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Sammanfattning  

Hur kan bilderbokens ikonotext, med dess särpräglade uttryck och estetik ge uttryck för 

döden? Utifrån min läsning av Kitty Crowthers tre bilderböcker på temat döden; Moi et Rien 

(2000), La visite de petite mort (2004) och Annie du lac (2009) har jag studerat hur de dubbla 

läsplanen bild och text samverkar och skapar en estetisk upplevelse som förmedlar 

svårfångade psykologiska sammanhang, kulturella förhållningssätt och mänskliga 

erfarenheter. Genom sina bilderböcker ger Crowther uttryck för det osedda, svårgripbara och 

abstrakta begreppet döden och visar att när någon dör lär sig någon annan hur det är att leva. 

 

Abstract 

The picture book is a literary form in which verbal and visual elements are inextricably 

linked, how can this special aesthetics express death? Out of my readings of Kitty Crowthers 

three picture books on the topic of death; Moi et Rien (2000), La visite de petite mort (2004) 

and Annie du lac (2009) I have examined how visual representation and text combined create 

an aesthetic experience which mediate complicated psychological context, cultural behaving 

and human experience. In her picture books Crowther in various representations shows the 

unseen, immaterial and abstract phenomenon of death – depictions which can teach us how to 

live.  
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1. Inledning 
Människans relation till döden är starkt kulturellt betingad och skiftar över tid.1 

För några generationer sedan var döden en självklar del av livserfarenheten för 

alla, även för ett barn. Människor, fattiga som rika, föddes och dog hemma i sina 

sängar, i barnsäng eller av ålder, i epidemier, tuberkulos eller av fattigdom och 

förkylning. Ritualerna kring döden skiftade beroende på den dödes stånd och 

ställning, men oavsett samhällsstatus var döden närvarande och människor tog 

farväl av sina döda. De allra fattigaste täckte golvet i vedboden med granris, 

placerade liket i öppen kista så att de sörjande kunde passera förbi, inte bara den 

närmsta familjen; grannar, bekanta, bodbiträden och barn såg döden i ansiktet. De 

rikaste paraderade med täckta vagnar, pukor och svarta fanor. Berättelserna om 

döden som vände sig till barn var sentimentala och moraliska. Trots att de 

handlade om döden följde de folksagans mönster och hade nästan alltid ett 

lyckligt slut. Men vad som är ett lyckligt slut är kopplat till kontexten; i den 

västerländska sentimentala och moraliska 1800-talsberättelsen för barn var 

huvudpersonens död ett lyckligt slut. Döden sågs som en befriare, den döde 

återförenades med Gud och slapp sina jordiska plågor.2  Det skulle dagens läsare 

knappast kalla för ett lyckligt slut. 

Idag har många människor aldrig sett en död människa. Den verkliga döden har 

blivit en abstraktion, avskild från den allmänna livserfarenheten, men liksom så 

mycket annat i samtiden en paradox, för samtidigt som vi fjärmar oss från döden 

och förpassar den till slutna institutioner och ödsliga kylrum är den mer än 

någonsin närvarande genom nyhetsbilder från olika krigshärdar och som kittlande 

underhållning i litteratur, film och spel; den våldsamma, brutala döden och 

dödandet eller odöda och zombier.3 Vårt förhållande till döden har blivit en del av 

postmodernismen, den är frånvarande och samtidigt ständigt närvarande som 

                                                
1 Eva Åhrén Snickare, "Döden, kroppen och moderniteten" (Diss. Linköping : Univ., 2002, 2002). 
2 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2., reviderad och utökad upplaga ed. (Lund: 
Studentlitteratur, 2004).s.61 
3 The Walking Dead (teveserie producerad av amerikanska HBO (2010-) har visats under sju år 
(ytterligare en säsong är producerad men ännu inte visad när detta skrivs), mer än 4000 avsnitt. 
Det har skapat något av en subkultur som flyttat över även i andra medier; en sökning på hos en av 
de största nätbokhandlarna (Adlibris 161222) visar att det finns 446 böcker utgivna utifrån serien, 
utöver detta tecknade serier i ständigt utsålda volymer. Men det sker också en förflyttning genom 
det muntliga berättandet, en slags intermedialitet som vore intressant att undersöka vidare. 
Zombie-berättelser ligger utanför den vedertagna normen för lämplig barnkultur, samtidigt som 
den är starkt närvarande hos barnen, men oftast tabubelagd i klassrummet.  
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kollektiv skuld, förträngd och fragmentarisk. Hur ser berättelsen om döden ut i 

samtiden? Den verkliga, mänskliga döden, den sublima döden som kan vara både 

sinnlig och outsägligt sorglig. Döden som är en del av livet. Och hur gestaltas 

döden i bilderboken? Kan bilderbokens ikonotext, den enhet av text och bild som 

förmedlar bilderbokens betydelse, med dess särpräglade uttryck och estetik, ge 

uttryck för det osedda, svårgripbara och abstrakta begreppet döden?  

Läkaren Elisabeth Kübler-Ross skriver i Döden är livsviktig (1991)4  om sina 

samtal med döende människor. Hon menar att inför döden använder sig 

människan av ett universellt, symboliskt språk, även döende barn, som aldrig har 

blivit lärda det, och det kan komma till uttryck i såväl ord som teckningar.5 Många 

döende beskriver nära-döden-upplevelser; tunnlar av ljus och hur någon väntar på 

andra sidan, men många uppfattar ängslan hos närstående och vårdpersonal och 

behåller istället tankarna för sig själva.  

En döende människa, även ett barn, vet djupt inom sig att hon ska dö och att 

inte acceptera och dela den insikten är enligt Kübler-Ross att överge barnet åt sin 

egen ensamhet. Det gäller även om en närstående till barnet är döende. Att 

beskydda barnen från döden är ingen lösning. ”Det enda man åstadkommer då är 

att man skyddar sig själv, samtidigt som man undandrar sina barn ett tillfälle att få 

växa och förbereda sig för livet”.6 

Någonstans här beslutar jag mig för att göra en första avgränsning. Mitt syfte 

med uppsatsen är att undersöka hur bilderboken gestaltar döden. Kan bilderboken 

skapa en estetisk upplevelse som förmedlar sammanhang och tröst? Jag vill 

undersöka om bilderboken har förmåga att fånga mänskliga erfarenheter och 

svårfångade psykologiska förlopp och studera hur den moderna bilderboken 

gestaltar död och sorg, något som tidigare var hänvisat till en religiös kontext. 

