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ABSTRACT 

Uppsatsen är en närläsning av Patricia C. Wredes bok Dealing with Dragons och undersöker 

huruvida boken i fråga är en parodi eller travesti på de klassiska sagorna, t.ex. Törnrosa och 

Askungen. Jag tar också reda på om det går att läsa boken på olika sätt beroende på hur stor 

förkunskap man har om de gamla sagorna. Gérard Genette har skrivit boken Palimpsestes: La 

littérature au second degré, och jag har med hjälp av en svensk översättning använt mig av 

hans teorier om hypotext – hypertext, parodi, travesti och transformation. Jag tar även hjälp av 

Jack Zipes och hans bok The Brothers Grimm – From Enchanted Forests to the Modern 

World. Dessutom används Barbara Walls bok The Narrator’s Voice – The Dilemma of 

Children’s fiction för att reda ut begreppet dubbelt tilltal.             

     Uppsatsen är indelad i tre delar med tillhörande underrubriker: Inledning, analys och 

slutdiskussion. Under analysdelen tar jag upp Wredes sätt att använda sig av direkt och 

indirekt transformation samt om hänvisningarna till bl.a. Grimms sagor är inslag av parodi 

eller travesti. Metoden jag använder mig av är att visa och analysera utdrag ur boken som är 

direkt eller indirekt transformerade från sedan länge befintliga sagor eller legender.     

     Resultatet av analysen når sitt syfte och svarar på frågeställningen. Slutsatsen är att boken 

Dealing with Dragons till största delen är en parodi på kända sagor, men att inslagen av 

travesti är nödvändiga och behövs för den roliga och lite snälla tonen som boken 

tillhandahåller.  
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INLEDNING 

 

Jag har länge fascinerats av böckerna i serien The Enchanted Forest Chronicles. Det slog mig 

någon gång när jag läste om dem för säkert femte gången att detta är fantasy riktat till barn, 

men även till vuxna med barnasinnet i behåll. Efter att ha läst böckerna som handlar om 

prinsessan Cimorene så många gånger var det inte svårt att veta vilken bok min uppsats skulle 

utgå från. Svårigheten låg i vad jag skulle välja att undersöka. Att det skulle handla om 

klassiska sagor kontra den här nyskrivna boken stod helt klart, och slutligen bestämde jag mig 

för att undersöka huruvida boken Dealing with Dragons (Patricia C. Wrede, 1990), den första 

boken i serien The Enchanted Forest Chronicles, är en parodi eller travesti på gamla kända 

sagor. I slutet av uppsatsen kommer jag även att undersöka hur man kan läsa boken på olika 

sätt, beroende på om man har förkunskap om de klassiska sagorna eller inte. Läser vuxna 

boken med annan behållning än barn?  

 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur boken Dealing with Dragons rör sig mellan att 

vara en parodi eller travesti på klassiska sagor. Frågeställningen blir således: 

Är Dealing with Dragons en parodi eller en travesti? Var ligger tyngdpunkten? 

Vilken intention har författaren med att skriva boken, driver hon med sagorna eller hämtar 

hon enbart inspiration från dem i syfte att underhålla läsaren? Jag kommer även att ta upp 

frågan om dubbelt tilltal, hur Patricia C. Wrede omvandlar de klassiska sagorna och hur detta 

kan bli till dubbelt tilltal, alltså hur man kan läsa boken på olika sätt beroende på förkunskap.  

 

Metod och verktyg 

Jag kommer efter att ha gjort en närläsning av boken Dealing with Dragons att göra en 

textanalys där jag utgår från Gérard Genettes teorier om transformation, hypertext-hypotext, 

parodi och travesti. Även begreppet intertextualitet förekommer. Jag använder mig av en 

förkortad version från Genettes bok Palimpsestes: La littérature au second degré (1982) som 

har publicerats på svenska i tidskriften Ord och bild 90/3. Översättare är Johan Öberg och 

namnet på artikeln är ”Den allvarsamma parodin” (1990).  

     Jack Zipes har skrivit många böcker som behandlar sagor utifrån olika synvinklar. Den av 

hans böcker som jag kommer att använda mig av är The Brothers Grimm - From Enchanted 

Forests to the Modern World (Jack Zipes, 2002). Där behandlar Zipes bland annat mysteriet 

med förtrollade skogar (enchanted forests) och hur det har gjort komiska parodier (comic 
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parodies) av kända Grimmsagor. Jag kommer att ta upp komisk parodi och samhällskritisk 

parodi. Den tyska författaren, läraren, professorn och översättaren Zipes har forskat och 

skrivit många böcker om sagor och folklore. Det är framförallt Tyskland och dess författare 

som han undersökt, till exempel bröderna Grimm. Tyska kritiker har återkommande framfört 

viktiga och innovativa bidrag till lärdomarna om bröderna Grimm och deras sagor.  

     För att tydliggöra hur sagor är uppbyggda på formgivna stereotyper använder jag mig av 

Barnbokens byggklossar (Maria Nikolajeva, 1998). Efter att ha redovisat och analyserat hur 

dessa begrepp förekommer i Dealing with Dragons kommer jag i slutdiskussionen att ta upp 

frågan om dubbelt tilltal, och där använda mig av boken The Narrator’s Voice – The Dilemma 

of Children’s Fiction (Barbara Wall, 1991).  

     Jag har valt att göra analysen utifrån de mest påtagliga hypotexterna, det vill säga de kända 

sagorna, samt sagostereotyper såsom prinsar, prinsessor och hjältar. Inom tidigare forskning 

finns det inte särskilt mycket att hämta vad gäller detta ämne, men jag har i Zipes böcker 

funnit exempel på hur tyska författare har parodierat kända folksagor, bland annat med syftet 

att vara samhällskritiska. Det finns även parodier på sagor som endast har syftet att underhålla 

läsaren, vilket stämmer närmare överens med hur Wrede tar sig friheten att förändra kända 

sagor.  

     Analysen kommer att börja med att reda ut centrala begrepp såsom intertextualitet, hypo- 

och hypertext samt parodi och travesti. Sedan följer en närläsning av boken där jag har valt att 

dela upp sagoteman i underrubriker för att göra analysen så tydlig som möjligt. Till att börja 

med bjuds uppsatsläsaren att få en känsla av hur tonen i boken låter genom att få läsa första 

sidan, där redan första meningen sätter nivån för den fortsatta läsningen. I början handlar det 

om stereotypa sagofigurer, eftersom sagans värld är uppbyggd på stereotyper. Detta kommer 

att behandlas närmare under rubriken Stereotyper – prinsar och prinsessor. Därefter följer 

exempelsamlingen av parodier och travestier genom att vara uppdelade i sina äldre 

föregångare; hypotexterna. Underrubrikerna är utformade efter sagorna, till exempel 

Törnrosa, Ali Baba etc. I början av varje underrubrik följer en kort sammanfattning av den 

ursprungliga sagan, i det fall det är någon som inte känner till denna. Sedan följer under varje 

rubrik citat ur boken som jag anser gör antingen parodi eller travesti på främst Grimms sagor, 

men även sagor ur till exempel Tusen och en natt.  

     Hänvisningarna till Dealing with Dragons (First Magic Carpet Books edition 2002) 

kommer i fortsättningen att göras löpande i brödtexten med sidhänvisning direkt efter citaten. 

Övriga hänvisningar ges i fotnoter längst ner på sidan.  

 



 

4 

Om Patricia C. Wrede 

Patricia Collins Wrede föddes i Chicago 1953, där hon växte upp med fem yngre syskon. Hon 

påbörjade sin första bok efter att ha gått ut college i Minnesota 1974, och avslutade den fem 

år senare. Efter det började hon genast skriva sin andra bok och var därefter fast i författandets 

värld.1 År 1980 grundade Patricia C. Wrede tillsammans med några andra blivande författare: 

Pamela Dean, Emma Bull, Will Shetterly, Steven Burst och Nate Bucklin en författarcirkel 

som senare blev känd som The Scribblies. Flera av dessa författare har nått anmärkningsvärda 

framgångar inom genrerna fantasy och science-fiction.2 Det var just genren fantasy som kom 

att intressera Wrede allra mest. Sedan den första boken har hon givit ut runt tjugofem böcker, 

indelade i olika serier så som The Lyra Chronicles, The Enchanted Forest Chronicles  samt 

Cecelia and Kate (skriven tillsammans med Caroline Stevermer). Det är serien om The 

Enchanted Forest (Den förtrollade skogen), som har fångat mitt intresse i uppsatsskrivandet, 

och det är om den första boken i denna serie som min uppsats kommer att handla.  

