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1. Inledning 

Bakgrund 

Folksagan var traditionellt sett muntliga diktverk vars främsta uppgift var att underhålla 

vuxna. Dess innehåll sågs som högst osannolikt och hade därför ingen annan funktion i 

samhället än som förströelse. Detta synsätt ändrades i och med att Charles Perrault gav ut 

sin sagosamling 1697, som snarare riktade sig till barn.  

Några av de europeiska folksagornas kännetecken är bland annat att de fokuserar på en 

huvudperson, motiven är logiska och kronologiska, samt det alltid närvarande lyckliga 

slutet.1 

Törnrosa är en gammal folksaga som har gått under flera olika namn genom tiderna. Det är 

dock inte bara namnet som har ändrats utan även dess innehåll till stor del; av detta ges en 

kort överblick i Iona och Peter Opies bok The classic fairy tales. Sagan går att finna, i en något 

annorlunda version, redan i Perceforest ett verk från 1300-talet där den går under namnet 

Histoire de Troylus et de Zellandin. I denna version är det gudinnor och feer som gästar 

banketten, men vad som senare sker är något de flesta känner till: prinsessan faller i ett 

translikt tillstånd och förblir så tills en prins kommer och väcker henne.  

Giambattista Basiles Pentamerone utgavs 1634-1636 och i detta verk finns en saga som 

heter Sun, Moon and Talia. Det är från denna som Charles Perrault hämtade stoff till sin saga 

om La Belle au bois dormant; som fanns med i hans sagosamling som gavs ut 1697. Denna 

typ av adaptioner är inte ovanliga, då man under lång tid har återberättat gamla historier i 

såväl nya former som format. Detta påvisar Hutcheon i sin bok A theory of adaptation: 

”storytelling is always the art of repeating stories” och ”art is derived from other art; stories 

are born of other stories”.2 När bröderna Jacob och Wilhelm Grimm i början av 1800-talet 

samlade och skrev ner folksagor fann de sagan om Dornröschen eller Törnrosa i Hessen.3 

 

                                                           
1
 Jan-Öjvind Swahn, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/folksaga, 2013-10-21. 

2
 Linda Hutcheon, A theory of adaptation (New York: Routledge 2006), s. 2. 

3
 Iona och Peter Opie, The classic fairy tales (London: Oxford university press 1974), s. 81-83. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/folksaga
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur folksagor, närmare bestämt sagan om 

Törnrosa har adapterats genom tiderna. En hypotes jag har är att sagan ändrats för att passa 

in i de dåvarande samhällsstrukturerna under de tidsperioder jag har valt att arbeta med. 

Hur sagan har förändrats, vad som har plockats bort alternativt lagts till och huruvida man 

kan se några kopplingar till samhällets nya normer. Kort sagt: huruvida sagans moral ändrats 

nämnvärt eller om det bara är det yttre som förändrats. Som Raymond Williams har skrivit: 

I varje samhälle, under varje specifik period, finns ett centralt system av praxis, meningar och 
värderingar som vi med rätta kan kalla dominerande och aktiva.

4
 

Om detta nu stämmer borde det innebära att Törnrosas mening har förändrats beroende på 

under vilken tidsålder den har omarbetats och getts ut, något jag anser vara intressant att ta 

reda på hur det förhåller sig med. 

 

Frågeställning 

I sin text ”Skapande förräderi som nyckel till litteraturen” tar Robert Escarpit upp olika 

problem som kan stötas på när man översätter, och därmed för över ett verk till en annan 

kultur såväl språkligt som samhälleligt. Han påpekar att då ”översättning innebär övergång 

från en viss språklig miljö till en annan är den utsatt för den mest spektakulära sortens 

misstag, faktafel, men det är verkligen inte den enda formen av litterärt förräderi”.5 Vad är 

det för annat förräderi Escarpit syftar på? Senare i texten tar han upp att problemet hur 

mycket man kan ändra ett verk och fortfarande hänvisa till originalet; detta är en diskussion 

som pågår mellan och forskare och teater– och filmspecialister. De förstnämnda hävdar att 

man inte kan hänvisa till ursprungsverket, då produkten kommer vara så altererad att det 

inte går att se originalet längre.6 Kontentan av Escarpits resonemang är att det är böckers 

öde att antingen bli förändrade och– eller anpassade (för att följa med i samhällets 

utveckling) eller falla i glömska. Då som Hutcheon skriver: ”the act of adaptation always 

                                                           
4
 Raymond Williams, ”Bas och överbyggnad i marxistisk kulturteori”, Litteratursociologi: texter om litteratur och 

samhälle, Johan Svedjedal (red.), (Lund: Studentlitteratur 2012), s. 376. 
5
 Robert Escarpit, ”Skapande förräderi”, Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal 

(red.), (Lund: Studentlitteratur 2012), s. 183. 
6
 Ibid, s. 186-187. 
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involves both (re-)interpretation and then (re-)creation; this has been called both 

appropriation and salvaging, depending on your perspective” samt att “preserve stories that 

are worth knowing but will not necessarily speak to a new audience without creative 

‘reanimation’”.7 Samtidigt lyfter hon fram att “[w]hatever the motive, from the adapter’s 

perspective, adaptation is an act of appropriating or salvaging, and this is always a double 

process of interpreting and then creating something new”8. Detta är viktigt att tänka på och 

uppfattningen liknar det som Escarpit lyfter fram i sin text. 

De frågeställningar uppsatsen främst kommer arbeta med är hur Törnrosa har adapterats 

genom tiderna och vilka förändringar detta kan ha medfört. I andra hand kommer jag även 

resonera om varför de har ändrats, vilken effekt och funktion i samhället de kan ha haft. De 

sistnämnda frågorna kommer dock vara lite svårare att ge konkreta svar på, då jag inte 

besitter några specialkunskaper i samhällshistoria eller om rådande etik och moral under de 

tidsperioder som uppsatsen behandlar. 

 

Metod, teori och forskningsläge 

Då det inte bara är den litterära texten denna uppsats ska analysera kommer ett 

litteratursociologiskt perspektiv att nyttjas, närmare bestämt en adaptionsteori. Att 

adaptionsteorin även hör hemma i det litteratursociologiska fältet anser jag blir tydligt, då 

den bland annat undersöker vilka konsekvenser det kan tänkas få i verket och samhället när 

man ändrar och anpassar verk. Det finns även andra användningsområden samt discipliner 

där teorin kan tänkas användas; såsom interartialitet där man undersöker hur verk kan 

användas i andra konstarter. Men i min analys kommer adaptionsteorin användas för att 

undersöka vilka konsekvenser och effekter adaptioner kan tänkas få; något David Gedin 

fångar bra i detta citat: 

Det går alltså inte att säga att litteraturen formas av samhällsutvecklingen, eftersom 
litteraturen deltar i den – också den enskilda romanen eller diktsamlingen. Men det går inte 
heller att förstå den rådande estetiken om den särskiljs från den sociala kontexten. Varje 

                                                           
7
 Hutcheon, s.8. 

8
 Ibid, s.20. 
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skönlitterärt verk är på en gång ett resultat av och en bidragande orsak till de sociala, 
ekonomiska och politiska förhållanden som råder.

9
 

Då verk genomgått förändringar under tidens gång anser jag att det är viktigt att analysera 

närmare varför och hur, detta kan enklast göras med hjälp av den valda teorin. Dessvärre är 

det svårt att finna någon teori som är direkt anpassad att studera hur verk har 

transformerats genom tiderna, då de flesta handlar om hur texter och verk har blivit 

adapterade till nya medier såsom film och teater. Undersökningsområdet tycks vara relativt 

outforskat, vilket jag anser pekar desto mer på relevansen av att utföra liknande 

undersökningar. De underliggande mekanismerna i adaptionsteorin är dock desamma vilket 

gör det möjligt att använda exempelvis Linda Hutcheons A theory of adaptation som 

utgångspunkt i analysen, där hon utförligt går igenom de grundläggande metoderna för en 

sådan undersökning. Exempelvis kan man använda sig av dessa två synsätt när man arbetar 

med adaptioner: ”An acknowledged transposition of a recognizable other work or works” 

samt ”[a] creative and an interpretive act of appropriation/salvaging”.10 

I övrigt har det bedrivits mycket forskning kring de enskilda författarna, men då det är 

texterna analysen kommer kretsa kring, har jag beslutat att det räcker med att använda 

Encyklopedia britannica för att få en tillräcklig översikt av författarnas liv. På samma sätt 

finns det en hel del skrivet om sagor i stort; men då det är folksagor och deras underliggande 

motiv jag bland annat ska undersöka, har jag funnit att nedannämnda går in på djupet i de 

olika sagomotiv man kan finna i Törnrosa: Fairy tale romance av James M. McGlathery som 

just jämför och tar upp motiv från Grimm, Perrault och Basile, samt Archetypes and motifs in 

folklore and literature: A handbook skriven av Jane Garry och Hasan M. El-Shamy som tar 

upp diverse typiska folksagomotiv. 