Finns det spår av den religiösa traditionen? Vilka bilder och metaforer används?   

Jag vill studera hur de dubbla läsplanen bild och text samverkar och se om jag 

kan hitta spår av ett universellt symboliskt språk. Jag vill undersöka den inre 

verkligheten och söker mig därför till det poetiska uttrycket.  

                                                
4 Elisabeth Kübler-Ross, Döden är livsviktig : om livet, döden och livet efter döden (Stockholm: 
Stockholm NoK, 1991). 
5 Kübler-Ross s.16 
6 Ibid s.21 
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I sin bok Bilderboken – på väg mot en teori (2001) skriver Ulla Rhedin om den 

poetiska bilderboken.7 Hon definierar den som en mötesplats för läsarbarnet och 

den vuxnes inre barn, en projektionsyta för barnets omedvetna i vardande där hen 

kan bearbeta verkligheten på mikroplanet (en slags låtsaslek). Bilderna är 

förmedvetna och förspråkliga fenomen. Rhedin menar att den poetiska 

bilderboken är en estetisk upplevelse, som inte bara skapar emotionell respons; 

genom bilderboken upplever barnet tidens konstnärliga och kulturella uttryck. 

Enligt Rhedin kännetecknas den poetiska bilderboken av att den är mångbottnad, 

gestaltande och har ett konsekvent barnperspektiv8. Texten är poetisk och 

känslomässig i kombination med ett symboliskt och personligt bildspråk. Den vill 

mer väcka en känsla än lära ut och handlar ofta om svåra ämnen i livet, som 

döden.9 

Jag har studerat ikonotexten, ett begrepp lanserat av Kristin Hallberg som 

skriver: ”ikonotextbegreppet har den fördelen att det inte utgår från något som 

helst primärförhållande bild/text, utan hänsyftar på den helhet som uppstår vid 

läsning av bild och text.”10 Jag har vidare tagit avstamp i Ulla Rhedins redan 

nämnda avhandling Bilderboken – på väg mot en teori och Maria Nikolajevas 

Bilderbokens pusselbitar (2000)11. Nikolajeva lyfter fram att det är en allmänt 

spridd fördom att bilderböcker är detsamma som småbarnsböcker.12 Hon menar 

att bilderboken inte är någon genre; den rymmer i själva verket en rad skilda 

genrer och är snarare en egen konstart – ett syntetiskt medium där mottagaren 

sätter ihop den övergripande betydelsen av de olika kommunikationselementen, 

en särskild estetisk form där ikonotexten skapar berättelsen.13 Det är en fördjupad, 

stimulerande läsart som kräver ett aktivt deltagande från läsaren. Nikolajeva går 

                                                
7 Ulla Rhedin, Bilderboken : på väg mot en teori, 2., rev. uppl.. ed. (Stockholm: Stockholm 
Alfabeta, 2001).s.211 
8 Rhedin, Ulla. Bilderbokens hemligheter, Alfabeta/Anamma, Stockholm, 2004:139-165 
9 Jag ställer mig frågan; vad är det att ”lära ut”? Den didaktiska och estetiska barnlitteraturen har 
blivit ett motsatsaxiom, vilket en annan bilderboksforskare; Boel Westin lyfter fram i sin artikel 
”Barnlitteraturforskningens arkeologi”; Slitningen mellan estetik och didaktik har enligt Westin 
blivit ”den moderna barnlitteraturforskningens ledprincip”. Men finns det en motsättning mellan 
didaktik och estetik? Kanske är den estetiska berättelsen i hög grad didaktiskt, på ett djupt 
mänskligt plan, även om den saknar en uttalad didaktisk intention? 
10 Kristin Hallberg, Tidskrift för litteraturvetenskap, (1982), nr 3-4. s. 163-168.  
11 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar (Lund: Lund Studentlitteratur, 2000). 
12 Ibid s.263-271 
13 Ibid s.27 



4 
 

systematiskt tillväga och använder sig av begreppet kontrapunkt, vilket skulle 

kunna beskrivas som ett medvetet skapat spänningsfält mellan text och bild som 

öppnar för skilda tolkningar.14 Jag har valt att rent generellt fokusera på 

dynamiken mellan text och bild, istället för att fördjupa mig i specifika varianter 

av kontrapunkt. 

Bilderbokens ikonotext och särpräglade poetiska uttryck är centralt i uppsatsen. 

Jag har därför gjort en avgränsning som utesluter de rent pedagogiskt syftande 

bilderböckerna, faktaböckerna och massmarknadsbilderböckerna. Jag har sökt 

efter ett samtida uttryck och studerat bilderböcker om döden som utkommit i 

Sverige under de senaste decennierna. I min bredare sökning ryms titlar där någon 

dör, har dött eller blir begravd i en reell värld, så som; Min syster är en ängel 

(1996)15, Adjö, Herr Muffin (2002)16, När farfar blev ett spöke (2004)17, Alla döda 

små djur (2006)18, Børnens Bedeman (2008)19, Roy (2009)20 och Idiot! (2010)21. 

Vad gäller böcker som gestaltar föreställningar om livet efter döden kan Resan till 

Ugri-La-Brek (1987)22 anses vara något av en milstolpe. Den tar sig an döden, 

subtilt och poetiskt införlivat i undertexterna och de emotionellt laddade 

associationer som bilderna väcker. Döden finns där, men bara på det 

underliggande tolkningsplanet och bilderna är nydanande och narrativa. Den 

svarta fiolen (2000)23 ryms i samma poetiska tradition, så även Sunnanäng 

(2003)24 liksom de danska Pigen der skulle vaelge (2007)25 och De skaeve smil 

(2008)26. Samtliga titlar gestaltar döden och har ett poetiskt uttryck med verbala 

