När systern kom hem var hon helt svart av beck som satt fast i skinnet så det fick hon 

ha kvar hela livet.
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