 

Om serien The Enchanted Forest Chronicles 

Serien The Enchanted Forest Chronicles innehåller fyra böcker: Dealing with Dragons 

(1990), (Översatt till svenska: Prinsessa söker drake, 1995), Searching for Dragons (1991), 

Calling on Dragons (1993) samt Talking to Dragons (1984). Den sista boken i serien var den 

som skrevs först, men hamnade slutligen som nummer fyra i seriens ordning. I den första 

boken, Dealing with Dragons, får vi för första gången möta prinsessan Cimorene, en uttråkad, 

sextonårig prinsessa i kungariket Linderwall. Cimorene är inte som andra prinsessor, hon är 

lång, intelligent och envis. Istället för att sätta upp håret i fina frisyrer bär hon helst sitt långa, 

mörka hår i flätor. Cimorene avskyr sina prinsessplikter, hon tycker det är dödstråkigt att lära 

sig etikettsregler såsom hur högt det är tillåtet att skrika när man blir bortförd av en jätte, eller 

att niga på rätt sätt. Hon vill hellre lära sig latin och fäktning, men det anses inte vara något 

som prinsessor gör. Därför avbryter hennes far, kungen av Linderwall, alla hennes försök till 

att lära sig något användbart. För att slippa gifta sig med den urbota tråkiga Prins Therandil 

följer Cimorene en talande grodas råd och rymmer hemifrån. Hon åtar sig sedan den mer 

respektabla sysslan att bli draken Kazuls prinsessa, och flyttar in hos Kazul i hennes grottor 

bland The Mountains of Morning (Morgonbergen). Efter hand lär hon känna den snälla häxan 

Morwen som bor i The Enchanted Forest (Den förtrollade skogen), prinsessan Alianora 

(tillfångatagen av draken Woraug och därmed hans prinsessa), de sluga och elaka trollkarlarna 

                                                
1 www.dendarii.co.uk/Wrede/biolog.html. 
2 http://everything2.com/e2node/Scribblies. 
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Zemenar och Antorell, samt flera andra figurer. Eftersom Cimorene har en förmåga att lukta 

sig till äventyr har hon snart flera spännande upptåg på gång. Varje bok berättas i kronologisk 

följd och det är alltid en huvudkomplott som Cimorene är huvudperson i. Samtidigt tar hon 

sig modigt an utmaningar som krävs för att rädda drakarnas rike eller hålla trollkarlarna borta 

från The Enchanted Forest. 

     Följande två böcker fortsätter med Cimorene som huvudperson, men nu som Drottning 

Cimorene eftersom hon gifter sig med kungen i The Enchanted Forest, Mendanbar. I den 

fjärde och sista boken i serien förflyttas fokus till Cimorenes son, Daystar, som berättar hela 

historien i jagform. Platser och figurer känns igen och Cimorene finns fortfarande med i 

handlingen. Jag skulle vilja placera in dessa böcker i fantasygenren, i en något lättsammare 

variant än ”vanliga” fantasyböcker. Genom sitt dubbla tilltal vänder sig böckerna både till 

barn och vuxna, de riktar sig inte enbart till barn och tonåringar, vilket jag kommer att påvisa i 

min slutdiskussion.     

     Det som utmärker böckerna är hur de byggs upp av en grund på klassiska sagor så som 

Törnrosa, Ali Baba, Askungen och andra sagor. Hela tiden märks kopplingar till sagor man 

känner igen, främst de sagor som nertecknats av Bröderna Grimm. Förekomsten av 

sagoattribut (talande grodor, förtrollade föremål, stereotypa prinsar och prinsessor etc.) är 

mycket hög. Jag kommer i denna uppsats att försöka ta reda på om Patricia C. Wrede har 

skrivit dessa böcker som en parodi på de klassiska sagorna, eller om det är en travesti, eller 

kanske lite av båda. Om det är både ock måste det tydliggöras var tyngdpunkten ligger. För att 

göra skillnad mellan parodi och travesti kommer jag att använda mig av definitionerna nedan. 

Jag kommer även att behandla huruvida man har behållning av boken Dealing with Dragons 

om man inte har förkunskap om de mest kända sagorna.      
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ANALYS 

 

Intertextualitet 

Boken Dealing with Dragons bygger på intertextualitet. Man kan utveckla begreppen och föra 

dem vidare, men att det är intertextualitet det handlar om råder ingen tvekan. Intertextualitet 

bygger på att läsaren har en viss förkunskap om det tidigare litterära verket till vilket det 

senare hänvisar. Har man förkunskap innebär det att man kan dra slutsatser om det senare 

verket som man annars inte skulle kunna. När man använder sig av intertextualitet lånar man, 

bokstavligt eller genom en förnimmelse, motiv eller händelser från en text som redan är 

skriven. Om läsaren är bekant med den tidigare texten kan han eller hon naturligtvis känna 

igen sig och hänvisas tillbaka till den första texten. Det krävs inte att den första texten är läst, 

det skulle kunna räcka med en förkunskap om denna. Genette definierar begreppet: ”Mitt sätt 

att definiera denna typ är ganska restriktivt och bygger på en relation av samtidig närvaro av 

två eller flera texter, dvs. […] av en formell närvaro av en text i en annan”.3 Han fortsätter: 

”[…]en utsaga vars fulla förståelse förutsätter förnimmelsen av ett samband mellan den och 

en annan utsaga till vilken någon av vändningarna i den med nödvändighet hänvisar och som 

annars inte skulle accepteras ”.4  

 

Hypertextualitet och transformation 

I analysen kommer begreppet hypertextualitet att förekomma. Genette menar att alla 

relationer som förenar en text B (hypertext) med en föregående text A (hypotext) kan kallas 

för hypertextualitet. I analysen kommer boken Dealing with Dragons att vara den så kallade 

hypertexten, och de klassiska sagorna som de allra flesta känner till är hypotexter. 

Hypertexten betraktas oftast som ett eget litterärt verk, mest på grund av att den är härledd ur 

ett fiktivt verk och därmed förblir ett fiktivt verk.5  

 

Om man ska analysera en hypertext måste man veta något om begreppet transformation. 

Eftersom det inte behöver vara så att text B talar om text A, utan snarare endast är beroende 

av text A för att kunna existera, kan man använda sig av begreppet transformation. Genette 

säger: ”Det kan vara av en annan ordning, så att B ingalunda talar om A, men ändå inte skulle 

kunna existera utan A, som den är ett resultat av via en operation som jag, fortfarande 

                                                
3 Genette, Gérard, ”Den allvarsamma parodin”, i Ord och bild 90/3, översättn. och red. Johan Öberg 
(Stockholm 1990) s. 19. 
4 Ibid. 
5 Ibid. s. 22. 
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provisoriskt, skulle kalla transformation, och som den i konsekvens härmed frammanar mer 

eller mindre tydligt utan att nödvändigtvis tala om den och citera den.”6  

     Genette beskriver två typer av transformation:  

 

Enkel (direkt) transformation: Handlingen förflyttas från det föregående verket (hypotexten), 

till det nya verket (hypertexten). Ett exempel på direkt transformation är boken Ulysses 

(James Joyce, 1922), där handlingen i antikens Odyssén har förflyttats till ett enda dygn i 

Dublin år 1904. I denna analys kommer jag att visa exempel på hur sagohandlingar direkt 

flyttas till en ny miljö men ändå behåller sin grundhandling, och därför kan kallas direkta 

transformationer.7  

 

Komplex (indirekt) transformation: Komplex transformation kallas det när man berättar en 

helt annan historia genom att hämta inspiration i tidigare genretyp.8 Många är de verk som har 

hämtat inspiration från tidigare genretyper, och i uppsatsen kommer jag att visa hur Wrede 

från början till slut inspireras av och härmar klassiska sagoförfattare/nertecknare. Jag vill 

påstå att Wrede, när hon gör om handlingen i till exempel Törnrosa så att den passar hennes 

egen bok, använder sig av den indirekta transformeringen. För att transformera räcker det att 

man på något sätt förändrar hypotextens, det första verkets, komponenter, för att på så sätt 

förändra dess innebörd.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Ibid. s. 22 (kursiv i originalet). 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. s. 23. 
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Parodi  

Det som jag från början tyckte utmärkte Dealing with Dragons var dess parodier på de 

klassiska sagorna. Under analysarbetets gång har jag funnit andra begrepp som går in i 

parodibegreppet, men just parodier är något som man hittar i varje kapitel i boken.  

Genette beskriver parodin som att man sjunger en sång med en annan stämma, eller att man 

sjunger falskt, att man deformerar den ursprungliga melodin: ”Parodi: denna term är platsen 

för en idag kanske oundviklig förvirring vilken uppenbarligen inte härstammar från igår”.10 

     Parodin har syftet att vara medvetet förlöjligande, och man förändrar förebildens innehåll 

men behåller dess form. Parodier är ett idag vanligt förekommande fenomen som finns i alla 

medier. Alla genrer råkar ut för parodiering, vilket uppskattas av många åhörare. Inom filmen 

gör man till exempel parodi på detektivgenren (Rosa Pantern) och västerngenren (Det våras 

för sheriffen).11 På TV ser vi först en dokusåpa eller ett hälsoprogram, vilka sedan parodieras, 

det vill säga deformeras och förlöjligas i en annan tv-kanal eller ett annat program, ofta av 

humorkaraktär. Kända personer parodieras ofta, politiker eller andra makthavande personer 

uttalar sig om något som sedan förlöjligas och görs parodi på inom en annan genre. I Dealing 

with Dragons utgår Wrede från de styrande normerna, stereotyperna, och ändrar en eller flera 

faktorer så att resultatet ofta blir roligt och förlöjligande, främst för att man känner till 

hypotexten och vet hur det borde förhålla sig. När prinsen eller prinsessan inte beter sig som 

han eller hon bör blir skillnaden i beteendet ofta löjligt och/eller skrattretande.  