Primärmaterialet är Basiles Sun, Moon and Talia, i N. M. Penzers översättning då, från vad 

jag kunnat utläsa, det är den som ligger närmast originalet,11 Grimms Törnrosa av 

Wordswoths library collection, samt Disneys Törnrosa (i bokform inte den animerade 

filmen). Perraults version av sagan är hämtad ur makarna Opies bok. 

                                                           
9
 David Gedin, Fältets herrar – framväxten av en modern författarroll: artonhundraåttiotalet: (Eslöv: 

Symposiums bokförlag 2004), s. 10. 
10

 Hutcheon, s. 8. 
11

 Det var svårt att hitta ett tillförlitligt exemplar av Pentamerone då Basile skrev verket på neapolitanska. En 
dialekt som även italienare tycks ha svårigheter med att översätta. Vilket lett till att tidigare översättningar, än 
den av Benedetto Croce, inte hade gått att arbeta utifrån. N.M. Penzer har utgått från Croces översättning till 
italienska för att sedan översätta till engelska. 
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Disposition 

Uppsatsen kommer, för enkelhetens skull, att börja med kortare referat av samtliga fyra 

sagoadaptioner. Innan varje referat kommer det finnas en kortare historiebeskrivning och 

information om författaren. Därefter kommer analysdelen, där vissa specifika element eller 

motiv kommer undersökas och gås igenom, där likheter och skillnader i texterna samt deras 

eventuella betydelser tas upp. 

Efter analysen följer en diskussion där likheter och skillnader samt samhällenas klimat 

kommer att tas upp för att slutligen övergå i någon form av slutsats. 
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2. Törnrosa 

Att de fyra texter som tagits fram till analysen hör ihop är tydligt, då de alla delar samma 

motiv och typ av intrig. Men hur de hör ihop och huruvida författarna faktiskt har utgått från 

varandra är oklart. Då detta var en folksaga som funnits långt innan Basile valde att skriva 

ner den, vilket nämndes i inledningen, är relativt lätt att spåra. Och det är därför också 

tänkbart att de faktiskt inte hämtat inspiration från varandra, utan hämtat den från den 

muntliga traditionen. Även om till exempel Iona och Peter Opie anser att det mest sannolika 

är att Perrault hämtade inspiration från Pentamerone, och att bröderna Grimm i sin tur 

hämtade inspiration från Perrault så är detta inget man kan bevisa. Grimm i sin tur har 

förnekat att de inspirerats av fransmannens sagosamling, och har hävdat att de samlat in 

sagorna från folkhem i Hessen. Dock har det på senare tid uppdagats att Grimms källor 

troligtvis inte var folkhemmen, utan snarare litterata medelklasskvinnor. De var 

sparsmakade med att nämna källorna, men en som de nämnde har man lyckats spåra och 

visa att hon var av fransk härkomst. Detta i sin tur gör att det blir fullt plausibelt att den 

yttersta källan var Perrault.12 

Nedan följer referat på de fyra texter analysen behandlar, och i samband med dem kommer 

det inte att förekomma egna kommentarer eller resonemang. De kommer senare under 

analysdelen. 

Giambattista Basile levde i Neapel mellan 1575–1632; han var verksam som poet, soldat, 

politiker och novellförfattare. Hans folksagosamling Lo cunto de li cunti, eller historien om 

historierna, som den svenska översättningen blir, var en av de tidigaste i sitt slag, och 

tjänade som inspiration för sagoskribenter såsom Perrault och bröderna Grimm. När verket 

gavs ut efter Basiles död benämnde utgivaren verket Pentamerone, då det hade vissa 

likheter med Decamerone; de var båda uppbyggda som ramberättelser, där en 

genomgripande berättelse omsluter flera mindre.13 

Ramberättelsen i Pentamerone handlar om en prins, hans hustru och en slavinna som låtsas 

vara en prinsessa. De blir underhållna i fem dagar av tio kvinnor som sammanlagt berättar 

                                                           
12

 Katia Canton, The fairy tale revisited (New York: Peter Lang publishing inc 1994), s. 30. 
13

 Giambattista Basile, http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/55102/Giambattista-
Basile, 2013-11-14. 

http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/55102/Giambattista-Basile
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/55102/Giambattista-Basile
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femtio historier för dem. Under den sista dagen träder den riktiga prinsessan fram, och 

avslöjar slavinnan och hennes lögner. 

Nedan följer ett kortare referat av Basiles berättelse om Sun, Moon and Talia: 

Efter sin dotters födelse kallade en stor kung på alla siare och sierskor i riket för att spå 

prinsessans framtid. Siarna kommer efter ett tag fram till att hon kommer förolyckas av en 

sticka från lin eller hampa. Kungen beordrade genast att det inte fick finnas lin eller hampa i 

hans hem. När Talia, som prinsessan hette, blivit äldre såg hon en dag en äldre gumma sitta 

och spinna, hon blev genast nyfiken och frågade vad gumman gjorde. Den äldre kvinnan 

visade Talia spinnrockshuvudet, prinsessan började då dra ut tråden när en sticka från 

hampan fastnade under nageln och hon föll ner som hon vore död. Kungen placerade henne 

i en sammetsstol och lämnade slottet för alltid. 

Någon tid senare var en annan kung ute och jagade. Hans falk flög in genom 

fönstret till rummet där Talia befann sig; han gick efter för att hämta tillbaka fågeln och där 

inne fann han prinsessan. Han försökte utan framgång att väcka henne; då detta inte 

lyckades och han ”led av ett hett begär plockade han kärleksfrukten” och begav sig sedan 

hemåt igen.14 Nio månader senare födde Talia en pojke och en flicka, som älvor såg efter. 

Ena barnet när de lagts vid hennes bröst för att ammas, misstog Talias finger för hennes 

bröstvårta och sög ut stickan som fastnat under nageln, vilket resulterade i uppvaknandet. 

Kungen som tidigare besökt henne kom att tänka på den vackra kvinnan i slottet en dag och 

beslöt sig för att återse henne, han for därför ut på ytterligare en jaktexpedition. När han 

kommit till slottet fann han henne fullt vaken och med två vackra barn, de formade genast 

en vänskapsallians,15 och stannade kvar i flera dagar hos henne. 

Hans hustru började dock bli misstänksam, och undrade var kungen var hela 

tiden och värvade därför hovets sekreterare till att finna Talia och barnen. Drottningen 

lockade Talia att skicka barnen till slottet under falska förespeglingar att det var kungen som 

skickat efter dem; hon hade planerat att tillreda Sun och Moon, som barnen kallades, och 

servera dem åt kungen. Kocken som fick samvetskval tillredde istället två killingar och 

skickade barnen till sin hustru så att de skulle vara säkra. 

                                                           
14

 Passagen lyder i originalet; ”The King called to her, thinking she was asleep; but since nothing he did or said 
brought her back to her senses, and being on fire with love, he carried her to a couch and, having gathered the 
fruits of love, left her lying there.” 
15

 ”A great leage of freindship”. 
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Drottningen var inte nöjd med att bara servera barnen, vilket hon trodde hon lyckats med, 

utan tillkallade även Talia som hon hade tänkt bränna på bål. Kungen hinner dock komma 

tillbaka i sista stund och får reda på allt som skett, och det blir istället drottningen och 

sekreteraren som får brinna på bålet, medan familjen återförenas. 

 

Charles Perrault levde i Paris mellan 1628–1703; han var verksam som poet, 

historieberättare, jurist och han var även en framstående medlem i Académie Française. Han 

började sitt yrkesverksamma liv som jurist men då han började få litterärt anseende, runt 

1660, för bland annat sina kärleksdikter tycks han ha beslutat ägna sitt resterande liv till 

studier av litteratur och konsterna. 16 

Sagosamlingen för barn gavs ut 1697 under namnet; Contes de ma mére l’oye17 eller 

Histoires ou contes du tempes passé,18 som översatt blir Min Gåsmors sagor respektive 

Berättelser eller sagor från gångna tider.19 Sagorna var som sagt riktade till barn och skrivna 

för att underhålla och roa; samlingen bestod av moderna versioner av gamla folksagor. 

Perrault omarbetade originalen, gjorde stilen enklare och fria från emotionella inslag. 

