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Förord

Det var Snövit som förde mig till bröderna Grimm när jag för många 
år sedan fick uppdraget att illustrera sagan. Eftersom det handlade 
om en nyskriven och omarbetad version av sagan ville jag läsa en 
översättning som var trogen det tyska originalet, och på ett antikva-
riat i Göteborg fann jag en gammal utgåva med bröderna Grimms 
sagor. Sagosamlingen var från 1899 och kostade en hundralapp. 
Efter att ha läst Snöhvit på ålderdomlig svenska fortsatte jag med 
brödernas Företal. Där var det särskilt en mening som berörde mig:

Det som städse på nytt visat sig kunna glädja, röra och upp-
lysa så många människor, bär sin nödvändighet inom sig 
själf och har förvisso framsprungit ur samma eviga källa, 
som vidmakthåller allt lefvande, och om det också vore 
blott en enda droppe, uppsamlad i skötet af ett litet blad, 
återspeglar han likväl den första morgonrodnadens glans.

      Ur Bröderna Grimms sagor, Torsten Hedlunds förlag 1899.

Förordet var undertecknat av Wilhelm Grimm. Varför inte också 
den andre broderns namn, och vem var han? Märkligt nog fanns det 
ytterst lite att läsa om bröderna Grimm på svenska. Om deras omfat-
tande språkforskning nästan ingenting, men även förvånansvärt lite 
om deras gärning som sagosamlare, och då med felaktiga påståenden 
som att bröderna vandrade omkring på landsbygden och skrev ner 
sagor som allmogen berättade för dem. 

Jag började samla på allt jag kunde komma över om de båda 
bröderna: artiklar, avhandlingar, facklitteratur, brev, deras veten-
skapliga verk och olika utgåvor av deras sagosamling Kinder- und 
Hausmärchen. 

Det blev åtskilliga resor till den tyska delstaten Hessen; dels till brö-
dernas barndomshem i Steinau an der Straße, dels till Marburg där 
bröderna studerade juridik, och så till Kassel där de lade grunden 
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för sin omfattande litteratur- och språkforskning och där de flesta 
sagorna samlades in. Det blev även resor till Berlin där Jacob och 
Wilhelm levde de sista tjugofem åren av sina liv för att ägna sig åt 
sitt mest omfattande projekt – den tyska ordboken, Deutsches Wör-
terbuch. På Humboldtuniversitetet i Berlin finns också forskningsfi-
lialen Grimm-Briefwechsel som arbetar med att bit för bit publicera 
brödernas vidlyftiga korrespondens (cirka trettiofem tusen brev har 
återfunnits) i kommenterade utgåvor. 

Det som för mig hade börjat med några frågor blev snabbt en 
bisyssla som upptog alltmer av mitt intresse. Mitt arbetsmaterial 
växte, likaså funderingarna på att skriva en biografi, men infalls-
vinklarna på ämnet var många. Jag kan inte påstå att jag hade en 
plan eller ens en metod att hålla mig till då jag fördjupade mig brö-
dernas liv och deras arbeten, utan gav mig ut på färd för att ”på bins 
vis slå sig ner bland örter och blommor som tilltalar och skänker 
behag”, för att låna Jacob Grimms ord. 

Jag fascinerades av brödernas kärlek till orden, språket och litte-
raturen och deras hängivenhet inför uppgiften att dokumentera rui-
nerna av ett kulturarv i ett sönderfallande Europa under Napoleons 
erövringskrig. 

Jag förvånades över brödernas stora kontaktnät som sträckte sig 
över hela Europa. Deras forskning omfattade litteratur från Island 
i norr till Italien i söder, från Irland i väster till Ryssland i öster, och 
från Europa vidare till orienten och Indien. Metoderna med vilka 
de utforskade språket och det förgångna var nya och banade väg för 
vetenskaper som folkloristik och germanistik. Med sin Andacht zum 
Unbedeutenden (vördnad för det obetydliga), det vill säga att ta till 
synes obetydliga detaljer under luppen, fick Jacob stor betydelse för 
den moderna språkforskningen, medan Wilhelm genom sin bear-
betning av sagorna gjorde dem publika och skapade ett universellt 
stilbildande mönster för hur en ”äkta” folksaga ska berättas. 

Jag förvånades även över hur mycket bröderna hann åstadkomma 
under sina liv, trots krig och umbäranden, trots sjukdom (Wilhelm 

var ständigt mer eller mindre sjuk) och motgångar. För till skillnad 
mot samtidens filologer, som mestadels tillhörde adeln, var bröderna 
två unga uppstickare från borgarklassen som ifrågasatte auktoriteter 
och kämpade sig fram likt sagans sturska hjältar.

Att Jacob även hade politiska uppdrag är mindre känt, likaså att 
han och brodern visade på stort civilkurage då de offentligt protes-
terade mot kungen av Hannovers statskupp, något som ledde till att 
båda straffades med yrkesförbud. 

Mindre känt är också att Kinder- und Hausmärchen var ett stort 
litterärt samarbetsprojekt, och att många av de mest älskade sagorna 
förmedlades av unga kvinnor ur brödernas bekantskapskrets – Wil-
helms blivande hustru, Dortchen, var en av dem. 

Det var sagorna som gjorde bröderna Grimm kända över världen, 
och det lär vara svårt att hitta ett litterärt verk som har en lika lång 
och rik internationell tolkningshistoria som Kinder- und Hausmär-
chen. Sagosamlingen är inte bara Tysklands mest spridda bok jämte 
Bibeln, utan också den första vetenskapliga sagosamlingen någonsin 
och har översatts till runt 160 språk. Sagorna har hyllats och kriti-
serats, de har skrämt och roat barn, inspirerat författare, illustratö-
rer, kompositörer, och de har bidragit rikligt med stoff åt amerikansk 
filmindustri. 

Kinder- und Hausmärchen innehåller många olika typer av sagor. I 
kapitel 8 presenteras därför femton mindre kända sagor (med undan-
tag för två) för att visa något av bredden i Grimms sagovärld. Även 
de fjorton korta sagorna och sagocitaten som infogats i kapitel 1–7 är 
hämtade ur Kinder- und Hausmärchen. De två sägnerna i kapitel 5 är 
däremot hämtade ur bröderna Grimms Deutsche Sagen. Men denna 
bok är i första hand en biografi. Jag var nyfiken på de båda bröderna 
och hur deras berömda sagosamling hade kommit stånd. Att läsa 
delar av Jacobs och Wilhelms brevväxlingar, framför allt de närmare 
sex hundra brev som de skrev till varandra, har varit en stor källa till 
inspiration, likaså sagorna och hoppet som finns i dem.   
         Andréa Räder