 

Grimms sagor har genom tiderna parodierats på olika sätt. Eftersom det inte alltid varit tillåtet 

att uttrycka sig fritt i Tyskland, framförallt inte under den tiden då landet var delat i öst och 

väst, användes sagorna som en uttryckskanal där man dolde budskap om samtiden och kunde 

vara samhällskritisk. Jack Zipes visar i The Brothers Grimm att det finns flera exempel på hur 

Grimms sagor används som modeller för nya sagor, där man visar på sociala problem i 

Östtyskland, främst under början av 1970-talet.12 Förutom de samhällskritiska sagorna som 

ofta vill avslöja auktoriteter och klasskillnader, förekommer även olika former av parodier 

som har syftet att skämta med äldre versioner av Grimms sagor enbart för att skänka 

underhållning åt läsaren. Ett sådant exempel är Stefan Heyms version av Rödluvan: Rödluvan 

får storhetsvansinne efter att ha räddat sig undan vargen. När hon har berättat om sin bedrift 

                                                
10 Ibid. s. 26 (kursiv i originalet). 
11 Nationalencyklopedin, (Höganäs 1994), band 14, uppslagsord: parodi. 
12 Jack Zipes, The brothers Grimm - From Enchanted Forests to the Modern World, (New York 2002), s. 261. 
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för alla vänner och grannar kan hon inte sluta önska sig mer berömmelse, och hon hoppas 

träffa en annan varg så hon kan återupprepa sin bedrift.13     

     Heinz Langer har parodierat trettioåtta stycken av Grimms sagor med 

helsidesillustrationer, vilka helt och hållet är skilda från texten. Skillnaden mellan text och 

bild skapar parodin. Uta Claus har istället för att skildra parodin i text och bild valt att 

parodiera tolv stycken av Grimms sagor genom att följa sagans handling, men använda sig av 

slanguttryck och ”hippt” språk. Genom det kontroversiella språket undermineras den 

romantiska aspekten i de klassiska versionerna; karaktärerna och deras dygder blir helt 

avslöjade.14 Det är genom att få läsarna att skratta åt oförenliga motsatser mellan Grimms sätt 

att tänka och skriva och samtida förhållanden dessa parodier når sin effekt. 

 

Travesti 

Travestin har till skillnad från parodin inte syftet att medvetet förlöjliga en förebild: 

”Medan parodin efterbildar förebildens stilmedel, uppnår den litterära travestin sin komiska 

effekt genom att en välkänd berättelse eller bekanta figurer i litteratur, konst, religion, historia 

etc. framställs i ny form. Shakespeares behandling av motivet Pyramus och Thisbe i ’En 

midsommarnattsdröm’ är travesterande, den franske 1600-talsförfattaren Paul Scarron 

travesterade Aeneiden”.15 Den främsta skillnaden mellan parodi och travesti är således att 

travestin inte förlöjligar förebilden, något som jag kommer att ta fasta på i analysen. Den 

strikta travesteringen består i en transformation av texten.16 I Dealing with Dragons 

förekommer förutom många parodier på sagor även ett flertal travestier. Jag kommer att visa 

exempel på hur Wrede har förflyttat sagohandlingar (genom direkt eller indirekt 

transformation) och sedan använt temat i sagan utan att förlöjliga detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Ibid. s. 263. 
14 Ibid. s. 253. 
15 Nationalencyklopedin, (Höganäs 1994), band 18, uppslagsord: travesti (kursiv i originalet). 
16 Genette, översättn. och red. Öberg, s. 32. 
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Bokens inledning 

Dealing with Dragons gör från första meningen anspråk på att vara en transformation från de 

klassiska sagorna, och detta visar sig genom att man kan känna av den parodiska tonen redan i 

bokens inledning. Eftersom jag anser det vara relevant att ha förståelse för hur boken är 

uppbyggd och vilken ton den ger kommer jag nedan att återge första sidan:  

 

1 – In Which Cimorene Refuses to Be Proper and Has a Conversation with a Frog 
 
Linderwall was a large kingdom, just east of the Mountains of Morning, where philosophers were 
highly respected and the number five was fashionable. The climate was unremarkable. The knights 
kept their armor brightly polished mainly for show – it had been centuries since a dragon had come 
east. There were the usual periodic problems with royal children and uninvited fairy godmothers, but 
they were always the sort of thing that could be cleared up by finding the proper prince or princess to 
marry the unfortunate child a few years later. All in all, Linderwall was a very prosperous and pleasant 
place. Cimorene hated it. (s. 1) 

 

Inledningen för oss direkt in i sagans värld. Redan vid kapitelförklaringen står det klart att det 

är en historia som ska berättas för någon. Kapitelförklaringar är ett klassiskt kännetecken för 

engelska 1700-talsromaner, där de används för att väcka intresse och nyfikenhet. En klassisk 

sådan roman är The history of Tom Jones: a foundling (Henry Fielding, 1749).  

I Dealing with Dragons ger det boken en ton av sagoberättande redan från början, och den 

sagoklassiska talande grodan finns med från starten.  

     Jag vill påstå att bokens inledning är parodisk. Wrede verkar med flit ha använt sig av 

högtravande och övertydliga uttryck: ”where philosophers were highly respected”, ”the 

climate was unremarkable”, ”Linderwall was a very prosperous and pleasant place”  

(min kursiv). Dessa uttryck, som egentligen är ”för mycket” för själva berättelsen, gör att man 

reagerar och drar på munnen åt det man läser. Det blir något förlöjligande över riddarna som 

putsar sina rustningar för syns skull, de högt aktade filosoferna och det välmående, angenäma 

kungariket. Hela bokens inledning är något av en lek med Törnrosasagan och dess innebörd. 

Slutorden på första sidan: Cimorene hated it, för läsaren tillbaka till den befintliga sagan; 

hypertexten.  
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Stereotyper - prinsar och prinsessor 

Dealing with Dragons innehåller många exempel på prinsar och prinsessor som följer gängse 

normer för att klassas som stereotyp. Maria Nikolajeva skriver i sin bok Barnbokens 

byggklossar om stereotyper. Det är platta personligheter, det vill säga de har bara någon eller 

ingen speciell egenskap, vilket gör det lätt att förutse deras handlingar. En platt personlighet 

som representerar en grupp av människor kallas för stereotyp.17 När vi läser en saga förväntar 

vi oss att den är uppbyggd på ett sätt som vi känner igen från de flesta sagor vi har hört sedan 

vi var små. Prinsessan ”ska” ha ljust lockigt hår och vänta på att bli bortgift med prinsen, som 

i sin tur ska komma ridande på en vit springare och helst rädda den väna flickan. När han har 

gått igenom olika prövningar får han till slut prinsessans hand och halva kungariket, och paret 

lever lyckliga i alla sina dagar. Vi förväntar oss att trollen ska vara fula och elaka och häxorna 

ska ha långa, vårtiga näsor och svarta, spetsiga hattar. Riddarna ska ha skinande rustningar 

och utan att tveka anta utmaningen att slåss mot en drake, som oftast är stor, grön och 

aggressivt eldsprutande. Vi har en bild av att styvmödrar, som av någon anledning ofta 

förekommer i klassiska sagor, är elaka mot det yngsta styvbarnet. De yngsta syskonen är dock 

i allmänhet de som brukar lyckas bäst när det gäller. Som Nikolajeva menar är personerna i 

sagor vi känner till platta, de utvecklas inte som individer, utan har vi läst om en har vi läst 

om alla.18 Vi kan lista ut hur det kommer att gå för prinsen som ger sig av för att rädda 

prinsessan utan alltför mycket tankeverksamhet. När någon författare ändrar på vår redan 

invanda bild av hur sagofigurer förväntas agera och reagera blir resultatet ofta underhållande, 

som i fallet med Dealing with Dragons. Wrede förvränger bilden av stereotyperna och låter 

huvudpersonen vara en intelligent prinsessa med håret i flätor. Hjältarna har glipor i sina 

rustningar och vet inte alls hur draken de förväntas slåss mot ska tilltalas, och drakarna är i 

själva verket mer civiliserade än många av människorna.  

 

Nedan kommer citat ur boken där jag visar hur Wrede gör parodi eller travesti på dessa 

stereotypa figurer eller händelser: 

 

Their first six daughters were perfectly normal princesses, with long, golden hair and sweet 
dispositions, each more beautiful than the last. […] The King and Queen did the best they could. They 
hired the most superior tutors and governesses to teach Cimorene all the things a princess ought to 
know – dancing, embroidery, drawing, and etiquette. There was a great deal of etiquette, from the 
proper way to curtsy before a visiting prince to how loudly it was permissible to scream when being 
carried off by a giant. (Linderwall still had occasional problem with giants.) (s. 2) 
 

                                                
17 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (Lund 1998) s. 64. 
18 Ibid. 
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I bokens inledning nämns “vanliga” prinsessor, flickor som är vackra men inte har några 

speciella egenskaper som utmärker dem. De följer normerna och finner sig i regler om vett 

och etikett. Det är allt de behöver kunna, eftersom det i prinsesstereotypen ingår att vara 

vacker, följsam och artig. Wrede gör här parodi på dessa prinsessor, eftersom Cimorene så 

tydligt faller ur ramen för hur en prinsessa ska vara. Hon intresserar sig absolut inte för hur 

högt hon får skrika utifall hon skulle bli bortförd av en jätte! Det blir roligt och aningen 

fånigt; en parodi på sagoprinsessor.   

