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K O N S T  S A G O R

	

HC:Andersen
HC Andersen föddes år 1805,när 
han var 17 år gick han i en skola för 
barn,han blev mobbad för att han var 
så lång och klumpig. Därför skrev 
han den fula ankungen som så kallat 
handlar om HC Andesen själv. Han 
skev också bl.a flickan med 
svavelstickorna,prinsessan på ärten 
och tenn soldaten. Han försvann år 
1875. 

Selma Lagerlöf 
Selma Lagerlöf föddes 1858 .När 
Selma var var 33 år när hennes 
debutroman Gösta Berlings 
saga utgavs. Selma Lagerlöf 
skrev den kända Nils kalson 
pyssling,om den lilla pojken som 
flyger på en gås.Han finns med 
på 20 kr sedeln. Hon dog 16 maj 
1940.

Astrid Lindgren
Astrid föddes 1907 i Vimmerby 
församling i Småland.
Hon har skrivit jätte många sagor 
som t.ex
Ronja rövardotter,Madicken,Emil i 
lönnebärga,barnen i bullerbyn 
och Pippi Långstrump.
Hon dog 28 Januari 2002.
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En fabel kan vara 
te.x en djursaga när 
djuren talar, tänker 
och har mänskliga 
egenskaper.
Räven är listig,åsnan 
envis och lejonet 
starkt
tanken är att man 
skall dra lärdom av 
en fabel
avslutas med ett 
ordspråk eller en 
sensmoral dvs. en 
visdom som ska lära 
barn någonting om 
rätt och fel. Det kan 
t.ex vara att arbete 

lönar sig eller att 
man ska vara nöjd 
med det man har.

precis som 
folksagorna 
berättades fablerna 
muntligt från början
den grekiske slaven 
Aisopos var först ut 
med att samla ihop 

fabler. han levde 
500-talet före 
Kristus och påstås 

ha varit en fantastisk 
historieberättare
det finns fabler från 
jordens alla hörn. 
bland de mest kända 
är åsnan i 
lejonskinnet, 

storken och räven 
och haren och 
sköldpaddan
en modern fabel är 
Rune Andreassons 
serie Bamse där 
björnar, kaniner och 
vargar pratar.

                                            FABLER

           



Folksagor har berättats i 
100 tals år och ingen vet 
när var och hur de kom 
till.
Sagorna spreds igenom 
muntlig tradition och 
spreds igenom hela 
världen.
Sagorna blev om gjorda 
i de olika länderna t.ex 
Aladdin och den 
underbara lampan och 
Ali baba och de fyrtio 
rövarna 
som gjordes om i arab 
världen.

Många sagor har sin 
grund i Indien, där 
sagorna blev samlade i 
boken 
ʼʻTusen och en nattʼʼ.

Bröderna Grimm som 
levde under 1800-talet 
skrev ner en del sagor 
t.ex
Jack och bönsjälken
Rödluvan
snövit
Rapunssel
prinsessan på ärten
Hans och Greta
Askungen
Törnrosa.

Sagornas kännetäcken 
är oftast 
ʼʻDet var en gångʼʼ
ʼʻkungarʼʼ
ʼʻPrinsessorʼʼ
ʼʻPrinsarʼʼ
ʼʻDrottningarʼʼ
 
Det goda mot det onda 

det goda vinner alltid 
över de onda
t.ex Hans och Greta 
lurar häxan in i ungen.
Rödluvan blir räddad
Askungen blir lycklig 
med sin prins.

Det finns en den över 
naturliga inslag i 
sagorna,
tomtar,troll,elvor,feer,häx
or,häxdrycker.
Det sker en del 
förvandlingar som 
när prinsessan kysser 
grodan och han blir en 
prins.
ALLT kan hända i en 
saga !

Det händer oftast 
magiska sagor i en  
saga,
som i Aladdin och den 
underbara lampan m.f

                                   FOLK SAGOR
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                                        Skönheten & Odjuret

 Jag tycker att ʼʻSkönheten och 
odjuretʼʼ är en av de bästa 
sagorna som har berättats.

Den sticker ut lite mer än de 
andra sagorna och det är lite mer 
ovanlig fantasi i den,just att 
odjuret inte ser äcklig ut som alla 
andra odjur och monster.Sagan 
berättar om 
att kärleken förändrar människan 
att även onda människor kan bli 
goda av kärlekens kraft. Man 
gärna vill bli älskad som man 
är,inte för sitt utseende eller 
rike domar. Kärleken övervinner 
allt. Jag tycket att den är väldigt 
vacker och den väcker starka 
känslor. Alla har en dröm om att 
bli älskade som man är.



S E Q U O I A  C L U B

	

 Kvinna var ute i 
skogen på Österlen 

och såg en flicka i 
röda kläder som 
kom ut ur en vargs 
mage. En annan 
flicka 
sprang för livet och 
blev jagad
av tre ilskna björnar .

En kvinna var ute och 
gick i skogen på 
Österlen -Juleboda 
för att hon skulle plocka 
svamp och bär. 

När hon var på väg in i 
skogen såg hon en liten 
stuga
Och ut ur stugan kom 
det en flicka på 6 år
ut springandes med 
hjärtat i halsen och
tre blodtörstiga björnar 
bak efter sig.
Kvinnan  ville inte ta 
några risker, så hon
sprang inte efter 
henne.När hon befann 
sig längre in i skogen
då såg hon en flicka 
komma ut ur en vargs
mage utan en skråma 
någonstans.
Den röd klädda flickan 
sa: 
- ʼʼEn man kan flytta en 
själ, men själen tillhör 
alltid mannen’’ 

Det sade hon till den 
döda vargen.Men vad 
hon menade med det, 
visste inte kvinnan.

Båda flickorna överlevde 
möte med vida djur.Men 
hamnade på sjukhus 
endå för behandling.
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Kungliga balen 
förändrade 
skotrenden.

I veckan när den 
kungliga balen var
så kom det är ung 
vacker tjej,Askungen, 
som 
bar glasskor.
-Jag blev så förtjust i 
henne och hon var så 
vacker så det riktigt
lös om henne. När hon 
skulle hem hade hon 
bråttom och tappade sin 
ena glassko. Innan vi 
hittade henne så reste vi 
runt 

i staden och besökte 
vartenda hus.Tillsist 
hittade vi henne, säger 
prinsen.

Vi fick en pratstund 
med Askungen
- Jag hade fått 
glasskorna av min gud 
mor 
just in för balen.Skorna 
är supersköna och lätta 
att gå i.
Jag är verkligen glad 
över att så många vill ha 
just dom skorna jag har, 
jag brukar 
aldrig vara den där tjejen 
som sticker ut med 
något.

Om det inte vore för 
Askungen skulle
skorna förmodligen bara 
finnas i 
ett exemplar och modet 
för skor skulle stå stilla 
längre.
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NÄSTA NUMMER AV
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Vad hände med 
Rapunzel på fyllan?Ny               
snaggad.

    

MUSHO SPRÄNGDE HUSET!Nya filmen släpps snart ny karaktär!