                                                
14 Kontrapunkten kan ske på olika nivåer; kontrapunkt i tilltal kan bestå i medvetna luckor i ord 
och bild. I personskildringen kan ord och bild stå i motsägelse till varandra. Kontrapunkt i 
perspektiv kan bestå i klyftan mellan den vuxnes berättarröst och barnets perspektiv, eller på det 
ideologiska planet; en genusstruktur kan påvisas genom att bilderna gestaltar konservativa klichéer 
som kopplas till feministiska ord. Det kan råda ett kontrapunktiskt förhållande mellan tid och rum, 
genre eller modalitet (mellan den ”objektiva” berättelsen förmedlad i ord och den ”subjektiva” 
berättad i bilder, eller tvärtom)Ibid s.36-38 
15 Ulf Stark, Min syster är en ängel (Alfabeta, 1996). 
16 Ulf och Eriksson Nilsson, Eva, Adjö, herr Muffin (Bonnier Carlsen, 2009). 
17 Kim Fupz Aakeson, När farfar blev ett spöke (Opal, 2004). 
18 Ulf och Eriksson Nilsson, Eva, Alla döda små djur (Bonnier Carlsen, 2006). 
19 Dorte K. Oscar och Karrebaek, Børnenes bedemand (Köpenhamn: Gyldendahl, 2008). 
20 Gro och Nyhus Dahle, Svein, Roy, övers. Lotta Eklund (Göteborg: Daidalos, 2009). 
21 Dorte K. Oscar och Karrebaek, Idiot! (Köpenhamn: Høst & Søn, 2010). 
22 Thomas och Tidholm Tidholm, Anna-Clara, Resan till Ugri-La-Brek (Stockholm: Alfabeta, 
1987). 
23 Ulf Stark, Den svarta fiolen, ill. Anna Höglund (Stockholm: Stockholm Alfabeta, 2000). 
24 Astrid och Törnqvist Lindgren, Marit, Sunnanäng (Stockholm: Rabén & Sjögren, 2003). 
25 Kim Fupz Aakeson, Pigen der skulle vælge (Köpenhamn: Gyldendahl, 2007). 
26 Dorte K. Oscar och Karrebaek, De skæve smil (Köpenhamn: Klematis, 2008). 
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och visuella luckor i text och bild. Var och en av titlarna hade varit intressanta att 

studera, men jag har slutligen valt att göra min avgränsning utifrån ett 

författarskap; tre bilderböcker av Kitty Crowther;  Moi et Rien (2000)27, La visite 

de petite mort (2004)28 och Annie du lac (2009)29.  

Jag har under arbetet med uppsatsen haft glädje av Marianna Missous artikel 

Visuality of Death in Crowther´s books30. Missou ansluter sig till Nikolajevas 

resonemang och intresserar sig för hur Crowther genom luckor i så väl text som 

bild skapar utrymme för varierade tolkningar för läsare/betraktaren utifrån tidigare 

kunskaper och erfarenheter, men hon kopplar sitt resonemang till Roland Barthes 

och hans påstående att alla tecken är mångtydiga. Hon intresserar sig också för 

hur kläderna; det yttre, gestaltar det inre, utifrån Malcolm Barnards perspektiv att 

mode är kommunikation, vilket har fördjupat min läsning och tolkningen av 

karaktärerna.  

För att vidga min horisont kring döden som samhällsföreteelse och kulturellt 

uttryck har jag närmat mig döden ur ett idéhistoriskt perspektiv via Eva Åhrén 

Snickares bok Döden, kroppen och moderniteten (2002)31.  

Genom Kübler-Ross böcker32 33har jag lärt mig något om sorgens förlopp och 

döende människors symboliska språk. Som uppslagsbok har jag använt 

Bildanalys: Teorier, Metoder, Begrepp (1988)34 samt Symbollexikonet (1989).35 

 

1.1. Om Kitty Crowther 
Kitty Crowther, född 1970, är en belgisk illustratör och författare som mottog 

ALMA – Astrid Lindgren Memory Award 2010. Crowther är flerspråkig; hon har 

en svenska mamma, en engelsk pappa och är uppvuxen i Belgien. Under 

                                                
27 Kitty Crowther, Moi et Rien, la collection lutin poche ed. (Paris: l' école des loisirs, 2012 
(2000)). 
28 La visite de petite mort (Paris: l' ´ecole des loisirs, (2004) 2005). 
29 Annie du lac (Paris: l' ´ecole des loisirs, 2009). 
30 Marianna Missiou, "Visuality of Death in Crowther's books "  (2013). 
31 Åhrén Snickare, "Döden, kroppen och moderniteten." 
32 Kübler-Ross, Döden är livsviktig : om livet, döden och livet efter döden. 
33 Elisabeth  Kübler-Ross, On Death and Dying (New York: Touchstone, 1969). 
34 Peter Cornell, Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : <uppslagsbok&gt, 2. uppl.. ed. 
(Stockholm: Stockholm Gidlund, 1988). 
35 Hans Biederman, Knaurs Lexikon der Symbole [Symbol lexikonet], övers. Bokförlaget Forum 
1992 (1989). 
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intervjuer i samband med ALMA priset berättade Crowther hur hon i vuxen ålder 

har valt att skriva på franska, inte för att det är lätt, snarare tvärtom, hon är 

tvungen att väga varje ord, men det ligger ändå nära till hands, kanske för att det 

talade språket alltid varit svårfångat för henne, eftersom hon är hörselskadad 

sedan födseln och alltid har tolkat omgivningen via gester och rörelser, snarare än 

genom orden.36 Det talade språket har på så sätt blivit sekundärt. Bildspråket är 

hos henne ett första språk, något av ett djupt förankrat modersmål.  

Crowthers estetiska uttryck är genomgående avskalat, hon använder en 

restriktiv repertoar verktyg där blyerts, tusch och färgpennor är hennes främsta 

redskap. Hennes bildspråk är skenbart enkelt eftersom såväl text som bild öppnar 

för olika tolkningar och hennes ämnesval tangerar ofta gränsen för vad som 

brukar rymmas i en bok som ska läsas av eller tillsammans med barn. I böckerna 

jag har valt att studera i min uppsats gestaltar hon olika aspekter av själva döden; 

gamla som dör, döden som befriare för ett sjukt barn, saknaden efter en död 

förälder och det kanske mest tabubelagda av allt: självmord. Hon visar också på 

sorgens utdragna förlopp och passagen till dödsriket och livet efter detta.  

 

1.2. Metod 

Jag har baserat uppsatsen på min läsning av Crowthers tre ovan nämnda 

bilderböcker på temat döden. Jag har läst originalutgåvorna på franska jämte de 

svenska översättningarna och valt att använda citat ur originaltexterna åtföljt av 

den svenska översättningen i min text.  