 

He was a golden-haired, blue-eyed, and exceedingly handsome prince, whose duties appeared to consist 
entirely of dancing attendance on Cimorene. ‘Isn’t he handsome!’ Cimorene’s lady-in-waiting sighed. 
‘Yes,’ Cimorene said without enthusiasm. ‘Unfortunately, he isn’t anything else. (s. 6, kursiv i 
originalet) 
 
 

Wrede gör parodi på hur prinsar förväntas vara och visar tydligt att Cimorene inte alls är 

imponerad. Eftersom Cimorene är en enastående prinsessa vill hon naturligtvis inte ha en 

prins som inte är någonting annat än vacker.  

 

Prince Therandil showed up at the end of the third week. He was limping a little, as if his metal boots 
pinched his toes, and the feathers attached to the top of his helmet sagged badly. He stopped and 
carefully struck an impressive pose before issuing the usual challenge. Cimorene was not in a mood to 
be impressed. Besides, she could see that his helmet was a different style from his gold armor and that 
the armor had gaps at the knees and elbows where it didn’t fit together quite right. (s. 29) 
 
 

Prinsen förlöjligas och görs missanpassad jämfört med hur prinsar förväntas vara när de ska 

rädda en prinsessa i nöd. Han haltar, fjädrarna hänger och rustningen passar inte riktigt ihop. 

Dessutom försöker han sig på en stolt pose som inte passar in i hans uppenbarelse. Det är en 

parodi på hur prinsar är och brukar vara, och Therandil lever inte upp till sina jämlikar, som 

enligt förväntningarna borde ha varit stolta och oklanderligt klädda i skinande rustningar.  

 

Nästa utdrag är ett tydligt exempel på hur prinsesstereotypen ser ut i klassiska sagor. 

Prinsessorna som dyker upp här har ljust hår i vackra nyanser, och de bär kronor eller diadem 

på sina huvuden. Wrede förlöjligar inte stereotyperna, utan hon låter dem komma in i 

berättelsen som ett sätt att föra handlingen framåt. Det är alltså inte en parodi på prinsessor, 

utan en travesti:  

 
 
The first one wore a gold crown set with diamonds, and her hair was the color of sun-ripened wheat. 
The second wore a silver crown set with sapphires, and her hair was the color of crystallized honey. The 
last wore a pearl-covered circlet, and her hair was the color of ripe apricots.  (s. 63) 
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Vidare gör Cimorene själv parodi på hur prinsessor i allmänhet förväntas bete sig. Stereotypa 

prinsessor har inte några nämnvärda egenskaper förutom att de verkar aningen korkade och 

okunniga. I detta utdrag förlöjligas ”vanliga” prinsessor och det blir smålustigt: 

 

Maybe if she convinced him that she was as silly as her sisters, he would be careless enough to let 
something slip. […] ‘I must not have heard you right away,’ Cimorene said, batting her eyes innocently, 
the way her next youngest sister did whenever she had done something particularly foolish. […] ‘Oh, 
dear, I don’t know,’ Cimorene said, doing her best to imitate the way her eldest sister behaved 
whenever anyone wanted her to decide anything.  (s. 77) 
 

 

Hjältemotivet är något som också får sig en törn av Wredes parodier. Draken Kazul berättar 

för Cimorene om en översvämning som varit ett par år tidigare, och får personen som borde 

ha varit hjälte att framstå som mycket oklok, eftersom han inte förstod att vatten i en sjö 

svämmar över om man slänger något stort i den. Kazul visar tydligt att hon inte är intresserad 

av vem det egentligen var som gjorde detta misstag, det kan ha varit en hjälte men det kan lika 

gärna ha varit någon annan: ”Some hero or other shoved a giant into a lake to drown him. The 

silly clunch didn’t realize that if he put something that big into a lake, the water would have to 

go somewhere”. (s. 88, kursiv i originalet).  

 

Jag kommer i nästa avsnitt att gå in på specifika sagor, såsom Törnrosa och Askungen.  

Törnrosasagan har omskrivits, återberättats och parodierats i åtskilliga versioner genom 

tiderna. Zipes skriver om en parodisk version från Östtyskland  som heter Brier Rose, där 

författaren Günther Kunert försöker komma ifrån det idylliska, lyckliga slutet och tron på en 

skimrande framtid. Det gör han genom att visa verkligheten så som den måste ha tett sig för 

prinsen, som tog sig igenom den taggiga häcken efter att den vuxit vild i hundra år:  

 

He enters the castle, runs up the stairs, enters the chamber where the sleeping woman is resting, her 
toothless mouth half-opened, slobbering, sunken lids, her hairless skull rippled on the temples by blue 
wormlike veins, spotted, dirty, a snoring hag. Oh blessed are all, who, dreaming of Brier Rose, died in 
the hedge and in the belief that behind the hedge a time would prevail in which time would finally stop 
once and for all and be definite.19  
 

Kunert ville genom sin parodi visa sitt tvivel över Östtysklands framtid, liksom många andra 

sagoförfattare under 1970-talet. 

 

 

                                                
19 Zipes, s. 262. 
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Törnrosa 

Törnrosasagan har sitt ursprung på 1300-talet och har återberättats av bland andra bröderna 

Grimm. En liten prinsessa ska döpas, men kungaparet bjuder bara in tolv av landets feer till 

dopet eftersom de bara har tolv guldtallrikar. Den trettonde dyker dock ändå upp, arg över att 

inte ha fått någon inbjudan. Istället för att som de andra feerna uttala goda önskningar till 

barnet kastar hon en förbannelse över den lilla flickan: När prinsessan är femton år fyllda ska 

hon sticka sig i fingret på en slända och dö. En av de goda feerna har en önskning kvar och 

kan mildra förbannelsen men inte upphäva den: Törnrosa ska inte dö, men hon ska falla i djup 

sömn och sova i hundra år. Kungen beordrar att alla landets sländor ska eldas upp för att på så 

sätt försöka hindra förbannelsen att slå in. På sin femtonårsdag vandrar Törnrosa ensam 

omkring i slottet. I ett torn träffar hon en gammal kvinna som sitter och spinner. När 

prinsessan nyfiket ber att få prova sticker hon sig i fingret och faller genast i djup sömn, 

liksom det övriga kungariket. Genast växer en ogenomtränglig törnehäck upp runt slottet. 

Många prinsar försöker under seklet att tränga igenom törnehäcken, men misslyckas och 

fastnar bland taggarna där de dör. Först när hundra år har gått förvandlas häcken till vackra 

blommor och en prins kan ta sig igenom. Han väcker prinsessan ur hennes djupa sömn med en 

kyss, och sedan lever de lyckliga ”till livets slut”.20 

 

Nedan följer ett antal citat hämtade ur Dealing with Dragons som parodierar eller travesterar 

Törnrosasagan:  

 
There were the usual periodic problems with royal children and uninvited fairy godmothers, but they 
were always the sort of thing that could be cleared up by finding the proper prince or princess to marry 
the unfortunate child a few years later. (s.1) 
 

Till Törnrosas dop kom det alltså ett antal féer, varav en var ond och kastade en förbannelse 

över prinsessan. Wrede får det i inledningen att låta som något vardagligt att det kommer 

objudna féer till kungabarn, och hon tonar ner det hela som om det skulle vara en bagatell. 

Det går alltid att lösa problemet med förbannelser genom att finna en bra och redig prins eller 

prinsessa åt det olycksaliga barnet som lyder under förbannelsen. Törnrosasagan parodieras 

genom att låta det hela vara enkelt och vardagligt. Det råder inga tvivel om att utdraget är en 

komplex transformation från sagan om Törnrosa.  

 

                                                
20 Bröderna Grimm, Grimmsagor – Första boken (Stockholm 1987), s. 104ff.  
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”Your Great-Aunt Rose was married at sixteen, her mother pointed out. One really can’t 

count all those years she spent asleep under that dreadful fairy’s curse”. (s.7) 

Detta citat är en direkt transformation från sagan om Törnrosa. Släktskapet må vara tillagt, 

men för handlingens skull är ingenting ändrat. En lättare omformning utan syfte att förlöjliga 

gör detta till en travesti. När man vet att Törnrosa sov i hundra år och att det var följden av 

den onda fens förbannelse känner man igen sig och förstår genast transformationen. 

Cimorene, som motsätter sig sina föräldrars krav att hon ska gifta sig med prins Therandil 

med argumentet att hon bara är 16 år, fungerar inte utan får tyngd av att hennes 

gammelmoster Rose gifte sig tidigt.  