Under 1600-talet hade samhället börjat se på barn på ett annat sätt. Tidigare hade man 

betraktat dem som små vuxna. Och därmed inte skilt på vad som var barnlitteratur eller inte; 

de förväntades läsa samma texter som de vuxna. Att utveckla litteratur som specifikt var för 

barn var Perrault bland de första att göra.20 Nedan är ett referat, i något nerkortad tappning, 

av hans Törnrosa eller som han valt att kalla sagan La Belle au bois dormant. 

Kungen och drottningen hade äntligen, efter många år som barnlösa, lyckats få en vacker 

dotter; som gudmödrar fick hon alla feer som föräldrarna kunde finna, vilket var sju stycken. 

Till festmiddagen som följde på dopet dök dock ytterligare en fe upp som var mycket stött 

och upprörd över att inte ha blivit bjuden. När tiden var kommen för dem att ge sina 

övernaturliga presenter till prinsessan gav den vreda fen flickan en förbannelse att hon 

                                                           
16

 Charles Perrault, 2013; http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/452539/Charles-
Perrault, 2013-11-14. 
17

 Ibid.  
18

 Opie, s. 81-83. 
19

 Mina översättningar. 
20

 Canton, s. 22-23. 

http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/452539/Charles-Perrault
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/452539/Charles-Perrault
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skulle sticka sig på en spole och dö. Den sista fen som ännu inte gett sin gåva ändrade 

förbannelsen så att flickan bara skulle falla i hundraårig dvala, och när dessa hundra år hade 

gått skulle en prins finna och väcka prinsessan. Kungen sände ut en kungörelse att man inte 

fick ha spolar i sitt hem och att det var straffbart med döden. 

Femton eller sexton år senare var prinsessan på upptäcktsfärd och fann en 

gammal kvinna som satt och spann, hon blev genast intresserad och ville prova. Så fort hon 

nuddade spolen stack hon sig och föll sovande ner till marken. Kungen lade henne i ett 

vackert utsmyckat rum och fen som ändrat förbannelsen for genast till slottet och sänkte alla 

i sömn, alla utom kungen och drottningen, som gav sig av för att aldrig komma tillbaka. När 

kungaparet rest sin väg växte det upp träd och buskar som skapade en ogenomtränglig mur 

runt hela slottet. 

Många år senare rider en prins i den del av skogen där slottet var undangömt; 

han lyckas ta sig igenom muren av träd och buskar, går förbi tjänstefolket som sover och 

finner till slut den sovande prinsessan. Prinsen faller ner på knä jämte henne, och i den 

stunden vaknar hon till liv igen. Han ger Törnrosa sin kärleksförklaring och de samtalar under 

många timmar, varpå tjänstefolket börjar vakna upp. En festmåltid förbereds och paret gifter 

sig i slottets kapell. De tillbringar natten ihop, och morgonen därpå rider prinsen tillbaka till 

sitt hem. Han hemlighåller äktenskapet och prinsessan för sina föräldrar, då hans mor 

härstammar från människoätande troll. Under två års tid bor han mestadels med prinsessan 

och de får två barn ihop. När kungen några år senare dör, introducerar han sin drottning för 

hovet och drottningmodern men måste snart därefter dra ut i krig. Trollpackan förbereder 

då en plan för att få äta upp sina barnbarn, och beordrar köksmästaren att tillreda dem en 

efter en, han får dock samvetskval och serverar drottningmodern något annat och gömmer 

undan barnen hos sin hustru. En tid senare beordrar hon kocken att göra detsamma med 

drottningen, men han lyckas lura henne ytterligare en gång. När hon efter en tid får reda på 

sanningen beordrar hon fram ett stort kar fyllt med giftiga reptiler av olika slag, för att däri 

kasta drottningen och barnen. Just som detta ska ske kommer kungen hem, och 

drottningmodern kastar sig i karet av vrede, där hon omedelbart blir uppslukad. 

Bröderna Jacob och Wilhelm Grimm föddes i slutet av 1700-talet i Hessen, Tyskland. De 

studerade bägge juridik när deras intresse för folksagor väcktes av Clemens Brentano. Deras 

samling av folksagor Kinder-und Hausmärchen, barn-och folksagor, gavs ut första gången 
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mellan 1812-1815. Därefter gav de ut nya reviderade utgåvor sju gånger mellan åren 1819-

1857. Samlingen innehåller bland annat Snövit, Törnrosa, Rapunzel och Rödluvan.21 

Bröderna Grimms tolkning och omarbetning av Törnrosa ser i ett något kortare format ut så 

här: 

För längesedan var det ett kungapar som inte hade någon högre önskan än att få ett barn, 

något de dessvärre tycktes vara oförmögna till. Drottningen var och badade en dag när en 

groda hoppade fram och sa att hon inom ett år skulle föda en liten flicka. Ett år senare hade 

de en vacker dotter och kungen bjöd till stor fest för att fira det nya tillskottet till familjen. 

Kungen bjöd in släkt, vänner och de visa kvinnorna. Då han bara hade tolv stycken guldfat, 

var det en vis kvinna som han inte bjöd. När det blev dags för dem att ge prinsessan de 

övernaturliga gåvorna, stormade den trettonde in och gav flickebarnet en förbannelse, att 

hon skulle sticka sig på en spole under sitt femtonde år och dö. Det fanns en kvinna kvar som 

ännu inte hunnit ge sin gåva, och hon ändrade förbannelsen till att barnet bara skulle falla i 

en hundraårig sömn. Kungen, i ett försök att undkomma förbannelsen, beordrade att alla 

spolar i riket skulle brännas. 

När prinsessan var femton år gammal höll hon på att utforska slottet och då 

fann hon ett tornrum, där en gammal kvinna satt och spann. Prinsessan blev nyfiken och 

rörde vid spolen, hon stack sig och föll genast ner sovande till golvet, likadant med resten av 

människorna på slottet inklusive kungen och drottningen. Runt slottet började det växa upp 

en mur av törnbuskar, den växte sig högre och högre tills det inte längre gick att se slottet. 

Historien om Törnrosa,22 som prinsessan döpts till, spreds i riket och flera prinsar färdades 

dit i ett försök att tränga igenom muren, samtliga fastnade och dog en fasansfull död. 

När många många år hade gått kom en prins till riket, han hade hört talas om Törnrosa och 

hennes öde och bestämt sig för att få se prinsessan. Prinsen kunde utan svårigheter ta sig 

fram till slottet, då det nu gått 100 år och alla törnbuskar förandlats till blommor. Han gick in 

i slottet och fann prinsessan i tornrummet där hon fortfarande sov, han kunde inte hålla sig 

utan böjde sig ner och gav henne en kyss, varpå hon och alla andra i slottet vaknade ur 

dvalan. De vigdes samma dag och levde förnöjda resten av sina liv. 

 
                                                           
21

Jacob och Wilhelm Grimm, http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/246228/Brothers-
Grimm 2013-11-25. 
22

 Egen översättning, i den engelska versionen heter hon Briar- Rose.  

http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/246228/Brothers-Grimm
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/246228/Brothers-Grimm
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Walt Disney levde mellan åren 1901-1966 och var en pionjär inom animerade filmer, han var 

skaparen av bland annat Musse Pigg och Kalle Anka.23 Sleeping beauty utkom 1959 och är 

bland de tidigare av Disneyfilmerna. Man gav även ut böcker med sagorna som innehöll 

bilder från filmerna. Ett referat från boken följer här nedan. 

För längesedan i ett land långt bort föddes en dag en vacker prinsessa som fick namnet Rosa. 

Dagen då hennes dop skulle vara behövde ingen arbeta och alla var bjudna till en stor fest på 

slottet, inte minst de tre goda feerna. När två av feerna hade gett Rosa sina övernaturliga 

gåvor, blev rummet plötsligt mörkt och in kom den onda fen, hon var arg över att inte ha 

blivit bjuden till dopet och la en förbannelse över barnet: när hon var 16 år skulle hon sticka 

sig på fingret och dö. Den tredje fen som ännu inte gett sin gåva ändrade förbannelsen 

såtillvida att Rosa bara skulle falla i en djup sömn som hennes älskade kunde väcka henne ur 

med en kyss. 

Kungen såg till att varenda slända och spinnrock i landet eldades upp, och de 

tre feerna förde bort Rosa till en hemlig plats, där hon skulle vara tills det att hon fyllde 16 år 

och därmed var säker från förbannelsen. 

Rosa växte upp i en liten stuga ute i skogen med djuren som sina vänner och 

sina gudmödrar, de tre feerna, som valde att kalla henne för Törnrosa. Några dagar innan 

hon fyllde 16 mötte hon en ung stilig man i skogen som hon genast blev förälskad i, vad hon 

inte visste var att detta var prins Filip, sin trolovade, och han i sin tur visste inte att hon var 

en prinsessa. 