Mitt syfte är att nå fram till en fördjupad läsart för att undersöka om 

bilderboken kan förmedla mänskliga erfarenheter och svårfångade psykologiska 

förlopp. Jag vill också uppmärksamma och undersöka symboler och metaforer. 

Att läsa en bilderbok är att hela tiden växla mellan det verbala och det visuella; att 

avkoda två uppsättningar tecken: de konventionella och de ikoniska.37 

(Konventionella tecken bygger på en ”konvention”, en överenskommelse mellan 

bärare av ett visst språk. Det kan vara ett naturligt, talat språk eller andra former 

av språk till exempel gester, klädsel eller emblem (det konventionella tecknen är 

                                                
36 Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA.se 
37 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar. s. 12 
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ofta helt obegripliga för en utomstående). Ikoniska tecken är sådana där tecknet 

och det betecknande förhåller sig till varandra genom likhet (tecknet är ett direkt 

avbildande av föremålet som det betecknar). Bildens, det ikoniska tecknets, 

funktion är att beskriva. Ordets, det konventionella tecknets, funktion är i första 

hand att berätta. De ikoniska tecknen är icke-lineära och ger inga direkta 

hänvisningar om hur det ska ”läsas”. De konventionella är oftast lineära. Det är i 

spänningen mellan de båda funktionerna som det skapas oändliga kombinationer 

för samspel mellan text och bild och en oändlig mängd läsningar.  

Även själva objektet boken som estetiskt föremål är betydelsebärande, där 

paratexten, försättsblad, titelsidor och själva bläddringen bygger helheten. Något 

går förlorat när man bryter isär en bild eller en fras från sitt sammanhang, på 

samma sätt som det är meningslöst att analysera en film utifrån en enda bildruta. 

Jag har därför valt att metodiskt läsa de tre böckerna uppslag för uppslag.  Jag har 

utgått från helheten och sedan fortsatt med detaljer och gått tillbaka till helheten 

med en ökad förståelse. Jag har pendlat mellan det verbala och det visuella. 

Upptäckt luckor, utelämnanden och tystnader. Funderat över symboler, färger och 

perspektiv. Gått tillbaka och upptäckt ytterligare bredd och djup. Jag har rört mig i 

en evig cirkel, den hermeneutiska. Jag gör i mina läsningar inte anspråk på någon 

objektiv sanning. Kanske finns det inte någon slutlig förståelse eftersom varje 

läsning är ny?  

 

2. Mina läsningar 

2.1. Moi et Rien 

På omslaget ser vi en person i en överdimensionerad vit kavaj som räcker ner till 

anklarna. Det är motvind, det bruna, halvlånga håret blåser. Personen går mot 

solen och kisar. Hen kan vara en man eller kvinna. Eller kanske ett barn med 

tanke på den stora kavajen? Fem cypresser38 kastar långa skuggor mot marken, 

likt en pelargång där karaktären själv utgör den sjätte pelaren. Det är sen 

eftermiddag kanske kväll. Ovanför horisontlinjen moln, eller kanske ett 

                                                
38 Cypressen var troligen ett kultträd redan under antiken. Senare avbildades det på bilder av 
paradiset och kom att bli en kristen symbol för hoppet om ett liv efter detta. Källa: Biederman, 
Knaurs Lexikon der Symbole. s. 55 



8 
 

skummande hav. Karaktären ser ut att crawla eller kanske lägger hen armen om 

någon (ingenting) som är osynlig för betraktaren; redan här visar Crowther hur 

hon använder sig av visuella luckor. Genom sitt avskalade bildspråk skapar hon en 

rumslighet och en betydelsebärande miljö. Det är himmel och hav, en öken eller 

kanske bränd jord, där cypresserna, de heliga och evigt gröna sträcker sig mot 

himlen likt pelare.  

På det första uppslaget är den vänstra sidan gul och den motstående ljust blå. 

Annars ingenting. Och det är kanske just det som Crowther vill visa; ingenting. 

Men det är något med färgen också, i Crowthers avskalade och nertonade 

bildvärld är färgerna betydelsebärande. Den gula färgen återkommer ofta hos 

Crowther.39 Hon ställer sorgen mot det gula. Ljuset mot mörkret. Och så det ljust 

blå, som himmel, längtan eller den heliga Maria. Men de båda färgerna 

tillsammans förebådar också karaktären vi strax ska möta: Ingenting.  

På bokens andra uppslag ser vi karaktären från omslaget, i sidans nederkant, 

hen sträcker fram en arm, armens litenhet indikerar att det är ett barn. Kavajen är 

väldig. Håret har mer karaktären av ostyrig tofs. Tröjan är randig. Handen är liten. 

På motstående sida en figur med morotslik näsa som för tankarna till en 

snögubbe40 i randig pyjamas (eller kanske fångdräkt?). Blicken är vänlig och 

riktad mot flickan. 

På tredje uppslaget befinner vi oss återigen i framsidans landskap i en 

etablerande bild: Ett slags ökenlandskap där antingen något har dött eller kanske 

omvänt; något är på väg att växa upp ur marken. Mitt på sidan ett träd, skuggan är 

mindre nu, trädet grönskar och har fem lila blommor och på en av de översta 

grenarna, en liten blå fågel. Karaktären i den stora kavajen, hen är vänd mot 

trädet, kisar mot solen och blundar. Ansiktet är starkt upplyst. På himlen moln. 

Kanske är det molnen som skuggar marken. 

                                                
39 I Annie du Lac har karaktärerna som Annie möter efter sitt självmord/självmordsförsök gula 
konturer istället för svarta, vilket skulle kunna indikera att verkligheten har tappat sina skarpa 
konturer och är under upplösning, när hon går för att möta dem är hon klädd i en gul kofta. Det 
gula ljuset är starkt framträdande i samtliga böcker i studien, men tydligast i La Visit de Petite 
Mort, vilket skulle kunna alludera till nära-döden-upplevelser där att möta döden är att möta ljuset.  
40 Crowthers egen mor är från Sverige, landet i norr och som jag kommer att visa längre fram 
alluderar hon berättelsens ”Mamma” till Sverige på flera sätt, men själva sorgen är också en 
känslomässigt frusen fas, själens vinter.  
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Så börjar berättelsen. Karaktären i den vita kavajen blundar inåtvänd och ler. 