 

När Cimorene har kommit till drakarna bland Mountains of Morning blir hon god vän med 

draken Woraugs prinsessa Alianora. När de båda väninnorna diskuterar hur det kommer sig 

att de hamnat hos drakarna istället för att vara ”normala” prinsessor låter det såhär: 

 

’It’s because I’m not a very satisfactory princess,’ Alianora said. ‘I tried, I really did, but… It started 
when the wicked fairy came to my christening.’ […] ‘She ate cake and ice-cream until she nearly burst 
and danced with my Uncle Arthur until two in the morning and had a wonderful time. So she went 
home without cursing me, and aunt Ermintrude says that that’s where the whole problem started’. 
(s. 68, kursiv i originalet) 
 

 

Transformationen är till en början enkel, den onda fen kommer till dopet. Sedan övergår 

transformationen till att vara komplex; morbror Arthur dyker upp i handlingen och den onda 

fen har så trevligt att hon inte kastar någon förbannelse över Alianora, kanske glömmer hon 

bort det. Något löjligt ligger det i att fen äter så mycket glass och tårta att hon nästan spricker, 

och att Alianoras faster Ermintrude är övertygad om att det var då alla problem började. 

Fastern tycker alltså att man inte är någon riktig prinsessa om man inte råkar ut för det som 

”alla” prinsessor bör råka ut för. Det är ett parodiskt inslag som får faster Ermintrude att 

framstå som trångsynt. 

     Vidare fortsätter Alianora berätta om vilken misslyckad prinsessa hon är, och även här 

förekommer en komplex transformation: 

” […] Aunt Ermintrude sent me a gold spinning wheel for my birthday, and I sat down and 

spun. I didn’t prick my finger or anything”. (s. 68, kursiv i originalet) 

Man behöver inte vara särskilt påläst på sagan om Törnrosa för att finna den indirekta 

transformationen. Den skämtsamma tonen finns här, men jag skulle inte vilja kalla den 

förlöjligande, utan enbart en travesti.  
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Det är inte bara prinsessor som får visiter av feer eller andra väsen på sina dop, även prinsar 

råkar ut för detta. Stenprinsen, som så småningom får en central roll när Cimorene och 

Alianora måste rädda drakarnas rike, har också han haft dopbesök: 

”’My father didn’t think it was appropriate to invite fairies to a prince’s christening, so he 

invited a soothsayer instead’, the prince replied”. (s. 156) 

En komplex transformation som har för avsikt att roa och göra sig lite löjlig över feer som 

kommer till kungabarns dop gör detta utdrag till en parodi. En spåman dyker upp istället för 

feerna, vilket ställer till det för prinsen under hela hans uppväxt. 

 

Askungen och Snövit 

Askungen är sagan om flickan som hamnar i onåd hos sin styvmoder och sina styvsystrar. 

Trots att fadern är kvar i livet får hon sova vid spiselhällen och göra grovjobbet i hushållet. 

Som öknamn kallar styvmodern och systrarna henne för Askungen eftersom hon blir sotig av 

att sova nära elden. En dag kallar prinsen in alla landets ogifta kvinnor till en bal på slottet, 

där han ska välja sin drottning. Styvsystrarna åker dit och lämnar en förtvivlad Askungen 

hemma. Plötsligt dyker Askungens goda fe upp! Fen förvandlar den närmaste pumpan till en 

ståtlig vagn, två möss förvandlas enkelt till hästar och en råtta får äran att bli kusk. Askungens 

trasor till kläder blir som i ett trollslag till den vackraste av klänningar, och på fötterna 

upptäcker hon sig ha underbara skor, gjorda av glas. Den goda fen skickar iväg Askungen till 

balen med förmaningen att hon måste vara hemma till midnatt, då förtrollningen kommer att 

brytas. På balen blir Askungen inte igenkänd av styvsystrarna, utan kan ostört dansa med 

prinsen hela kvällen. Trots att prinsen protesterar springer Askungen iväg för att hinna hem 

innan midnatt. När klockan börjar slå tolv vet hon att det är bråttom. I en slottstrappa tappar 

hon sin ena glassko, men stannar inte för att ta upp den utan fortsätter springa. Prinsen, som 

blivit helt betagen av den vackra, mystiska flickan, bestämmer sig för att leta upp henne. Han 

ger sig ut i landet för att hitta flickan han bestämt ska bli hans brud. Den som skon passar ska 

bli drottning. Efter att förgäves ha sökt efter den mystiska flickan över hela landet anländer 

prinsen slutligen till Askungens hus. Styvsystrarna slåss om vem som ska få prova skon först, 

men deras fötter är alldeles för klumpiga. Styvmodern karvar i deras tår med en kniv så blodet 

sipprar, men skon passar inte. Slutligen får Askungen prova den lilla glasskon, som 

naturligtvis sitter som gjuten på hennes fot. Prinsen tar med sig Askungen till slottet där de 

gifter sig och lever lyckliga i alla sina dagar.21  

                                                
21 Charles Perrault, Gåsmors sagor (Hedemora 1979) s. 55ff. 
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I Dealing with Dragons finns exempel på hur Wrede använt sig av Askungetemat och gjort 

parodi eller travesti på detta: 

 ”When she was sixteen, Cimorene summoned her fairy godmother”. (s. 4) 

Goda feer och gudmödrar förekommer i många olika sagor, men främst tänker jag på 

Askungen när jag här tar upp det. I det här fallet är det en omskrivning av något vanligt 

förekommande i sagor, det blir komiskt men inte förlöjligande, alltså en travesti.  

 

’Aunt Ermintrude persuaded one of her fairy friends to give me a pair of glass slippers to go to a ball in 
the next kingdom over. And I broke one before I even got out of the castle!’ 
‘That’s not so surprising,’ Cimorene said. ‘Glass slippers are for deserving merchants’ daughters, not 
for princesses.’ ‘Try telling Aunt Ermintrude that,’ Alianora said.  (s.69, kursiv i originalet).  

 

Referensen till Askungen är tydlig i och med glasskorna. Alianora, som inte har varit någon 

lyckad prinsessa sedan hon föddes, får genom sin fasters omsorg ett par vackra skor av glas 

att bära på en speciell bal. Faster Ermintrude vill ju så gärna att Alianora ska vara ”normal”. 

Cimorene kommer med en syrlig kommentar riktad till fastern om att glasskor faktiskt är till 

för förtjänstfulla handelsmäns döttrar, inte för prinsessor. Transformationen är indirekt 

eftersom vitsen med skorna är förändrad, och det är en parodi på att vissa tror att man kan 

göra vad som helst bara för att man är prinsessa i ett kungarike. När Alianora berättar om sin 

uppväxt för Cimorene är båda flickorna medvetna om att det låter fånigt och de fnissar åt hela 

historien. I förlängningen är det en parodi på livet som ”misslyckad” prinsessa. 

 

Sagan om Snövit och de sju dvärgarna har berättats av bland andra bröderna Grimm. När 

Snövits mor dör i barnsäng växer barnet upp i slottet tillsammans med sin far. Flickan har hy 

vit som snö, en mun röd som blod och hår svart som ebenholts, därav får hon namnet Snövit. 

Ett år efter moderns död tar sig kungen en ny gemål. Det visar sig vara en grym kvinna som är 

både stolt och högmodig. Varje dag frågar den elaka styvmodern en magisk spegel: ’Spegel, 

spegel på väggen där, säg vem som vackrast i landet är’. Spegeln svarar varje gång att 

drottningen är den vackraste kvinnan i landet. För varje år som går bli Snövit mer och mer 

underskön. En dag när styvmodern ställer sin fråga till spegeln får hon svaret att Snövit den 

vackraste i landet är. Den elaka kvinnan blir då rasande av svartsjuka och befaller genast en 

av slottets jägare att ta med sig Snövit ut i skogen för att döda henne. Tillbaka till slottet ska 

jägaren ta med sig Snövits lungor och lever, för att bevisa att hon verkligen är död. Jägaren 

har dock inte hjärta att döda det vackra barnet, utan låter henne springa iväg in i skogen. För 

att ha med sig några bevis tillbaka till slottet slaktar han ett vildsvin och tar med sig dess 
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inälvor till drottningen, som kokar dem i salt och äter upp dem i tron att det är Snövits lungor 

och lever hon äter.  

Snövit springer längre och längre in i skogen och kommer så småningom fram till ett litet hus. 

I huset bor det sju stycken dvärgar. Snövit får bo hos dvärgarna i utbyte mot att hon sköter 

deras hushåll, något hon gör med glädje. Dvärgarna går varje dag iväg till en gruva långt in i 

skogen där de arbetar hela dagarna.  

     En dag när drottningen står framför spegeln hemma i slottet frågar hon som vanligt vem 

som är vackrast i landet, och svaret blir: ’Snövit vackrast i landet är’. Rasande förstår 

drottningen att flickan fortfarande lever och hon beger sig ut i skogen för att döda Snövit. Hon 

klär ut sig till försäljerska, och finner utan större svårigheter Snövits gömställe hos dvärgarna. 