Feerna tog med sig Törnrosa till slottet kvällen då hon fyllde 16år, och lämnade 

henne ensam i hennes rum för att vila, då en röst plötsligt började locka på henne. Rösten 

förtrollade Rosa. Hon följde den upp till ett tornrum där en spinnrock stod, hon gick fram för 

att ta i den och samma ögonblick som hon snuddade vid den stack hon sig, och föll sovande 

ner till marken. Feerna gjorde så att alla i slottet hamnade i samma dvala som Rosa och gav 

sig iväg för att finna hennes älskade, prins Filip. När de kommit till deras stuga fann de bara 

hans hatt och fruktade att den onda fen hade tillfångatagit honom. De gav sig genast iväg för 

att frita Filip, som satt inlåst i en fängelsehåla hos den onda fen; de gav honom sanningens 

svärd, ärbarhetens sköld och styrkan hos kärleken som övervinner allt ont. Efter att Filip 

blivit utrustad med detta gav de sig av mot Törnrosa. 
                                                           
23

Walt Disney, http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/165713/Walt-Disney 2013-11-
25. 

http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/165713/Walt-Disney
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Den onda fen kom efter så fort hon insett att han rymt, men hon hade ingen 

chans mot honom och de vapen han fått. Han lyckades ta sig till prinsessan och gav henne en 

kyss varpå hon öppnade ögonen, och alla andra i slottet vaknade upp ur dvalan. Ett präktigt 

bröllop började genast förberedas, och alla var lyckliga, speciellt prinsen och prinsessan. 
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3. Analys 

 

Det var en gång för längesedan, det är så många sagor börjar och det symboliserar att det nu 

är just en saga vi ska läsa/lyssna till. Men exempelvis Basiles saga börjar på ett litet 

annorlunda vis; den börjar med en moralisk läxa som i sin tur gör att vi som läsare redan på 

förhand vet på ett ungefär vad det är vi ska lära av den. 

It is well known that as a rule the cruel man is his own executioner, and he who spits in the face 

of Heaven gets it back in his own face.
24

 

Det kan tänkas att Sun, Moon and Talia börjar lite annorlunda då den tillhör en 

ramberättelse. Även om detta är fallet, sätter inledningen stämningen för hur sagan kommer 

att läsas/tolkas. Moralen i sagan om Talia är: som man bäddar får man ligga. Vilket upprepas 

i slutet där drottningen blir kastad på bålet som hon tänt för Talias räkning. Så man bör 

tänka över sina handlingar noga innan man gör något. Ska man begå onda handlingar så kan 

det ske att man får samma betalning tillbaka. Just detta är något som Garry och El-Shamy 

kallar för villain nemesis, skurkarnas vedergällning, det uttrycket innebär att den onda råkar 

ut för/får samma straff som han försökt ålägga någon annan.25 

I de övriga sagorna är det dock en mer traditionell inledning; Grimm ”A long time ago […]”,26 

Perrault ”There was once upon a time a King and Queen […]”27 och slutligen Disney “En gång 

för mycket länge sedan föddes det en prinsessa i ett land som låg långt, långt borta”28. 

Moralkakan visar sig inte här förrän i slutet av sagorna, där den framträder tydligt. 

I Disneys adaption visas vilka dygder man bör ha; man ska vara ärbar, sanningsenlig och 

kärleksfull.29 Det var dessa vapen som gjorde att prinsen kunde vinna över den onda fen. I 

slutändan var det deras makt som gjorde att Törnrosa och prinsen samt hela kungariket 

kunde leva lyckliga. Att det finns en sanning och att godhet finns, är något som aldrig skapas 
                                                           
24

 Giambattista Basile, Pentamerone (1639), övers. N. M. Penzer (London: 1932), s. 129. 
25

 Jane Garry och Hasan M. El-Shamy, Archetypes and Motifs in Folklore and Literature: A handbook (New York: 
Sharp inc 2005), s.372. 
26

 Jacob och Wlhelm Grimm, The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm, (Wordsworth library collection 
2009), s. 247. 
27

 Opie, s. 85. 
28

 Walt Disney, Törnrosa, övers. Annie North Bedford, (Stockholm: Folket i bilds förlag 1958). 
29

 Ibid. 
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tvivel om hos Disney, och det visas genom etik och dygder samt genom skillnaden mellan ont 

och gott.30 

Perrault å andra sidan har en lång avslutning där den sista meningen inte är: och alla levde 

lyckliga i alla sina dagar, den är mer lärande och uppläxande än de övriga texterna, och 

påminner om Basiles inledning: 

To wait so long, 
To want a man refined and strong, 
It is not at all uncommon, 
But rare it is a hundred years to wait. 
Indeed there is no woman 
Today so patient for a mate. 
 
Our talent was meant to show 
That when marriage is deferred, 
It is no less blissful than those of which you’ve heard. 
Nothing’s lost after a century or so. 
And yet, for lovers whose ardor 
Cannot be controlled and marry out of a passion, 
I don’t have the heart their act to deplore, 
Or to preach a moral lesson.

31
 

Här handlar det snarare om att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge, och det 

är viktigt att inte kasta sig in i saker. Samt att kärlek, förutsatt att den är äkta inte minskar 

eller blir svagare bara för att man väntar. Så även om Perrault tagit bort mycket ömhet och 

intimitet i sina sagor, ligger tyngdpunkten på de kvinnliga karaktärerna. Detta för att påvisa 

det kvinnliga idealet; femme civilizé eller den civiliserade kvinnan.32 En annan del av slutet 

påminner om det som återfinns i Sun, Moon and Talia, att drottningmodern, självmant 

kastar sig i karet fyllt med reptiler, ur ren frustration. Det är ett klassiskt motiv att de 

ondskefulla i sagan blir bestraffade med något, som ska representera deras inre.33 Hon var 

lögnaktig och hal som en ål, alltså är det lämpligt att hennes bestraffning blir att förgöras i 

karet fyllt med ormar och andra reptiler. Men även som i Basiles saga får hon det straff som 

hon från början tänkt ge Törnrosa. Kontentan blir väl den att man får det man förtjänar, är 

man god och dygdig så får man ett lyckligt slut, i annat fall blir det motsatsen. 

                                                           
30

 Annalee R. Ward, Mouse Morality: The Rhetoric of Disney animated film, (Austin: University of Texas press 
2002), s. 125. 
31

 Canton, s. 26. 
32

 Ibid, s. 27. 
33

 Garry och El-Shamy, s. 372. 
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Grimm slutar på liknande sätt som Disney, alla lever lyckliga resten av sina dagar. Här är det 

dock inte fullt lika klart vad det är för moral som bröderna Grimm vill påvisa, om man inte tar 

in hela berättelsen, då de inte har utformat en klar moralisk läxa i slutet, som Perrault 

gjorde, vävt in dygderna på det sätt som Disney gjort eller inlett med sensmoralen såsom 

Basile gjort. Men om man tar in hela sagan blir det: en kvinna ska vara skön och dygdig och 

mannen modig, det är det som slutligen gör att de kan leva lyckliga och i harmoni. De 

sammanlänkar även moralen och värderingar med den protestantiska kyrkan, där de viktiga 

delarna är familj, etik, arbete, hemland och den patriarkaliska medelklassens syn på sex och 

kön.34 Prinsen (förutom den onda fen som förbannar Törnrosa och därmed skapar 

problemet som ska lösas) är den drivande; det är han som räddar Törnrosa, hennes familj 

och deras land genom att våga sig igenom törnbuskarna som krävt så många liv redan. 

I de olika adaptionerna beskrivs det ’lyckliga slutet’ med olika ord, som får olika innebörd för 

hur man tolkar deras resterande liv ihop. Hos Grimm står det exempelvis ”and they lived 

contented to the end of their days”,35 vilket inte direkt illustrerar ett sprudlande lyckligt och 

euforiskt slut. Det är mer verklighetsförankrat och inte som att man befinner sig i 

drömvärlden där allt är glatt och lyckligt. Slår man upp ordet contented får man bland annat 

upp: förnöjsam, belåten och tillfredställd.36 Någon lycka nämns aldrig, det kan tänkas att 

man under 1800 talet inte ville skylta med någon stor lycka, utan att Grimm snarare försökte 

förankra sagan i verkligheten med att: man lever belåten i alla sina dagar men inte 

nödvändigtvis lyckliga i alla sina dagar. 