Hen står på ett jordfärgat golv. Rödockra. ”Ici, il n’y a rien. Si, ily a moi. Rien et 

moi”41 (Här finns ingenting. Ja, jag finns. Ingenting och jag.)42 

På bilden under sitter, karaktären med armarna om knäna, ler och blundar. 

Marken har samma färg som golvet i bilden ovanför, men nu är det jord, den 

välvda marklinjen och de lågtgående molnen på himlen antyder att hen befinner 

sig på en höjd. Här får vi veta att det är ”Pappas kavaj”: ”Ce matin, j’ai mis la 

veste de Papa et les bottes que Maman med disait toujours de mettre si je voulais 

pas avoir froid.” 43 (”I morse tog jag på mig Pappas kavaj och stövlarna som 

Mamma jämt sa att jag skulle ha på mig om jag inte ville bli förkyld.” (Min 

kursivering)). En första ledtråd till att mamman tillhör det förgångna. Istället finns 

ingenting där. Sidans sista rad innehåller en lösryckt upplysning: ”Rien est toujour 

de bonne humeur, il ne dit jamais rien de méchant.” 44 (Ingenting är alltid på gott 

humör, han säger ingenting elakt”) Om vi istället läser in den som en framskriven 

motsats och kopplar den till det som avhandlades tidigare i samma stycke; pappan 

och mamman, öppnar det för ett komplicerat och möjligen konfliktfyllt 

förhållande till den ene eller båda föräldrarna.  

På nästa uppslag är vi tillbaka i omslagets miljö; ytterligare en etablerande 

bild i ett spegelvänt och något vidgat perspektiv. Karaktären går mot solen, solen 

står lågt, hen kisar och träden kastar långa skuggor. I horisonten till höger ett vitt 

torn med tegeltak, eller kanske gaveln på ett tvåvåningshus, ett järnstaket och två 

mindre träd eller kanske buskar. Här, i sidans nederkant introduceras Rien 

(Ingenting). Leende. Här kompletterar text och bild varandra: ”Les autres enfants 

me trouvent bizarre, mais cela ne fait rien. Rien nést important si Rien reste avec 

moi.”45 (”De andra barnen tycker jag är konstig, men det bryr jag mig inte om. 

Ingenting spelar någon roll när Ingenting är med mig.”) Det finns alltså ”autres 

enfants”, det vet vi endast genom texten. I den avskalade bilden framträder bara 

figuren Rien (Ingenting). Vi kan också med ledning av texten anta att 

berättarperspektivet ”jaget”, är ett barn.  
                                                
41 Crowther, Moi et Rien. s.9,  
42 Samtliga översättningar är hämtade från den svenska utgåvan Jag och Ingenting, övers. Gun-
Britt Sundström (Stockholm: Berghs, (2000) 2015). 
43 Ibid. s. 9  
44 Ibid. s. 9  
45 Crowther, Moi et Rien. s. 10 
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Ett dukat middagsbord. Jaget sitter vid bordets kortsida, vänd mot 

betraktaren, med kniven i vänster hand, på den motsatta kortsidan sitter en bred, 

flintskallig man, halva huvudet är i skugga och ryggen är grå, mer än dubbelt så 

bred som pinnstolen. Han är möjligen klädd i brynja, ett grovstickat grått pansar 

och liknar mer en stenstod än en verklig människa. Han är skallig och halva 

skallen är ljus, den andra mörk. Av hans kroppshållning och huvudets position 

anar vi att han har sänkt blicken. Vid bordets långsida sitter en kraftig kvinna med 

stor byst och vitt förkläde, hon blundar, tycks ha munnen stängd och ger ett 

frånvarande intryck (det vita förklädet signalerar distans, att hon är en 

tjänstekvinna). Mitt emot henne är en tom plats dukad, någon fattas, vi vet ännu 

inte vem. En skugga faller över den tomma tallriken, intill stolen står Ingenting. 

Jaget ler mot Ingenting. Ingen vid bordet interagerar med någon, inga blickar, 

stängda munnar. Bilden andas frånvaro.  

I sidans nederkant ser vi så mannen; han vankar fram med händerna på 

ryggen, han är stor, klädd i randig kavaj. Bröstet är svart. Här träder texten in och 

klargör karaktärernas relation: ”Papa a des soucis,[...]” 46 (”Pappa har bekymmer 

[...].)” Den stora karaktären är alltså ”jagets” pappa. Här framträder för första 

gången jag-karaktären tydligt utan den överdimensionerade kavajen: det är ett 

barn som räcker pappan till midjan, och vi kan anta att det är en flicka; den 

randiga tröjan är i själva verket en klänning (ett klassiskt och stereotypt sätt att 

könsbestämma karaktärer i en bilderbok). Vi kan också anta att kavajen hon 

brukar bära tillhör pappan. Marianna Missou redogör i sin artikel för hur Crowther 

använder sig av kläderna som symboler, utifrån ett semiotiskt förhållningssätt.47 

Hon skriver att (i min översättning:) ”kavajen blir ett substitut för fadern, som 

insvept av sorg försummar sin dotter” 48. Det yttre uttrycket, kläderna, blir en 

gestaltning av den inre identiteten och stämningsläget. Flickan ikläder sig kavajen 

som ett skyddande skal, ett fadershus i faderns frånvaro, men så snart han är 

närvarande är kavajen borta. Men utan kavajen är hon också skyddslös, och kan 

inte agera självständigt. Hon speglar istället faderns beteende, vankar efter honom, 

                                                
46 Ibid. s. 11 
47 Missiou, "Visuality of Death in Crowther's books ". s.30  
48 Ibid. s.54 
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även hon med händerna på ryggen.  ”Papa a des soucis, et moi aussi.” 49(”Pappa 

har bekymmer, och jag med.”) 