Vid tre olika tillfällen lyckas hon lura Snövit att ta emot förhäxade varor, och vid det tredje 

försöket lyckas drottningen nästan: hon ger Snövit ett förtrollat äpple. Snövit sätter en 

äppelbit i halsen och faller som död ner på golvet. När dvärgarna upptäcker detta tror de att 

deras vackra vän är död och lägger henne omsorgsfullt i en glaskista. När dvärgarna dystert 

har samlats runt kistan upptäcks de av en kungason som kommit vilse i skogen. Prinsen blir 

helt betagen av Snövits skönhet och kräver att få ta med sig kistan. När hans tjänare bär iväg 

glaskistan snubblar de, kistan skakar till och den giftiga äppelbiten far ut ur halsen på Snövit, 

som vaknar. Prinsen och Snövit gifter sig och lever lyckliga i alla sina dagar. 22 

 

Det är den förtrollade spegeln som har fått en viktig roll i Dealing with Dragons: 

”As she spoke, Morwen disappeared into the small house. She reappeared a moment later, 

holding a small mirror and muttering over it. ‘Colin’s Stone,’ she said, and breathed on the 

glass”. (s.185) 

Spegeln, som kan visa vad man vill att den ska visa, är ett vanligt sagoattribut, och här anser 

jag att det härstammar från sagan om Snövit. Transformationen är indirekt, eftersom Wrede 

enbart har inspirerats av den förtrollade spegeln och stjäl idén. Hon gör inte någon parodi på 

sagan här, utan det blir ett travestiinslag.  

 

Sankt George och draken  

Sankt George och draken är en legend som är vida känd och härstammar från 300-talet e.Kr.  

Som drakdödare blev George känd under 1100-talet, dessförinnan var han sedd som den store 

martyren som dog för kristendomen. Namnet George översätts olika på olika språk, i Sverige 

                                                
22 Bröderna Grimm, Grimmsagor- Andra boken (Stockholm 1987), s. 107ff. 
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kallas han för Göran. Hjältar som dödar drakar har sedan urminnes tider dyrkats i olika 

religioner och kulturer. Vårt behov av sådan övermänsklig makt tycks vara stort och 

konstant.23 Legenden om Sankt George berättas liksom alla sagor i flera versioner, här följer 

en av de kortare varianterna:  

 

George är en riddare vid den romerska hären, som utbildas omsorgsfullt och växer upp till en 

ståtlig fältherre som slåss för kejsaren. En dag när han är på väg hem från ett krig rider han 

förbi en stad belägen vid en sjö. I sjön bor en fruktansvärd drake, som efter att varje dag ha 

krävt två får till middag, nu vill ha mer att äta. Draken vill nu äta ett barn om dagen, annars 

kommer staden att förstöras av dess fruktansvärt giftiga andedräkt. Barnen väljs ut genom 

lottning och ingen kommer undan. En kväll faller lotten på kungens dotter. Kungen blir 

naturligtvis förtvivlad, men kan inte komma undan lottens kraft. Han klär sin dotter i de 

vackraste kläder som finns, sedan är hon tvungen att bege sig till sjön och invänta draken. När 

George rider in i staden och hör den unga flickans förtvivlade gråt vid sjön, utropar han något 

i stil med: ’I Kristi namn ska jag hjälpa dig undan ditt öde’. Prinsessan ber George att fly, 

eftersom draken ändå kommer att döda dem båda. Plötsligt dyker draken upp ur sjön och 

närmar sig hotfullt. Den modiga George går till anfall och lyckas sticka sin lans genom 

drakens grönskimrande buk. Sedan instruerar han prinsessan att lägga sin gördel över drakens 

hals, då draken nu är tam som en hund. George leder prinsessan och draken in i staden, och 

ropar till det skräckslagna folket: ’Räds icke, tro blott på Kristus och låt er allesammans 

döpas, så ska jag döda denna drake åt er’. Invånarna låter sig döpas och George dödar draken. 

Några pengar vill han inte veta av, utan reser från staden lika plötsligt som han kommit. Sitt 

öde möter han senare i Italien, där han när han bekänner sig till kristendomen blir plågad och 

torterad till döds. George helgonförklaras senare och kallas därför numera Sankt George.24  

 

I utdraget nedan tycker jag mig se en komplex transformation från denna legend.  

”’Dragon! Come out and fight! Fight for the Princess Cimorene of Linderwall!’” (s.24) 

Avsnittet börjar med att riddaren kommer till grottan där Cimorene numera bor hos draken 

Kazul, för att rädda henne. Så långt är det en travesti på drakräddaren George som ädelt är 

beredd att offra sig för att rädda den nödställde.  

 

                                                
23Jan Svanberg & Anders Qwarnström, Sankt Göran och draken  (Stockholm 1993), s. 11. 
24 Ibid. s. 176ff.  
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Oh, honestly,’ Cimorene muttered, and quickened her step. ‘Here, you,’ she said as she came out in the 
sunlight. Then she had to duck as a spear flashed through the air over her head. ‘Stop that!’ she cried. 
‘I’m Princess Cimorene.’  
‘You are?’ said a doubtful voice. ‘Are you sure? I mean – ‘. […] 
‘Of course I’m sure,’ Cimorene said. ‘What did you expect, letters of reference?[…] 
‘Well, um, if you are the Princess Cimorene, I’ve come to rescue you from the dragon,’ the knight said. 
(s. 24ff, kursiv i originalet) 
 

 

Här är det inte längre någon prinsessa som behöver bli räddad, grundhistorien har ändrats och 

det är en komplex transformation från legenden. Det blir en parodi på hur riddare modigt 

känner sig tvingade att rädda prinsessor från drakar, men problemet här är att prinsessan inte 

vill bli räddad. Hon blir bara irriterad: 

 

‘But I’d rather not be rescued, thank you just the same.’ ‘Not be rescued?’ The knight’s puzzled look 
deepened. ‘But princesses always – ‘ 
‘No they don’t,’ Cimorene said firmly, recognizing the beginning of a familiar argument. ‘And even if I 
wanted to be rescued, you’re going at it all wrong.’ ‘What?’ said the knight, thoroughly taken aback. 
‘Shouting, ‘Come out and fight,’ the way you did. No self-respecting dragon is going to answer to a 
challenge like that. It sounds like a child’s dare’.  (s. 25, kursiv i originalet) 
 

 

Parodin på riddare fortsätter och legenden om den modiga George känns mer och mer 

avlägsen: 

 

’Oh’, said the knight, sounding very crestfallen. ‘What should I have said?’ 
‘Stand forth and do battle’ is the usual challenge,’ Cimorene said with authority, remembering her 
princess lessons. She had always been more interested in what the knights and dragons were supposed 
to say than in memorizing the places where she was supposed to scream. (s. 25) 
 

 

Här gör Wrede riddaren till en vardaglig person som inte har situationen under kontroll. Han 

kommer för att rädda en prinsessa undan draken utan att ens veta det korrekta tilltalet man bör 

använda när man utmanar drakar. Prinsessan Cimorene blir lite irriterad och rättar honom, 

talar om för honom hur man vanligtvis utmanar en drake. Parodin är tydlig, riddaren är 

löjeväckande och prinsessan Cimorene vill att han ska gå därifrån. När riddaren ifrågasätter 

om Cimorene verkligen är den prinsessa han kommit för att rädda frågar hon om han vill ha 

ett referensbrev, och syrligheten i hennes uppträdande går inte att undvika eller missförstå.  
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Arthursagan samt Jack och bönstängeln 

Legenderna om Kung Arthur och hans riddare kring runda bordet ser vi gärna på film eller 

läser om i böcker än idag. Arthursagan har sina rötter i 500-talets England och var mycket 

populär under medeltiden. Det finns många olika varianter på sagan som kan ha flera olika 

huvudpersoner, men grunden är alltid densamma. Arthur uppfostras i hemlighet av trollkarlen 

Merlin, som vill att Arthur ska bli kung. Därför trollar Merlin fast svärdet Excalibur i ett stort 

stenblock och ordnar en tävling. Den som kan dra ut svärdet ur stenen ska bli kung. Alla 

gamla och erfarna riddare misslyckas, men Arthur går fram och drar ut svärdet ur stenen utan 

problem. Han blir sedan vald till kung. Svärdet är magiskt och medför seger, men bara om det 

används i det godas tjänst.25  

 

”‘She ate cake and ice-cream until she nearly burst and danced with my Uncle Arthur until 

two in the morning and had a wonderful time’.” (s. 68, kursiv i originalet) 

Farbror Arthur dyker upp helt apropå, men känner man till legenderna om Arthur reagerar 

man när man läser detta. Det är enbart en travesti, det är lite underhållande att Alianora är 

släkt med Arthur, men det händer ingenting mer utan finns bara med för att föra historien 

framåt.  