”He told Talia what had happened, and they made a great compact of friendship”;37 det är 

detta som sker i Pentamerone, när kungen kommer tillbaka och finner henne i vaket tillstånd 

med tvillingarna. Precis som ovan verkar det inte som att lyckligt är det väsentliga. Att skapa 

ett starkt vänskapsförbund är nog inte vad de flesta skulle kalla kärlek, i alla fall inte under 

tidsåldern vi nu lever i. Men det kanske var vad man hade att förvänta sig under 1600-talet, 

och om man lyckades uppnå det kunde man, kan tänkas, skatta sig lycklig. 

                                                           
34

 Canton, s. 29. 
35

 Grimm, s. 251. 
36

 Nordstedts stora Engelsk-svenska ordbok (Nordstedts: 1993). 
37

 Basile, s. 130. 
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Det drömliknande och lyckliga som Disney har förmedlat, genom sina animationer och 

böcker, tycks inte ha hört hemma i de tidigare adaptionerna. Hos Perrault får man bara 

bilden av att kärlek kan vänta och att den dygdiga kommer att få det han/hon gjort sig 

förtjänt av i slutändan.  

 

Drottningmodern såväl som prinsens fru, blir man snabbt varse om att de är onda. Perraults 

drottningmoder är halvblod; hälften troll och hälften människa. Hennes trollsida är 

kannibalistisk, och hon tycks främst känna sig frestad av barn. 

It was even whispered about the court, that she had Ogerish inclinations; and that when she 
saw little children passing by, she had all the difficulty in the world to refrain falling upon 
them

38
 

Detta leder till att prinsen hemlighåller sitt förhållande med Törnrosa samt deras två barn, 

för sin mor, då han fruktar för deras liv. Folksagor och legender från hela världen har enligt 

Garry och El-Shamy troll som inslag i sagorna; trollen tycks tillhöra någon lägre stående 

människoras som äter människokött. Kannibalismen är ett utav de största tabun som finns i 

civiliserade samhällen.39 I och med detta blir det tydligt att hon är den onda i sagan och får 

därmed representera det som är dåligt och fel, lite förenklat sett. Alla historier behöver en 

antagonist, och den rollen tilldelas kvinnorna (ej Törnrosa) i sagan om Törnrosa. 

Hos Basile är antagonisten inte drottningmodern, utan kungens hustru och hon är inte ett 

troll. Däremot försöker hon av ren svartsjuka mörda hans barn som han har ihop med Talia, 

för att sedan servera honom dem. Kannibalismen finns med även här, dock inte på grund av 

något annat än som hämnd. 

But the Queen, as soon as she had possession of them, with the heart of a Medea, ordered the 
cook to cut their throats and to make them into hashes and sauces and give them to their 
unfortunate father to eat.

40
 

Bara detta leder till att hon kan räknas som ond, då hon försöker förstöra för kungen och 

Talia. Talia är den oskyldiga och kungen den rättfärdige. I dagens samhälle skulle hustrun 

kanske inte direkt räknas som ond, då hennes man är otrogen mot henne. Däremot går hon 

för långt när hon planerar att tillaga hans utomäktenskapliga barn, samt då hon tänker 

                                                           
38

 Opie, s. 90. 
39

 Garry och El-Shamy, s. 227-228. 
40

 Basile, s. 131. 
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bränna Talia på bålet. En hämndlysten fru är inget nytt motiv, det fanns redan under antiken, 

där Medea exempelvis är en god modell för hur det kan tänkas se ut när kvinnor blir 

hämndlystna. Även om motivet inte är nytt, kan det tänkas vara mer accepterat under vår 

tidsålder att kvinnor reagerar på oförätter och hämnas, så länge de är inom rimliga gränser. 

Jämfört med hur det var förr, då kvinnor inte hade någon rätt att reagera utan att bli 

straffade. Då rådde en djup dubbelmoral; männen kunde komma undan med otrohet utan 

straff, detsamma gällde inte för kvinnor. 

Hos Grimm såväl som Disney har sagan förenklats betydligt på flera plan, inte minst har de 

valt att ta bort svärmodern och hustrun helt från historien. Antagonisten är istället fen som 

förbannar Törnrosa. Feerna är kvinnliga, så den ondskefulla rollen tillhör fortfarande det 

kvinnliga könet. Dock är det bara i doppassagen som den onda fen är med, efter det 

försvinner hon bara och arbetar inte aktivt för att förbannelsen ska gå i uppfyllelse. Tron på 

ödet, och att profetior kommer uppfyllas var grundat på en universell uppfattning att 

världen styrs av osedda krafter och icke kända lagar.41 Vilket förklarar det faktum att den 

onda fen bara är med i just den delen av sagan hos Perrault och Grimm. Hos Disney däremot 

finns hon med som antagonist genom hela historien, och hon fortsätter driva berättelsen 

framåt genom sin närvaro. Detta i sin tur passar väl ihop med det som Garry och El-Shamy 

skriver, nämligen att ondskan är en drivande kraft för historien såväl som dess karaktärer.42 

Det är hon som slutligen lurar Törnrosa upp till tornet, där hon får möta sitt öde, samt 

fängslar prinsen för att undvika att han ska kunna rädda prinsessan ur hennes dvala. 

Dock blir detta något problematiskt på grund av det faktum att det i Grimm enbart finns en 

antagonist, och hon är bara med i början. När hon lämnar historien finns det inte längre 

någon ondska som kan fortsätta driva berättelsen, vilket gör att den arketypiska kampen 

mellan gott och ont inte finns som ett givet inslag: 

Evil appears antithetical to the reverence for life, antagonistic to the development of human 
potential, and opposed to divine or temporal principles of order.

43
 

Ondskan blir istället underförstådd, här handlar det snarare om en orättvisa som drabbar ett 

oskyldigt flickebarn. Vilket kan tänkas hänga ihop med magins/det övernaturligas funktion, 

                                                           
41

 Garry och El-Shamy, s. 323. 
42

 Ibid, s. 462. 
43

 Ibid, s. 458. 
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som från början hade en utopisk och emancipatorisk kvalitet när folksagorna skapades och 

spreds muntligt bland folket för att kompensera orättvisorna de stötte på i sina dagliga liv.44 

Just denna orättvisa är något som framförallt märks i Basiles text, då det inte handlar om 

någon illvillig fe som vill skada Talia eller hennes far. Det är helt enkelt en meningslös 

orättvisa, som drabbar henne utan synbar anledning. Antagonisten träder inte fram i sagan 

förrän mot slutet i form av kungens hustru, som jag beskrivit tidigare. 

Att ödet inte går att undvika, som jag nämnt ovan, blir också tydligt hos Basile, Perrault och 

Grimm. Har en profetia/förbannelse väl blivit uttalad, finns det inget sätt att undkomma den. 

Man kan försöka, precis som hennes föräldrar gör genom bränna alla spinnrockar, men ödet 

är inget man kan undfly. Möjligtvis kan man fördröja olyckan, men aldrig komma undan. 

Antagonisterna är ett inslag som ändrats genom tiderna och i de olika adaptionerna, 

antagligen mycket beroende på synen på ödet. Under 1900-talet fanns inte en lika stark 

ödestro, vilket gjorde det nödvändigt att ha en drivande antagonist genom hela sagan som 

såg till att förbannelsen förblev vid liv. Detta var dock inte nödvändigt i de tidigare 

adaptionerna, då ödestron var starkare och att förbannelsen/profetian skulle slå in inte var 

något man tvivlade på. Här hade antagonisterna en annan roll, då det var de som försökte 

förhindra det lyckliga slutet, där Törnrosa skulle få leva lycklig med kungen/prinsen och 

deras barn. 

 

Törnrosas uppvaknande är genomgående lyckligt, i vissa fall blir hon en aning förvånad; 

exempelvis Talia som när hon vaknar upp inser att hon fött tvillingar under sin dvala, och de 

andra som vaknar upp till sin drömprins. Sömnen kan tänkas stå för: 

Suggests that [the fairy] may be imagining how lovely it would be to to remain a blossoming 
maiden forever, as it were endlessly indulging in youthful dreams of love and romance.

45
 

Sömnen blir alltså ett sätt för feerna att förlänga Törnsrosas ungdom, något den onda fen 

försöker förhindra genom att avbryta hennes liv innan prinsessan skulle få chansen att 

uppleva kärlek och uppvaktning. Taggen eller stickan som hon sticker sig på är i sig ett 
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övernaturligt vapen, och något som vanligtvis (i folksagor) associeras med drömmar om att 

bli gravid.46 Att koppla ihop stickan med graviditet som tema, känns igen i Basiles återgivning 

där Talia dessutom blir gravid medan hon fortfarande befinner sig i sin dvala. Graviditet är 

dock inget som förekommer i Grimm och Disney (vad gäller prinsessan), det kan tänkas att 

den gamla symboliken har tappat sin betydelse och att det är därför dessa element är 

borttagna. 

