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kvindelig personlighedsudvikling i eventyr’ er en provokerende samling nytolkninger af brødrene Grimms
mest kendte eventyr - der har kvinder som de centrale figurer - lavet på jungiansk grundlag. Det er en

detaljeret nærlæsning af kvindernes bevidshedsudvikling i eventyrene, der ved at fremhæve det ‘kvindelige’
overfor det ‘mandlige’ diskuterer kønsrollernes udviklingsproces i verden. Da bogen udkom første gang i
1985 var den banebrydende i sine orginale læsninger af Grimms eventyr, og stadig - 30 år efter - er den

hårdtslående og skarp i sine nedslag. HEKSEN I HÅRET er tredje bog i trilogiserien, der desuden består af
EVENTYR-ENERGI og GULD OG SØLV OG KRAGENÆB, som beskriver den kvindelige og den mandlige
personlighedsudvikling samt kærlighedsforholdet i eventyr. Vibeke Arndal (f. 1942) er cand.phil. i dansk og
har det meste af sit liv studeret C.G. Jungs psykologi. Foruden sin jungske eventyrslæsning har hun udgivet

en skønlitterær kvartet om digteren Ambrosius Stub.
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