 

The rest of my classmates are already making names for themselves. George started killing dragons 
right away, and Art went straight home and pulled some sort of magic sword out of a rock. Even the 
ones nobody expected to amount to much have done something. All Jack wanted to do was go back to 
his mother’s farm and raise beans, and he ended up stealing a magic harp and killing a giant and all 
sorts of things. (s. 156) 
 

 

Detta är ett citat som är roligt på grund av att det är så vardagligt, allting sägs i förbigående 

men som läsare känner man igen intertexten: Wrede har fört in George, Arthur och Jack i 

samma mening genom en direkt transformation utan att ytterligare kommentera något mer om 

deras stordåd. Hjältarna har här varit klasskamrater i hjälteskolan. Det är en travesti eftersom 

hon bara nämner detta utan att förlöjliga eller utveckla det vidare. George förekommer även 

här, han är ute och dödar drakar dagarna i ända. Arthur drar ut ett svärd ur en sten och 

Stenprinsen, som yttrar kommentaren, förstår inte riktigt vad som var så märkvärdigt med 

detta. Jack gör andra stordåd i form av att döda en jätte och stjäla en harpa:  

      

                                                
25 Monica Ahlenius & Annika Leibig, Svenska spår 2 ( Stockholm 2002), s. 39. 
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Jack och bönstängeln är en engelsk saga som inte verkar vara så känd i Sverige. Den handlar 

om Jack som av sin mor skickas till marknaden för att sälja en ko. På väg dit möter han en 

främling som erbjuder honom några magiska bönor i utbyte mot kon. När Jack kommer hem 

blir hans mor så arg för att han har bytt bort deras levebröd mot några bönor att hon slänger ut 

dem genom fönstret. På natten när Jack sover gror en av bönorna och växer upp till en enorm 

bönstjälk som leder upp mot himlen. När Jack ser denna bönstängel bestämmer han sig genast 

för att klättra upp och se var den slutar. Han kommer upp ovanför molnen, där en jätte och 

hans fru bor. Jack blir nästan fångad av jätten, men räddas av dennes fru. På väg ner stjäl Jack 

en höna som värper gyllene ägg. Nästa gång han klättrar upp för stängeln räddas han åter av 

jättens fru, för att sedan stjäla en börs med guldpengar. Tredje gången räddas han ytterligare 

en gång av jättinnan, och lyckas på hemvägen stjäla en magisk harpa, som inte alls vill bli 

stulen. Därför lockar den till sig sin ägare: jätten. Den gigantiska jätten jagar Jack ner mot 

jorden, men precis när Jack kommer ner på marken får han tag i en yxa och hugger ner 

bönstängeln. Jätten faller ner och bryter nacken, och Jack och hans mor lever gott på guldet 

som Jack lyckats stjäla.26 

 

Ali Baba 

Ali Baba är en saga som ursprungligen berättas i den persiska sagosamlingen Tusen och en 

natt. Ali Baba är en fattig vedhuggare som av en händelse kommer över en stor skatt i en 

grotta. Med hjälp av trollformeln ”Sesam – öppna dig” kommer han in i bergsutrymmet och 

blir så småningom den rikaste och mest uppburne mannen i sin födelsestad.27 

Eftersom “Sesam – öppna dig” är känt i sagokretsar verkar det näst intill självklart att använda 

sig av detta uttryck när man ska öppna portar eller dörrar i Dealing with Dragons. Det är dock 

en ”snurr” på det hela, genom att ”Sesam – öppna dig” är för enkelt! Lösenordet har spridit 

sig och man har därför blivit tvingade att byta ut det mot denna lite mer komplicerade ramsa:  

 

’How are you going to open it?’ she asked instead. ‘Like this,’ said Kazul. 
‘By night and flame and shining rock 

Open thou thy hidden lock. 

Alberolingarn!’ 
[…] ‘It wasn’t always that complicated,’ Kazul said. She sounded almost apologetic. ‘I believe the first 
version was very simple, just ‘Open sesame,’ but word got around and we had to change it. (s. 92, 
kursiv i originalet) 

 

                                                
26 Hexikon, red. Alf Henrikson, DisaTörngren & Lars Hanson  (Höganäs 1981), uppslagsord: Jack och              
bönstängeln. 
27 Tusen och en natt I – Samling II, red. Nils Holmberg (Stockholm 2005), s. 7ff.  
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Det är en komplex transformation och innebörden blir parodisk, mycket på grund av 

anknytningen till vår tids överflöd av koder. Tonen är något förlöjligad och hela stycket är 

dessutom underhållande.  

 

Fiskaren och anden 

Sagomotivet om en ande i en flaska är mycket gammalt och kommer liksom sagan om Ali 

Baba ursprungligen från Tusen och en natt. Det finns åtskilliga sagor med liknande motiv, 

men den närmaste sagan jag hittar som liknar den som parodieras i Dealing with Dragons är 

Sagan om fiskaren och anden: 

 

Sagan handlar om en gammal, fattig fiskare som lägger ut sitt nät fyra gånger om dagen. En 

dag får han istället för fisk upp en flaska i nätet. För att öppna den bänder han upp korken 

med sin kniv. Döm av hans förvåning när en pelare av tjock rök stiger upp ur flaskan och 

förmörkar solen. Det visar sig vara en ande som säger: ’Bered dig på att dö, ty dö ska du 

sannerligen’. Fiskaren undrar varför han måste dö när han har gjort den goda gärningen att 

släppa ut anden ur flaskan. Anden bestämmer sig för att vara ”god” och säger till fiskaren att 

han ska få välja vilket sätt han vill dö på. Vidare fortsätter den stora anden: ’De första hundra 

åren jag satt inspärrad svor jag på att rikligen belöna den som släppte ut mig. Under det andra 

århundradet svor jag att öppna jordens alla skatter till den som släppte mig fri. När ingen kom 

och befriade mig blev jag så ursinnig att jag sa till mig själv: Den som nu befriar mig ska jag 

gripa, och han ska själv få välja dödssätt. Och så kom du och befriade mig, fiskare. Jag ger 

dig nu lov att välja dödssätt’. Fiskaren, som har hunnit tänka några minuter, säger till anden 

att han kräver att få ett sanningsenligt svar på en fråga, och anden lovar att svara ärligt. 

Fiskaren frågar hur anden har fått plats i den lilla flaskan, som ju inte är tillräckligt stor för 

ens en hand eller en fot. Han säger till anden att han inte kommer att tro honom om han inte 

får se anden krypa in i flaskan igen för att visa hur det gick till. Anden kryper undan för undan 

tillbaka in i flaskan, och fiskaren skyndar sig att sätta på korken. Sedan skriver han på flaskan 

att där inne bor en ande som dödar sin befriare och räknar upp olika dödssätt man får välja 

mellan.28 

 

I Dealing with Dragons råkar den klantiga prins Therandil öppna en flaska som är igensatt 

med ett blysigill:  

                                                
28 Tusen och en natt I – Samling II, red. Nils Holmberg (Stockholm 2005), s. 142ff.  
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”A black cloud of smoke poured out of the jar. As Cimorene and Therandil watched, it 

condensed into a dark-skinned giant wearing only a turban and a loincloth”. (s.116ff) 

Anden som Cimorene och Therandil träffar på är ilsken och talar om för dem att han ska vara 

snäll: de ska få välja vilket sätt de vill dö på. Cimorene svarar snabbt att hon vill dö av 

ålderdom. Anden blir så ställd av Cimorenes så snabbt korrekta svar att han lite vänligare 

svarar på hennes fråga om varför han måste döda dem. Han berättar att han blev instängd i 

flaskan eftersom han var en rebell mot mänskliga lagar, och därför blev straffad på detta 

klaustrofobiska sätt. ”[…] whoso should release me during the third hundred I should grant 

three wishes; and whoso should release me after any longer span of time I should grant only 

the choice of what death he would die”. (s.118) När Cimorene frågar hur länge anden suttit i 

flaskan, svarar han lite skamset att han suttit där tvåhundrasjutton år, men att ingen annan 

befriar en ande innan de trehundra åren har gått och att han därför tänker döda dem ändå. 

Anden har alltså inte suttit i flaskan tillräckligt länge för att hans löfte om att döda den som 

släpper ut honom ska börja gälla. Cimorene har ett förslag till den ilskna anden: 

 

’You could go back in the jar for another eighty-three years,’ Cimorene suggested delicately.  
‘I could… go back?’ the jinn blinked at her for a moment. ‘I could go back. I could go back!’ 
‘And in eighty-three years we’ll both be dead of old age,’ Cimorene said. ‘Since that was my choice of 
death, your oath will be fulfilled…’ (s. 120) 
 

 

Detta är en enkel transformation; handlingen förflyttas från hypotexten till hypertexten. 

Handlingen följs i stort, anden kommer upp ur flaskan och har olika sätt att belöna eller 

bestraffa den som släpper ut honom beroende på hur många sekel som har gått. I den 

ursprungliga sagan lurar fiskaren ner anden i flaskan igen, skriver en varningstext och slänger 

flaskan i vattnet. Cimorene övertalar istället anden att återvända till flaskan så att han ska 

slippa döda någon. Han har ju inte varit instängd i över trehundra år och borde enligt sina 

egna ord inte döda henne och Therandil. Hela utdraget är en parodi på sagan om Fiskaren och 

Anden. Anden parodieras genom att vara högdragen i början och tala ett gammeldags språk i 

den här moderna boken. Han tänker döda fastän han inte har rätt till det, av den anledningen 

att det är tradition för andar att göra det. Till slut övertalas anden av Cimorene att krypa 

tillbaka in i flaskan i minst åttiotre år till. Cimorene skriver liksom fiskaren en varningstext:  

 

’WARNING: This jar contains a jinn who will kill you if you let him out too soon. Do not open until at 
least one hundred and five years after the date when the Citadel of the Yellow Giant was destroyed’, 
[…] Alianora read aloud. ‘That’s, let’s see, eighty-four years from now. It seems clear to me. You’d 
have to be pretty stupid if you ignore a warning like that. (s. 123)  
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Jag anser mig nu ha gått igenom och exemplifierat de mest påtagliga exemplen från 

hypotexterna, och i analysen försökt visa huruvida Wredes bok gör parodi eller travesti på 

dessa. Det finns ett antal andra exempel som jag har valt att inte ta upp, eftersom jag inte 

tycker att det är tillräckligt tydligt var de transformeras ifrån. Vissa avsnitt har en större 

tolkningsfrihet, det vill säga man tycker sig känna igen historien men vet inte exakt vilken 

saga som står för inspirationen. Jag tänker bland annat på The Lord of the Rings (J.R.R 

Tolkien, 1954) som jag kan föreställa mig har inspirerat Wrede till vissa inslag i Dealing with 

Dragons.  
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SLUTDISKUSSION 

 

Det dubbla tilltalet 

I uppsatsens inledning ställer jag mig frågan om man som vuxen kan läsa Dealing with 

Dragons med annan behållning än barn. Om man har större kunskap om Grimms sagor, är det 

möjligt att skratta åt andra saker än det som barn kan tänkas finna underhållande? För att 

besvara den frågan har jag tagit hjälp av Barbara Walls bok The Narrator’s Voice (1991). 