Perraults Törnrosa som dessutom blir välsignad med ”very agreeable dreams”47 kan tänkas 

vara en indikation på att hon drömt om prinsen som ska komma och uppvakta henne. Detta 

främst då hon ögonblicket efter att hon slagit upp ögonen utbrister ”It is you my Prince, said 

she to him, you have waited a great while”.48 Det är detta hon har väntat på under sin långa 

sömn, och hennes liv får mening i och med prinsens intåg i hennes liv (se nedan). En tanke 

med att ha denna dvala, kan vara att påvisa att vissa saker är värda att vänta på, vilket tycks 

vara fallet hos Perrault om man nu ska utgå från hans moraliska avslutning (se ovan). 

Disney är den enda av de fyra adaptionerna där prinsen har Törnrosas samtycke, de hade 

redan träffats och förälskat sig i varandra. Det är med andra ord inte en total främling som är 

hennes sanna kärlek och väcker henne. Hennes sömn är också den kortaste; i Grimm och 

Perrault sover hon i 100 år och med Talia går det inte att veta säkert, då det inte finns några 

angivelser. Men då hon hunnit vara gravid samt föda sina tvillingar, måste hon varit sovande 

i minst nio månader. I Disney rör det sig dock enbart om några dagar, tills prinsen brutit sig 

ut ur fängelset och tagit sig tillbaka till sin älskade.  

De goda feerna har en stor roll i Disney, där de finns med genom hela sagan, hjälper och 

stöttar samt löser problem så gott de kan efter sina förmågor. De ger Törnrosa gåvor, något 

jag kommer till senare, och förminskar förbannelsen den onda fen lägger på henne. När 

förbannelsen dock är uttalad övertalar de kungen att det bästa är att hon ska växa upp i en 

undangömd stuga mitt ute i skogen ihop med dem. Där de kan uppfostra henne och se till att 

förbannelsen inte kommer slå in. Deras funktion i sagan är att agera adoptivföräldrar under 

hennes första 16 år i livet, det är de som älskar och de tar hand om Törnrosa. En intressant 

tanke med just Disneys feer, är att de är tre, de är goda och omhändertagande. Vilket man 
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skulle kunna koppla ihop med den kristna treenigheten, fadern, sonen och den heliga anden. 

Disney är kända för att förvalta och hylla de amerikanska värderingarna, och de är starkt 

sammankopplade med religion. Disney försöker genom filmer och böcker implementera 

såväl ideologi som moral.49 Sagoberättande är viktigt i alla samhällen och tidsåldrar som ett 

sätt att söka efter samt förmedla sanning, de underhåller såväl som utbildar dess åhörare.50 

Detta leder till att steget mellan saga och religion inte är så långt. 

Hos Perrault har feerna inte en lika stor del i berättelsen, de är med i början där de ger 

henne gåvor, den onda förbannar henne; efter detta försvinner de dock helt ur berättelsen. 

Liknande sker i Pentamerone, där feer bara nämns i förbifarten, då de tar hand om Talias 

barn medan hon fortfarande befinner sig i dvala. 

They were looked after by two fairies, who had appeared in the palace, and who put the babies 
to their mother’s breast.

51
 

Man får ingen beskrivning av dem, men det går att anta att de var vänligt sinnade då det tar 

hand om barnen. Någon närmare beskrivning av deras utseende eller kynne förekommer ej. 

Vad gäller Grimm finns inte så mycket att säga om feerna, då de inte existerar i sagan. 

Gåvorna ges av visa kvinnor, en sak som dock är värt att nämna är att kungen bjöd in 12 

kvinnor till dopet, och struntade i den trettonde. I folksagor har talet tretton stått för otur, 

samt i Rom betydde det inom spådomar; död, förstörelse och otur.52 Med detta i åtanke blir 

det tydligt varför kungen enbart bjöd tolv, då den han utelämnade symboliserade otur. 

Vilket kan tänkas att dåtidens läsare kände till. De magiska inslagen blir även mer 

verklighetsförankrade då de inte knyts till övernaturliga varelser, dock förekommer det en 

magisk befruktning av drottningmodern. 

 

Sexuella anspelningar är kanske inte det första man tänker på, när man tänker på sagor, 

särskilt inte om man råkar vara van vid Disneyfilmer, då dessa är helt barskrapade på tydliga 

sexuella referenser i de flesta filmer. Vilket blir tydligt i deras Törnrosa, där det mest 
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utmanande är kyssen prinsen ger Törnrosa för att väcka henne. Här skulle man dock kunna 

se det som en implicit sexuell referens, då kyssen (true loves kiss) är livgivande. Utan den 

skulle hon stanna i sin dvala, på obestämd tid. Det som annars kan ses som livgivande är 

samlag, eller närmare bestämt befruktningen som blir en effekt av aktiviteten. Det man då 

skulle kunna uttolka av bland annat Disneys utbyte av befruktning mot den sanna kärlekens 

kyss, är att de har börjat ändra på normen och moralen av vad det är som ger liv. Här 

handlar det om att kärleken ger liv. Detta leder till en mer kysk inställning och framställning 

inom sagovärlden, och därmed mer anpassat till vad man under 1900-talet anser vara 

lämpligt för barn.  

En annan viktig sak att ta upp i anslutning med detta är, att Disney är den enda av dessa fyra 

adaptioner där Törnrosa träffar prinsen innan hon faller offer för sin förbannelse. De träffas i 

skogen bara några dagar innan hennes födelsedag: 

En dag, strax innan Törnrosa skulle fylla sexton år, mötte hon händelsevis en ung man i skogen. 
Hon blev genast förälskad i honom och han i henne.

53
 

Ett sätt att se på detta är att hon mer eller mindre är med och väljer sin prins/älskade och 

därmed även på sätt och vis ger sitt medgivande. Törnrosa är alltså delaktig och har godkänt 

kyssen redan på förhand, trots att hon ligger i dvala, då hon redan är förälskad i honom. 

Därmed är hon inte bara underkastad någon annans vilja och/eller begär som de andra 

protagonisterna är. 

Som bara nämndes lite i förbifarten här ovan, förekommer även en magisk befruktning av 

drottningmodern i Grimms adaption. Kungaparet hade under en längre tid önskat att de 

skulle få ett barn, något de dessvärre inte fick. När drottningen var och badade en dag, 

hoppade en groda fram med en profetia om att hon skulle få ett barn inom ett års tid. 

A long time ago there were a King and Queen who said every day, ‘Ah, if only we had a child!’ 
but they never had one. But it happened that once when the Queen was bathing, a frog crept 
out of the water on to the land, and said to her, ‘Your wish shall be fulfilled; before a year has 
gone by, you shall have a daughter.’

54
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Detta kan tänkas vara Grimms försök att rensa sagan från sexuella referenser, som funnits i 

de tidigare versionerna, samt att ge en känsla av jungfrun Maria, då även hon hade en 

övernaturlig befruktning, dock av gud och inte en groda som kommer med en profetia. 

”Where do babies come from?” is a question that has preoccupied children as well as adults 
since the beginning of time. Notions of how one might conceive are as vast and diverse as the 
human imagination.

55
 

Att Grimm har valt denna övernaturliga lösning på problemet var barn kommer från, och 

därmed sluppit förklara eller göra grova omskrivningar blir mer förståeligt när man tänker på 

vilket problem detta kan skapa. Hur förklarar man för barn var barn kommer ifrån och gör 

det snyggt i en sagobok? Deras lösning kan tänkas vara relativt onödig, då de hade kunnat 

tänkas bara skriva något i stil med Perrault, där drottningen en dag lyckligtvis fick barnet de 

önskat under lång tid. Å andra sidan får man en mer magisk sagokänsla när de tar in 

grodprofetian och skapar stämningen, de tar bort verklighetsförankringen från sagan. Det 

finns dock ytterligare ett annat sätt att se på den övernaturliga grodan. Då drottningen 

lyckas bli gravid, går det att anta att fertilitetsproblematiken inte ligger hos henne utan hos 

Kungen; och att grodan befruktar drottningen. Detta går att spinna vidare på, vidare till äldre 

myter där gudar förvandlat sig till djur för att uppvakta kvinnor (Leda och svanen, t.ex.) samt 

prinsen som är fast i en grodas skepnad i väntan på en kyss och även skönheten och odjuret. 

Vad bröderna Grimm själva haft i åtanke när de nedtecknade sagan är omöjligt att veta, men 

mitt resonemang visar på sagans komplexitet.  

Problemet med att få ett barn utspelar sig även hos Perrault, dock tycks det ske på naturlig 

väg efter många års slit och försök med pilgrimsfärder, löften och besök till vattendrag. 

