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SNEDRONNINGEN 
 
Se så! nu begynder vi. Og når vi er ved enden af historien, ved vi mere end nu… 
Er der mon noget så dejligt, som børn der leger? Børn, der lader leg fylde byens gader og latteren 
runge og give genklang blandt husmurene. Børn, der sammen finder og deler de fineste og mest 
dyrebare følelser i verden: Venskab og kærlighed. Således begynder vores fortælling. 
 
Men højt oppe over byerne udspiller en frygtelig historie sig. En ond trold, faktisk Djævelen selv, griner 
højt og lader sin djævelske opfindelse sitre over jorden. Han er umådeligt tilfreds med sig selv. For han 
har skabt et spejl, der har den egenskab, at alt godt og smukt, som spejler sig deri, svinder til næsten 
ingenting. Smukke mennesker og gode gerninger forvrænges og ser ækle ud. Og alt dårligt synes 
endnu værre. Men da Djævelens troldskolelever vil spejle Vorherre og englene i spejlet, splintrer det 
og går i mange tusind stykker. Små stykker flyver ud i verden, hvor de sætter sig i mennesker. Og 
rammes et hjerte af en sådan splint, så er det ganske grueligt, for det hjerte bliver ligesom en klump is...  
 
Is og kulde, det er der også, når vinteren lægger sig over byen. Og vidste du, at når vinteren er koldest, 
og snefnuggene falder tæt, så er det de hvide bier, som sværmer? De svæver, samler sig og bliver 
større og større og ligner til sidst store, hvide høns. En dronning har de også. Hun flyver der, hvor 
sværmen er tættest! Hun er størst af dem alle. I vinternatten flyver hun gennem byens gader, og med 
hende er alt det smukke og glitrende hvide og ubarmhjertigt kolde. Hun kigger ind af vinduerne, og da 
fryser det så underligt, ligesom med blomster. Og sådan glider de hvide biers dronning, 
Snedronningen, kold og frostklar gennem byen en nat. 
 
Inde i den store by, hvor der er så mange huse og mennesker, bor to fattige børn, en dreng og en pige. 
De er naboer, og Kay og Gerda, som børnene hedder, holder af hinanden, som var de søskende. Kay 
og Gerda synes om, når bedstemor fortæller om de hvide biers sværmen om vinteren og om 
sommerens roser i himmelske dale. Men en dag rammes Kay af to spejlsplinter, og ganske uden at vide 
eller ville det, så ændrer Kay sig og finder ikke længere glæde i smukke rosers syn eller duft og ej 
heller i kærligheden. Men snefnuggenes perfekte, hvide liv og Snedronningens kolde kys taler til 
spejlsplinten i Kays hjerte og stykket i hans øje, og en dag opsluges Kay af Snedronningens hvide 
hvirvelvind og føres med hende til hendes kolde hjem langt mod nord. 
 
Lille Gerda er ulykkelig og utrøstelig, og da foråret kommer spørger hun solskinnet: Ved du hvor Kay 
er? Men solskinnet kender ikke til Kay, og i sine små, røde sko begiver Gerda sig af sted for at finde 
ham. De røde sko må hun give floden, som til gengæld bærer hende vidt ud i verden, og her møder 
Gerda de magiske blomster i haven, som med deres skønhed får hende til næsten at glemme Kay. Men 
roserne, de smukke, røde roser, som med deres skønhed og ynde minder om alt det, der er godt og 
varmt og kærligt, og som med torne forsvarer alt det, der er værd at passe på, de minder Gerda om 
kærligheden og Kay. Og da kæmper Gerda sig videre gennem det høje græs og ud af haven, for 
kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 
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På sin rejse mod Kay møder Gerda nu en røverpige. Og røverpigen lader intet stå i vejen for sine 
drømme. Faktisk præsenterer hun Gerda for mange flere drømme, for hvordan ved hun, hvilken drøm, 
der er den rigtige? Men drømmene skinner og funkler og glimter, da de viser sig for Gerda. De gyldne, 
skinnende drømme og de hvide, uskyldige drømme, som hver nat bærer deres ejere ud i verden, på 
eventyr og lader dem opleve alt det, som kun drømmen kan lade en opleve, de favner Gerda. Og Gerda 
drømmer med: Mon Kay er derude? For drømme, det må man, hvis det, der ellers synes umuligt, skal 
kunne lykkes, trives og gro. Og på drømmens vinger rejser Gerda videre sammen med røverpigen. 
 
I en skov på sin færd, træffer Gerda også røverne, som er vilde og voldsomme, men blandt dem findes  
alligevel godhed og omsorg. Og godheden gør godt, og Gerda bæres videre af rensdyret, som gerne 
bringer hende på vej. Længere mod nord, af sted mod Kay. 
 
En lille pige, alene på vej, det er en hård rejse. Men naturen og mennesker må hjælpe hende. Sådan 
kommer Gerda frem i verden, et uskyldigt barn med kærligheden i hjertet. Det kan ikke være 
anderledes.  Mennesker og dyr, fra den mindste mus til den majestætiske bjørn, fra ung til gammel, fra 
land til by må alle tjene hende. Det er ganske vist. Og selv så langt mod nord, kan end ikke 
snedronningens kulde forhindre det. 
 
Og højt på himlen i det kolde nord leder nordlyset Gerda på rette vej. Nordlyset, som knitrer og futter, 
lader sine kolde, grågrønne arme række ud og pege over himlen, og Gerda følger efter. Og da hun står 
ved Snedronningens store, smukke, frosne slot, da ryster eller bæver hun ikke det mindste. Men lille 
Kay, som er bleg og forfrossen af spejlstumpen i øje og hjerte og af Snedronningens kolde kys, han går 
omkring og kender slet ikke Gerda igen. Af isflager forsøger han til stadighed at samle 
forstands-isspillet, som Snedronningen har bedt ham samle, men lige meget hjælper det, for er hjertet 
ikke med dig, så nytter det ikke. 
 
Da græder og skælver den lille Gerda, for hun kan slet ikke kende sin allerkæreste Kay. Og hendes 
hede tårer falder på hans bryst, de trænger ind i hans hjerte, de optøer isklumpen og fortærer den lille 
spejlstump derinde. Og Gerda synger om roserne, de smukke roser i himmelske dale, og da græder 
Kay, så spejlstumpen triller ud af hans øje, og isspillet danser og sitrer, og lægger sig så til rette på den 
rette plads. 
 
"Kay! søde lille Kay! så har jeg da fundet dig!" råber Gerda. 
“Det har du,” svarer Kay. “Og jeg vidste slet ikke, at du ventede på mig, hvor har jeg været væk længe. 
Men nu er vi sammen, og denne gang opgiver jeg dig ikke!”  
 
Og mens de to sammen bevæger sig mod barndomshjemmet, først gennem kulde og sne og senere 
barfodede gennem sommerens græs, da mærker de, at de er blevet voksne, og at den kærlighed, som 
tåler alt og kæmper mod alle odds, den kan i sandhed blomstre og folde sig ud som rosen og dens 
blade. Og når roser folder sig ud, når kærligheden blomstrer, da er livet i sandhed et mirakel og da 
bliver kærligheden en  himmel på jord. 