Crowther introducerar sina karaktärer gradvis. På nästa uppslag presenteras 

kvinnan som vi tidigare sett vid matbordet: ”Madame Nellis s’occupe de moi 

quand Papa n’est pas là, cést-a-dire presque tout le temps.” 50 (”Tant Nelli tar 

hand om mig när Pappa inte är hemma, det vill säga nästan jämt.”) Tant Nelli 

sitter vid köksbordet i vitt förkläde. På spisen puttrar en kastrull. Hon läser 

dagstidningen. På bordet ligger tre oöppnade kuvert. En röd kaffekopp, ett 

durkslag (med något i, kanske morötter, en antydan om att kvinnan utgör ett hot 

mot Ingenting som har en morotsliknande näsa). Här finns flera detaljer som 

skulle kunna placera berättelsen i en historisk tid; en svart väggtelefon med 

ringskiva, plåtburkar och själva förekomsten av en kvinna i vitt förkläde, någon 

som skulle kunna vara en hushållerska vilket knappast förekommer idag.  

En diagonal svärta går genom bilden från bordet och den övergår i den mörka 

hallen där vi ser flickan, hon har nu återigen på sig den vita kavajen Hon lägger 

armen om Ingenting. Båda ser oroliga eller kanske rädda ut. I hallen en trappa 

med svarta räcken. En mörk dörr under trappan. En dörr som leder ner i källaren. 

Eller en symbol för passagen till döden. Ett starkt, bländande ljus i flickans 

ansikte, kanske från en öppen dörr. Det kan också gestalta att hon i sin 

övergivenhet, sin sorg och sitt inre mörker är på gränsen, att döden är nära, att hon 

hela tiden går mot ljuset, det ljus som återkommer i nära-döden-upplevelser.  

Flickan och Ingenting står i trädgården intill ett ornamenterat gjutjärnsstaket, 

med ett valv och en grind. Det är huset och trädgården som vi tidigare har sett på 

avstånd vid horisonten; huset är vitt, intill huset ett litet träd, möjligen en 

enbuske51. På andra sidan staketet ligger skräp, en tom flaska, en övergiven räfsa 

och en bit bort står två svarta fåglar, kanske korpar eller kråkor. Olycksfåglar? 

Flickan öppnar grinden, hon lämnar det trygga och går in på förbjuden mark. 

                                                
49 Crowther, Moi et Rien. s.11 
50 Ibid. s.12 
51 Kanske är enen en vaktpost mot det främmande på andra sidan staketet, enens taggar skulle 
enligt folktron hålla onda andar borta. Enen är också ett tvåkönat träd, för att föröka sig klarar den 
sig alltså inte ensam, den behöver sin ”familj”. Vid en studie av paratexten skulle enen också 
kunna vara en symbol för modern; Kitty Crowthers svenska mamma. Eller en Himalaya-en 
(kopplat till myten om de blå blommorna som presenteras lite längre fram i boken).  
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Flickan öppnar grinden. Vi får veta att det förut fanns vackra blommor i 

trädgården med underliga namn. ”Mais ça, c’était avant.”52 (”Men det var innan.”) 

Det finns alltså ett före och ett efter, ännu oklart vad.  

På nästa uppslag står flickan intill Ingenting som planterar ett frö. För första 

gången har hon öppna ögon. Vid horisonten fyra cypresser. Här skiftar texten från 

första till tredje person, vilket gör att författaren kan kringgå bildberättandets 

begränsningar och namnge flickan, vi får veta att hon heter Lila.53  

I nästa bild använder Crowther en simultansuccession och vi ser genom en 

serie bilder hur ett väldigt träd växer upp ur fröet. Det är en gran. Ur ingenting. Av 

ingenting.  

Fågelperspektiv: Lila och Ingenting sitter i granens topp. De ser ut över slottet 

och trädgården där pappan jobbar som trädgårdsmästare. Bakom den höga muren 

är allt tuktat. Ingen grönska. Inga blommor. Bara enstaka små träd i krukor och 

strikt fyrkantiga avdelningar. Grus. Ett slott med två torn och en väldig port. Bara 

två fönster lyser54.  Sent på kvällen krockar pappan med granen. Han tycks ha 

slutat se. Han går på sina intrampade stigar och lever i minnet av det som varit.  

Lila visar Ingenting det stora skjulet. Här finns spår efter en hängiven odlare. 

Trädgårdsredskap, fröer och odlingskupor. För första gången kommer färg och 

gröna blad in i bilden; en grön gren slingrar sig in genom fönstret. Allt tycks 

hastigt lämnat under full aktivitet. För första gången nämner Lila sin mamma: 

Cést ici que Papa faisait germer les graines des fleurs aux noms 

extraordinaires du temps où Maman était encore là. Papa n´aime 

pas que je vienne ici.”55  

(Det var här Pappa sådde fröna till blommorna med de underliga 

namnen när Mamma fortfarande var här. Pappa vill inte att jag 

ska gå hit.) 
                                                
52 Crowther, Moi et Rien. s. 13 
53 Intertextualitet; Marilyn Robinson, Lila. Det inledande kapitlet, flickan som ligger under 
trappan, ett försummat barn som måste ta hand om sig själv eller dö. Det enda hon har är en leksak 
gjord av en tygbit och en kastanj. Hon blir bortförd och får ett namn, som en besvärjelse; Lila. 
Något vackert. Lila är också lidandets och botgöringens färg (enligt den katolska liturgin). Lilas 
(uttalat med stumt s) är det franska ordet för syren. 
54 Här finns en arkitektonisk samstämmighet med Crowthers senare bok La visite de petite mort, 
kanske är det i själva verket dödens boning som upptar pappan hela dagarna, medan han 
försummar livet och sin dotter? 
55 Crowther, Moi et Rien. s. 16 
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En blå blomma.56 Vi får i direkt anföring veta att det är en Bergvallmo från 

Himalaya.57 Lila återberättar mammans berättelse om blåhaken58 som tog med sig 

ett bergvallmofrö i näbben och planterade det i en prinsessas trädgård. Sagan blir 

en väg till läkning. Lila försöker förstå vem mamman var. Lila och Ingenting står 

nu utanför skjulet. Lila lutar handen mot väggen. Tung av sorg. 

”Rien, crois-tu que Maman était une princesse?”59 (”Ingenting, tror du att 

Mamma var en prinsessa?”) 