Wall skriver i första delen av sin bok att problemet med barnböcker från början varit hur 

vuxna skriver till barn i närvaro av andra vuxna. Om barn ska få tillgång till böcker måste 

dessa böcker först och främst tilltala de vuxna, som måste övertalas att köpa dem. 

Barnboksförfattare måste således alltid ta hänsyn till närvaron av vuxna.29 Författaren kan 

(omedvetet?) skämta eller komma med antydningar som barnet inte förstår, för att göra den 

vuxne nöjd.30 Skriver man en barnbok som är avsedd att läsas av barn eller ungdomar måste 

dessa komma i första hand. Riktar man sig även till vuxna läsare i sin bok är det väsentligt att 

kommentarerna eller skämten som är tänkta till dessa är av underordnad betydelse och inte 

stör barnet i läsningen. Det dubbla tilltalets stora period började år 1865, med publikationen 

av Alice’s Adventures in Wonderland (Lewis Carroll, 1865). Böckerna om Alice har sedan de 

gavs ut blivit mycket omdiskuterade och tolkade, trots att de för drygt hundra år sedan ansågs 

vara relativt nonchalanta. Idag anses de vara odiskutabelt överlägsna inom barnlitteraturen, 

barn och vuxna läser dem fortfarande med glädje.31 

 

Författaren till böckerna om björnen Nalle Puh, A.A Milne, är även han en av de författare 

som enligt Wall riktar sig till både barn och vuxna, med tanken att barnet kommer i första 

hand: 

 

Although overtly addressing children, Milne used double address in much of Winnie-the-Pooh; in The 

House of Pooh Corner he came closer to dual address. But he was never single- minded: though he 
wanted his stories to be for children, he could never forget that adult eyes would also see them, and this 
kept him from having a settled point of view. His ironies, and there are many, keeping adult interest 
alive, are certainly no distraction to children as they are incidental.32 

 

 

                                                
29 Barbara Wall, The Narrator’s Voice – The Dilemma of Children’s Fiction  (London 1991), s. 13. 
30 Ibid. s. 16. 
31 Ibid. s. 97. 
32 Ibid. s. 185 (kursiv i originalet). 
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Här kan man göra liknelser med vad som händer när Wrede vänder sig till både barn och 

vuxna i Dealing with Dragons. Milne använder sig av ironi i sina berättelser om Nalle Puh för 

att hålla den vuxne läsarens intresse vid liv. Parodierna och travestierna i Wredes böcker 

används på samma sätt, de vill underhålla även den som är beläst nog att förstå dessa. Om 

man inte förstår dem så gör det inte heller något, man får ut andra saker av historien i alla fall. 

Barn kan läsa Nalle Puh som en saga om en björn, en gris och en åsna som hittar på äventyr i 

skogen. Vuxna kan, om de förstår ironin, se hur till exempel Ior ironiseras över Puhs mer 

barnsliga sätt att förhålla sig till tillvaron. Jag tror att vuxna gläds mer över att läsa en bok för 

barn om de själva finner boken i fråga underhållande. Jag tror även att barn finner det mer 

lustfyllt att få en bok uppläst för sig om även den som läser högt tycker att boken är rolig. 

Åtminstone en del barnböcker måste kunna passa både vuxna och barn. Wall belyser att den 

kända författaren C.S. Lewis, som skrivit Narniaböckerna, har uttalat sig om detta genom att 

påpeka att en barnbok som uppskattas enbart av barn skulle vara en dålig berättelse.33  

     För att förstå hur Dealing with Dragons är bunden till de klassiska sagorna är det 

naturligtvis nödvändigt att ha kännedom om dessa. En person som inte har hört sagan om Ali 

Baba eller legenden om kung Arthur kommer inte att ha några problem att hitta andra saker 

att underhållas av i Wredes bok. Dock kommer de inte att ha möjligheten att tillgodogöra sig 

alla hänvisningar och transformationer i boken eftersom de helt enkelt inte har förkunskapen 

om hypotexterna. De kommer inte att förstå intertextualiteten. Wall pekar på ett exempel från 

boken Yew Hall (Lucy M. Boston, 1954) där läsaren, för att i ett speciellt stycke förstå hela 

betydelsen, måste ha kännedom om Shakespeares pjäs Hamlet (1603).34 Wrede tilltalar med 

sina transformationer många sorters läsare, och jag vill påstå att hon med dessa 

transformationer fångar en bredare publik än om hon hade skrivit en helt ”ny” berättelse utan 

dessa kopplingar mellan hypertext – hypotext. De yngre läsarna kan läsa boken som en 

sagoberättelse som handlar om prinsessor, drakar och trollkarlar. Lite äldre läsare kan förstå 

kopplingen till t.ex. Törnrosa och Askungen tack vare de tydliga referenserna som Wrede 

använder sig av. Ännu mer påläst publik kan dra trådar tillbaka till legenden om Sankt George 

eller sagosamlingen Tusen och en natt, samt se likheterna med de klassiska sagorna vad gäller 

själva formen av en saga. Ju mer man känner till om hypotexterna, desto mer förstår man av 

Wredes parodier och travestier som förekommer så frekvent i Dealing with Dragons.  

 

 

                                                
33 Ibid. s. 217. 
34 Ibid. s. 219. 
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Parodi eller travesti? 

Är Dealing with Dragons en parodi eller en travesti på de klassiska sagorna? Det är 

uppsatsens frågeställning som jag har haft för avsikt att svara på. Vad som är författarens 

intention med boken är naturligtvis en fråga som kommer att förbli obesvarad eftersom hon 

inte själv får uttala sig, men det är ändå intressant att fundera över hur Wrede har tänkt sig att 

boken ska uppfattas. Jag tror att hon ville skriva en serie som roar läsaren. För att göra det tar 

hon fasta på hypotexter som de flesta har en relation till, och gör dem till sina egna. Hon 

utvecklar Cimorene, den egensinniga prinsessan med skinn på näsan. Drakarna gör hon 

välartade och intelligenta, inte farliga som vi är vana att se dem. I Dealing with Dragons är 

det de som borde vara intelligenta som är farliga och försöker ta över makten: trollkarlarna. 

Genom att parodiera och travestera kända sagor tar Wrede till ett knep som flera andra har 

gjort, hon underhåller läsaren med paradoxer som vi inte är vana vid, därför blir det 

underhållande. Wrede har även sett till så att hennes böcker kan uppskattas av olika sorters 

läsare. Det gör hon genom att låta läsaren själv göra kopplingar mellan hypotexterna och 

hypotexten, samtidigt som hon skriver en helt ny berättelse som i sig är ett helt eget verk. 

      I exemplen jag har tagit upp från Dealing with Dragons finns det ett överslag av parodiska 

utdrag, jämfört med hur många utdrag som är travestier. Det finns en rörelse mellan parodi 

och travesti som inte går att komma ifrån: Om boken enbart varit en parodi hade den varit mer 

”elak” mot sagorna och inte lika underhållande. Dock är den större delen av kopplingar 

mellan hypertexten och hypotexterna parodier. Detta gör att jag kommit fram till att Dealing 

with Dragons kan uppfattas som en parodisk saga inom fantasygenren. Att den ändå 

innehåller transformationer som är travestier utan syfte att förlöjliga hypotexten är nödvändigt 

och inte konstigt, eftersom parodi och travesti har en nära relation till varandra. De kräver 

båda en transformation av en föregående text och har båda syftet att roa läsaren.35 Travestier 

är på ett sätt också snällare än parodier, eftersom de inte vill förlöjliga förebilden. När man 

med avsikt gör sig lustig över något eller någon blir det lätt elakt, vilket är ett av parodins 

drag. Det är en viktig iakttagelse som inte får glömmas bort.  

     Boken underhåller både vuxna och barn, eftersom den kan läsas och förstås på flera sätt. 

Det är en bok som enligt Barbara Wall skulle beskrivas med att den använder sig av dubbelt 

tilltal, där både vuxna och barn har utbyte av att läsa texten.  

 

 

                                                
35 Genette, översättn. och red. Öberg, s. 32 
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