Däremot är det ingen kyss som väcker prinsessan ur den hundraåriga sömnen utan prinsen 

faller (som tidigare nämnts) bara ned på sina knän framför henne, vilket leder till hennes 

uppvaknande, då hennes sömn var tidsbegränsad. De gifter sig senare samma dag, och en 

stor fest följer bröllopet; det är dock strax efteråt i sagan som den sexuella anspelningen 

finns. 

[A]nd the lady of honour drew the curtains; they slept very little; the Princess had no occasion, 
and the Prince left her the next morning to return to the city[.]
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Man kan välja att se på denna scen på ett mer oskyldigt sätt, där Törnrosa har sovit i 100år 

och därmed inte är trött och inte behöver sömn. Men man kan även se de mer subtila och 

implicita tecknen, då det är deras bröllopsnatt och de därmed fullbordar sitt äktenskap 

under hela natten, tills prinsen lämnar henne på morgonen. Synen på vad som lämpar sig 

som barnlektyr ser något annorlunda ut under Perraults tid. Man bör även hålla i minnet att 

han var en av pionjärerna vad gäller barnböcker, och att han enligt forskare ska ha försökt 

skriva enklare, renare och utan emotioner. Det kan man se på hur implicit han nämner deras 

fullbordande av äktenskapet, och hur Törnrosa och prinsens barn bara, helt plötsligt tycks ha 

kommit till, vilket nämns i förbifarten ”for he lived with the Princess above two whole years, 

and had by her two children”.57 

Pentamerone å andra sidan skrevs inte för barn, på samma sätt som de senare 

adaptionerna, och dess sexuella skildringar om än implicita blir ändå väldigt explicita. Det är 

svårt att gå miste om vad det är som sker i en av de starkare scenerna, som jag tror att 

personer i vår generation reagerar på. 

The King called to her, thinking she was asleep; but since nothing he did or said brought her 
back to her senses, and being on fire with love, he carried her to a couch and, having gathered 
the fruits of love, left her lying there.

58
 

Det är väldigt tydligt att kungen i denna passage tar det han vill ha, det vill säga att han 

våldtar Talia medan hon fortfarande befinner sig i sin dvala. Detta omtalas som om det vore 

det mest naturliga i världen, där kungen bara tar det han vill ha och har rätt till. Man skulle 

kunna se det som att kungen ger henne liv, då han befruktar henne. Vilket leder till att hon 

föder tvillingar, och det är det ena barnet som i sin tur väcker henne ur dvalan när det suger 

ut stickan ur hennes finger. Även om det blir på omvägar så känns det inte helt främmande 

att se kungen som den livgivande i sagan på samma sätt som de senare prinsarna genom 

sina kyssar ger deras prinsessor liv. Utan kungen och hans våldtäkt, skulle Talia aldrig ha fött 

sina barn, och därmed hade det inte funnits någon som hade kunnat ta ut stickan ur hennes 

finger (märk att hennes dvala aldrig var tidsbestämd) vilket leder till min slutsats: kungen ger 

henne livet åter, om än på ett okonventionellt sätt.  
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Vidare leder det till en slutledning där en av de röda trådarna i samtliga adaptioner är att det 

alltid är den manliga hjälten som ger livet åter till prinsessan; antingen direkt , kyssen, eller 

indirekt , våldtäkten och hans närvaro. Mannen är den som räddar prinsessan, och det är 

genom honom hon får livet åter samt blir lycklig.  

Taggen eller stickan som framkallar hennes förlängda sömn har i sig ett symboliskt värde; 

den representerar bland annat kyskhet, berövande och allvar.59 Detta stämmer väl in med 

sagan, då hon förblir kysk under sin dvala (undantaget här är Pentamerone), hon blir 

berövad sitt aktiva liv (eller i Pentamerones fall där hon även blir berövad sin kyskhet), 

självfallet finns det även ett allvar med i leken. Det står även att ”the earth is doomed to 

temporary sleep by the prick of a magic thorn” i Dictionary of symbols and imagery.60 Jorden 

som brukar ses som den fertila kraften, som i sin tur projicerats på kvinnan. När hon faller i 

den förlängda sömnen, upphör hon att vara fertil,61 vilket förstärks ytterligare med 

sömnsymboliken; där sexualiteten ligger vilande tills den rätte kommer kan liknas vid jorden 

under vinterhalvåret.62 Vilket i och för sig kan göra att Pentamerone inte blir undantaget som 

bekräftar regeln, då kungen kan tänkas vara den rätta, och därmed väcker upp sexualiteten 

hos Törnrosa. Om man ska fortsätta på det spåret, blir heller inte hans handling (våldtäkten) 

så avskyvärd, då han är hennes sanna kärlek och därmed bara gör det de andra prinsarna 

gör; tar det som är deras, om än något tidigare då de andra åtminstone väntat tills hon 

vaknat till liv och de har gift sig.  

 

Aspekter av manliga och kvinnliga normer känns viktigt att ta upp i denna analys. Då man 

kan se vad som förändrats genom tiderna när man undersöker adaptionerna, samt vad som 

fortfarande består från tidigare av hur man sett på manligt och kvinnligt. 

Enligt Wards Mouse morality så är det främst kärlek som definierar en kvinna, och hennes 

roll är starkt förknippad med kärleken; moderlig såväl som romantisk. Och deras drömmar 

blir uppfyllda i och med kärleken till en man, det är mannen som ger dem styrka och 

mening.63 Just styrka kan man nog inte prata om i anslutning till Disneys Törnrosa, då hon 
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inte behöver utföra några heroiska handlingar eller utstå prövningar annat än en 

övernaturlig sömn, men kärleken är det som gör att hennes liv blir meningsfullt. För männen 

ser det dock något annorlunda ut, deras existens går inte ut på att finna kärleken, utan på att 

finna sig själva under sin resa. Kärleken är en del av deras liv och bitvis drivande, men det 

främsta målet förblir att finna sig själva.64 Något man kan se på prinsen som får sanningens 

svärd, ärbarhetens sköld och slutligen styrkan från kärleken. Dock har prinsarna/kungarna 

mindre roller i Törnrosa, då de dyker upp som räddare i sista stund, precis innan hon ska 

dräpas eller för att ge henne den livgivande kyssen och i Perraults fall båda. 

Även i de andra sagorna, är det mannen som är anledningen till kvinnornas existens, när 

drottningmodern/hustrun riskerar att förlora sin son/man blir de hämndlystna och 

illasinnade då de kan tänkas att de skulle förlora sin existens. Törnrosa blir väckt av mannen i 

hennes liv, som då ger hennes liv en mening det tidigare inte haft.  

Det är männen som är de handlingskraftiga, som trotsar skyhöga törnbuskar som krävt 

många liv eller onda feer som fängslar dem i hålor, allt detta för att befria eller göra anspråk 

på den vackra prinsessan. Men vad är accepterade handlingar? Såsom kungen handlar i 

Basiles version, där hans våldtäkt kan ses som att man är ute och plockar frukt, tycks anses 

vara normal. Talia reagerar inte negativt när han senare återberättar sitt handlande för 

henne. Att en man plötsligt kan ”lida av ett hett begär” till en kvinna och då helt sonika 

”plockar kärleksfrukten” verkar vara något helt acceptabelt. Inget man höjer på ögonbrynen 

för, han handlade som han ansåg vara bäst och tog det han hade rätt till. Att han dessutom 

är otrogen mot sin fru, anses heller inte vara udda eller fel. I folksagor tycks det råda en 

dubbelmoral vad gäller otrohet, då männen får handla som de vill utan att vara oroliga för 

straff, men att en kvinna gör liknande, råder det ett stort tabu mot och de blir straffade på 

diverse sätt.65 

Törnrosa är passiv i samtliga adaptioner, främst då hon större delen av sagan sover, och 

därmed uppfyller en del av den kvinnliga normen (se nedan). De kvinnor som dock är aktiva 

och som driver sagan framåt genom sina aktioner är de som framställs som onda och dåliga 

individer. Dessa kvinnor besatt inte de attribut man ville se hos det nämnda könet, de 
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frångick normen då de handlade aktivt för att driva igenom sin vilja. Passivitet var en dygd 

man skulle sträva efter (se nedan). 

Normen går bland annat att se om man studerar gåvorna som Törnrosa fick av de visa 

kvinnorna eller feerna. Hos Disney blir det väldigt simpelt, feerna gav henne skönhet och en 

vacker sångröst. Det var alltså dessa attribut som var högst skattade (om man utgår från 

gåvorna), en kvinna behövde inte mycket mer för att fånga en man. Och att fånga en man 

var, som tidigare nämnts, hennes mening med livet. 