Här glider texten över i ett inre perspektiv och färgskalan mörknar. Vi ser 

pappan bakifrån genom den öppna badrumsdörren, hur han står framför 

badrumsspegeln. Han fyller upp hela rummet. Allt ljus faller på honom. Lila står 

utanför, i hallen och lutar sig mot väggen. Hon står i skuggan. Pappans rygg är 

väldig. Pappan är ointaglig. Han ser bara sig själv i spegeln. Ingen annan. Han ser 

inte Ingenting som står lutad mot dörren. Pappan har bekymmer. Lila är klädd i 

nattlinne. Ryggen krummar. Hon signalerar uppgivenhet: ”Rien ne peut rien faire 

pour moi.”60 (”Ingenting kan ingenting göra för mig.”) 

I nästa bild står Lila under ett stort träd. Färgskalan är dov. Ockra. Rött som 

levrat blod. Andens och martyrernas färg. Trädets blad liknar fåglar eller händer 

som griper om varandra och sträcker sig mot himlen. Lila är arg. Ögonbrynen 

svarta. Händerna i fickorna. Lila undrar varför hon inte följde med sin mamma till 

himlen. Till Himalaya. Det är först nu vi faktiskt kan anta att mamman är död, att 

                                                
56 Den blå blomman föder en rad associationer; Längtans blå blomma..Förgätmigej. Odödlighet 
och själens evighetslängtan. Referenserna till ”blå blomma” är legio. Sett i ett litteraturhistoriskt 
perspektiv var den blå blomman en central symbol under romantiken. Biederman, Knaurs Lexikon 
der Symbole. s.55 
57 På bokens sista uppslag, en blå sida, återkommer en bild av Bergvallmon och vi får här 
artspecifik information; (latinskt namn Meconopsis betonicifolia), familjen vallmoväxter, ursprung 
Himalaya. Lila är dotter till en trädgårdsmästare, det stärker gestaltningen att veta växtens 
ursprung, hon refererar till ”Pappa sådde fröna till blommorna med de underliga namnen”, vilket 
kan antas anspela på de latinska namnen, samtidigt kopplar det den oansenliga blomman till en 
exotisk plats, världens högsta bergskedja, en mytisk och andlig plats långt borta. Det är också en 
påminnelse om livets cykel; efter blomningen får den små frukter i form av kapslar som innehåller 
frön, som kan växa upp till nya blommor, nytt liv.  
58 På bokens sista sida presenteras Blåhaken och det framgår att det latinska namnet Luscinia 
svecia betyder ”svensk näktergal”, vilket skulle kunna utgöra en referens till författarens svenska 
mor. Vi får också veta att den (till skillnad mot de flesta fåglar) sjunger i skymningen (innan 
mörkret och natten) och att sången liknar näktergalens.  
59 Crowther, Moi et Rien. s. 17 
60 Ibid. s. 18 
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hon är i himlen, vilket inte har varit uttalat tidigare. Det skulle också kunna tolkas 

som en scen där Lila uttryckligen överväger möjligheten att komma till sin 

mamma i himlen; att begå självmord. Ingenting står på andra sidan stammen, 

halvt bortvänd. Ingenting vill att Lila ska plantera frön, alltså ha tillit till livet. 

Växtkraften. Att ett litet frö kan gro. Att allt föds på nytt. Bild och text förhåller 

sig symmetriskt, texten uttrycker ilska; Lila motar bort Ingenting: ”Va-ten, Rien, 

tu ne comprends jamais rien!” 61 (”Gå din väg, Ingenting, du fattar ingenting!”)  

Det är ju också så att de redan har planterat ett frö och att Lila genom sin 

tidigare position i granen fått syn på pappans tämligen sorgliga sysslande i den 

grå, grusade trädgården. Och trots att granen har en formidabel växtkraft väcker 

den inte pappans uppmärksamhet. Snarare hans vrede, eftersom han trött efter 

arbetsdagens slut, går rakt in i trädet och slår i huvudet. Resultatet blir troligen 

upprördhet och ilska istället för uppmärksamhet och närhet. Lila ser inte 

växtkraften som en möjlighet, eftersom hennes pappa inte ser den. Hon är fortsatt 

ensam. Ensammare än någonsin utan Ingenting.   

Middagsscen vid matbordet. Texten berättar att Ingenting är borta. Lila sitter 

med händerna i knät. Maten är orörd. Tant Nelli står intill henne bakom en stol. 

Hon tittar på Lila. Lila blundar. Pappa sitter bakom en tidning. Intill honom står 

två tallrikar staplade i varandra. Han har ätit klart. Druckit kaffe. Han säger 

ingenting men vi ser ansiktet i profil. Han är rödaktig i hyn. Vredgad. Texten 

växlar mellan första och tredjeperson. Lila vägrar äta. (En tyst protest som i sin 

förlängning är ett långsamt självmord.) Hon går emot sin pappa för första gången. 

Står emot hans vrede. Han möter henne inte, men hon kan lämna honom och gå ut 

på egen hand.  

Lila går ensam ut i trädgården. I horisonten fyra cypresser och intill henne 

enbusken vilket innefattar henne i en slags helig rumslighet. Det är tydligt att hon 

återigen har gått över den förbjudna gränsen och befinner sig på andra sidan 

staketet. Nu är skuggorna mjukare. Dova men fyllda med färg. På vattenkannan 

sitter en liten fågel, en blåhake. Lila ser på fågeln med öppen blick, sorgsen men 

samtidigt förundrad. Fågeln är bortvänd och tycks inte se henne. 

                                                
61 Ibid. s. 19 
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Lila börjar plantera frön. Hon har lagt ifrån sig spaden och föser ihop jorden 

med händerna. Planteringen liknar små berg. Lila släpper in mamman i sitt liv. 

Hon är död, men minnet av henne transformeras till livskraft. 

”Nous sommes au début de l’automne.”62 (”Det är i början av hösten.”) 

Lila sätter en glaskupa över varje planta. Hon ger igelkotten vatten. Möter hans 

blick. För första gången i boken etablerar hon kontakt med en verklig, levande 

varelse. Igelkotten blir hennes hjälpare, den skyddar odlingen genom att äta 

sniglar. Nu ser vi för första gången två enbuskar, på varsin sida om dörren. 

Bakom den ena står Ingenting gömd. 

Till slut kommer våren. Lila väntar på blommorna. En natt går hon ut i 

trädgården. Mitt i trädgården står ett vackert träd. En syren. Lila ropar efter 

Ingenting. ”Il sort de l’obscurité et nous sommes de noveau amis pour la vie.”63 

(”Han kommer fram ur mörkret och vi är vänner igen för hela livet.”) 