Hos Perrault som fokuserade på kvinnor i sina berättelser för att påvisa det kvinnliga idealet 

(femme civilizé) som flickebarnen hade att leva upp till, hade fler gåvor han gav Törnrosa.66 

Dessa var: skönhet, intelligens, elegans, dans kunskaper, sångröst, musikalitet och förmåga 

att spela på instrument.67 Gåvorna gick väl ihop med hans femme civilizé, där dygderna var 

att kvinnor skulle vara vackra, medgörliga, hövliga, passiva, och kunna kontrollera sig 

själva.68 Det var detta dåtidens kvinnor/flickor skulle sträva efter, och som Törnrosa fick hjälp 

med att uppfylla, till perfektion. 

Törnrosa fick ännu fler gåvor i Grimms adaption, då det var 12 visa kvinnor som skänkte 

övernaturliga presenter. Dock nämns inte alla, men de som nämns var: dygdighet, rikedom, 

skönhet, gott temperament, visdom, blygsamhet, vilket ska ha lett till att alla som träffade 

henne genast älskade prinsessan. Enligt Katia Canton visar de kvinnliga protagonisterna, i 

Grimms bok, samma karaktärsdrag som går att finna hos Perrault.69 Normen som kvinnor 

skulle leva upp till, tycks därmed inte ha förändrats nämnvärt under de cirka 100 åren som 

skiljer adaptionerna åt.  

Något jag finner intressant när man jämför de olika adaptionerna är att karaktärsdrag samt 

gåvor till prinsessan inte finns med i Pentamerone, här visar man snarare på hur man ska 

vara som kvinna genom att lista dåliga egenskaper. Den som har dessa dåliga attribut är 

kungens fru. Att inte framhålla dygder utan istället lista och visa på vad som är dåligt står i 

motsats till hur Grimms och Perraults byggt upp sina adaptioner av Törnrosa. Hustrun blir 
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omnämnd som en Medea ”with the heart of a Medea”70då hon beordrar kocken att skära 

halsen av barnen får att sedan tillaga dem. Vidare tycks hon vara svartsjuk, girig, 

hämndlysten samt oförmögen att kunna kontrollera sitt temperament. Dessa 

personlighetsdrag är i direkt motsats till vad Perrault lyfter fram som kvinnliga dygder. 

Utifrån detta skulle man kunna dra slutsatsen att normen för hur kvinnor skulle agera var 

densamma under samtliga tre epoker.  
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4. Avslutande reflektioner 

 

Det har blivit tydligt under analysen att adaptionerna bygger på samma bas, den om en 

prinsessa som faller offer för en övernaturlig sömn, men genom åren och av olika författare 

har sagans innehåll och kanske till och med syfte ändrats. Hutcheon menar att adaptioner 

alltid innebär förändringar, och att man vinner såväl som förlorar på dessa.71 De flesta 

förändringar som har kunnat visas på i denna analys är att sagan blivit mer och mer 

censurerad och därmed barnanpassad. Även om Perrault ansåg sig skriva för barn, har 

uppfattningen om vad som är barnlitteratur förändrats och därmed även synen på sagan. De 

sexuella anspelningarna är helt borttagna i och med Grimm såväl som kannibalismen; mer 

vikt har lagts på kärlek vilket jag kunnat påvisa genom undersökningen. Dessa förändringar 

har i sin tur gjort att sagan om Törnrosa har överlevt genom tiderna, men det är svårt att se 

likheterna mellan Sun, Moon and Talia och Disney-adaptionen om man inte hade haft 

Grimm och Perrault som ett mellanled.  

Passagen från Pentamerone där kungen tar det han anser sig ha rätt till, vad vi idag skulle 

kalla för våldtäkt som under senare adaptioner tagits bort, visar på hur synsätt förändras 

genom tiderna, vilket Hutcheon kommenterar på följande sätt: 

Transcultural adaptations often mean changes in racial and gender politics. Sometimes 
adapters purge an earlier text of elements that their particular cultures in time or place might 
find difficult or controversial.

72
 

Detta ser man inte bara när det kommer till de sexuella anspelningarna, utan det går även 

att se vad gäller kannibalism, magi och ödestro. Kulturen och vad folk håller för sant har 

förändrats, och sagan med dem.  

Könsroller är en annan aspekt som även de har förändrats, dock inte så mycket som man 

kunnat tro, kvinnan är fortfarande passiv i samtliga sagor men får trots det vara med och 

välja i den senaste adaptionen, nämligen Disneys. Fokus ligger dock fortfarande på utseende 

och Törnrosa i sig besitter inget större djup rent karaktärsmässigt. I exempelvis Perrault, där 
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han fokuserar på sin femme civilizé belyser han bara de egenskaper en kvinna bör ha, men 

utvecklar henne inte vidare. På något sätt känns det som att författarna inte har ansett det 

vara relevant, så länge kvinnorna har de åtråvärda dygderna behöver de inte ha något mer. 

Deras roll i samhället var att behaga mannen. Däremot har de onda karaktärerna utvecklats 

desto mer, speciellt i Basiles adaption, där hustruns dåliga sidor framhävs och man får en 

känsla av hur slug, avundsjuk och hämndlysten hon är.  

En intressant sak som har kommit fram under analysen är hur platt bröderna Grimms 

adaption är. Det sker inte mycket och finns inget direkt som driver sagan framåt, alla de 

elementen är borttagna så som antagonister och svårigheter som hjälten/hjältinnan behöver 

överkomma. Törnrosa sover lugnt i 100 år, några prinsar omkommer i törnbuskarna då de 

försöker ta sig fram till henne innan tiden är ute, men det var något som nämndes som 

hastigast. Detta var förvånande, med tanke på att deras verk är en vanlig referenspunkt när 

man tänker på sagor. Till och med Disney har mer saker som sker och framförallt en 

antagonist som är aktiv och driver sagan. Sedan att Disneyversionen i sig är platt den också, 

speciellt i jämförelse med Perrault och Basile, är föga förvånande då den är barskrapad på 

alla våldsamma och hemska saker som skulle kunna tänkas ske och som hustrun/ 

drottningmodern utsatte Törnrosa och barnen för.  

Törnrosas och prinsens fortsatta liv tillsammans, är en annan sak som är intressant. Det var 

först i och med Disney som det lyckliga slutet infördes, i de övriga adaptionerna levde de 

förnöjda och skapade starka vänskapsband. Men ett ”och de levde lyckliga i alla sina dagar” 

tycks inte ha varit någon viktig punkt för de tidigare sagorna. Något som även kan tänkas 

spegla hur samhället såg ut under de olika tidsåldrarna. Det var viktigare att äga behagliga 

dygder och komma överrens med mannen man levde med än att vara lycklig. Detta säger en 

del om hur relationen mellan könen såg ut och vad man kunde förvänta sig av varandra. Det 

skulle även gå att ta ett steg längre, om man inte var en god hustru (Basile) fanns det inget 

som hindrade mannen från att finna en ny kvinna, och göra sig av med den första. Det gällde 

med andra ord att äga en så behaglig (för mannen) personlighet som möjligt. 

Vad är det då som sker med de olika antagonisterna? Såväl Perrault som Basile ger ett tydligt 

slut där drottningmodern/hustrun möter sina öden. De blir brända på bål respektive kastar 

sig i ett kar fyllt av giftiga reptiler, ett straff som ska matcha deras inre och som är detsamma 
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slut de förberett för Talia/Törnrosa. Men vad sker egentligen med den onda fen i Disney, det 

enda vi får reda på är att prinsen vinner över fen och kan därmed fara tillbaka till Törnrosa 

för att ge henne kyssen som leder till uppvaknandet. Det finns två olika infallsvinklar på hur 

man skulle kunna tänkas se på det uteblivna straffet; antingen rör det sig om ett ointresse 

eller censur. Ett ointresse, då det enda läsarna kan tänkas bry sig om är det lyckliga slutet, 

och huruvida antagonisten lever eller ej spelar ingen roll. Barnen under 1900-talet kanske 

inte behöver veta mer än att ondskan i slutändan blir besegrad, på ett eller annat sätt, de 

behöver inte veta exakt vilket straff en sådan ondska förtjänar. Det kan också tänkas att 

någon form av censur spelar in, då det kanske inte anses vara korrekt att ha med dödsstraff i 

barnlitteratur. Något som man uppenbarligen inte hade några som helst skrupler för under 

1600-talet.  

Som tidigare nämnts i inledningen besitter jag inte alla kunskaper som hade kunnat fördjupa 

analysen ytterligare. Men jag vill se min uppsats som en slags pilotundersökning, där jag ger 

exempel på vad som kan utläsas vid en jämförelse mellan olika adaptioner; i det här fallet 

fyra adaptioner av sagan om Törnrosa. 
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