Lila och Ingenting omfamnar varandra. De är varandras speglingar och bildar en 

gemensam form. Skuggorna förenar dem. Genom att famna Ingenting möter Lila 

själv, sin mörka och sin ljusa sida. De står intill syrenen. Lila är syrenen. Syrenen 

är lila64. Det gror i marken. Lila har klarat sig igenom den mörka vintern, haft tillit 

till fröna, växtkraften och nu börjar allting om. De svarta fröna, svarta som hennes 

sorg har grott och förvandlats till blå blommor. Och mitt i trädgården blommar 

livets träd. En syren. Lila har vuxit sig stark, hon är helad och kan ta plats.  

Nästa dag är trädgården full av blå blommor. Slottsägaren gratulerar pappan till 

sin fina trädgård och säger att han vill ha likadana blommor. Pappan står i 

slottsträdgården med en stor häcksax. Han formklipper cypresser (stympar det 

som är heligt). Den sista cypressen i raden är bara till hälften klippt och liknar en 

vildfågel eller kanske totempåle. På nästa sida blir naturens besjälning än mer 

tydlig: ”On entend les buissons frémir”65(”Man hör buskarna darra.”) 

Pappan springer hem till sin trädgård och ser de blå blommorna, den 

blommande syrenen och sin dotter. Han närmar sig henne från sidan, med handen 

                                                
62 Ibid. s.21 
63 Ibid. s.23 
64 En metafor som blir tydlig i den franska originaltexten; ”Un lilas!” (”En syrén!”) s. 23 
65 Crowther, Moi et Rien. s. 25 
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på grinden, liksom tvekande, bara hans skugga sträcker sig in i trädgården. Lila 

står där, utan kavajen, i tröja och kjol. En enda textrad: ”’Tu es bien la fille de ta 

mére’, dit-il.”66 (”’Du är verkligen din mors dotter’, säger han.”) 

Vi ser pappan, han står i trädgården, mitt bland de blå blommorna, med sin 

dotter i famnen. Båda ler. Lila är liten, inte större än en två- eller treåring intill 

hans breda bröst. Bilden knyter samman berättelsens centrala symboler; där finns 

de blå blommorna, syrenen, Ingenting, fågeln, igelkotten, staketet med grinden, 

enbuskarna och cypresserna i horisonten.  

På det sista uppslaget står Lila intill pappan, i famnen håller hon en ask, som 

vaggade hon ett barn. Hon ler. Asken har röda band. Hon är madonnalik. De talar 

om mamman som ”lämnade oss”. I asken ligger en present från den döda 

mamman som pappan överlämnar först nu. En docka. Ingenting. Det blir synligt 

att det är modern som via Ingenting ledsagat flickan genom sorgen. Nu finns 

Ingenting kvar som ett minne i en låda. Inte längre levande. Men fysiskt 

närvarande. Påtaglig och synlig även för pappan. Också pappan kan lämna sorgen 

och bli närvarande i flickans liv.  

 

2.2. La visite de petite mort 
I La visite de petite mort67 är själva döden huvudkaraktär. Boken är liksom 

Crowthers övriga böcker avskalad och samtidigt detaljrik. Redan på bokens 

framsida ser vi döden i form av liemannen och en spöklikt vit flickgestalt, jag 

återkommer till dem, men tänkte börja på bokens baksida, där ser man istället två 

svarta svanar. Det är samma svanar som dyker upp på bokens titelsida, liksom 

blickande framåt, in i boken68. Vid min andra läsning stannar jag upp och 

fördjupar mig i motivet de svarta svanarna. De förekommer även en bit in i boken, 

när Döden och den döende mannen sitter i en båt, glider de svarta svanarna förbi. 

                                                
66 Ibid. s.26 
67 Samtliga svenska texter är hämtade från den svenska utgåvan: Lilla döden hälsar på, Berghs, 
Stockholm (2011) översättning Gun-Britt Sundström 
68 Den svarta svanen är ett återkommande motiv hos Hilma af Klint. Den svarta svanen med 
utbredda vingar, näbb mot näbb med en sin vita spegelbild var ett centralt verk i 
samlingsutställning Hilma af Klint, Moderna Museet (2014). af Klint var andligt sökande och 
svanmålningen målades utan föregående planering, som ett uttryck för ett kollektivt 
undermedvetet. 
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Det finns ett begrepp på franska ”Theorie de Cygne Noir”69. Vår logik räcker inte 

till för att räkna ut vad som ska hända. Och jag tänker att det är där Crowther har 

sin utgångspunkt; vi vet ingenting om döden, eftersom vi är levande och ännu inte 

döda. Enligt svarta svanen- teorin kan vi inte föreställa oss de mest omvälvande 

förändringarna på förhand, vilket borde innebära att vi inte heller kan föreställa 

oss döden, och att döden kan gestalta sig på ett oväntat sätt, bortom logikens 

lagar. Vid första anblicken gestaltar sig döden som en traditionell lieman, men 

redan på omslagets insida bryter Crowther den traditionella schablonen och låter 

döden spela badminton med någon som vi bara skymtar fötterna på, någon som vi 

kan ana är flickan från omslaget.  

På bokens första uppslag står Döden framför en stängd dörr med lien över 

axeln, golvet är svart, perspektivet skevar något och det tillika svarta taket tynger 

bilden. Tapeten är vit med rosa blommor, lik en tät törnrosahäck. Här bjuder 

Crowther in till en aktiv läsart, där bild och text samverkar eller skapar dynamiska 

luckor: Hon visar upp den traditionella bilden av döden; liemannen i svart kåpa, 

men låter texten berätta att det är en liten, späd person: ”La ”Mort est une petite 

personne délicieuse.”70 (och den franska grammatiken avslöjar att döden är ett 

femininum), den stereotypa manliga klichén ”döden” kan synliggöras när orden 

ger bilden en ny laddning.71 

På nästa uppslag har döden kommit in i rummet. Till skillnad från i Moi et Rien 

(och Annie du lac som jag kommer till senare) är döden uttalad och närvarande, i 

såväl text som bild; döden närmar sig ”Elle marche sans faire de brut, frappe 

doucement à la porte et, timidement s’approche des gens qui vont mourir.” (”Hon 

rör sig ljudlöst, knackar försiktigt på dörren och går blygt fram till den som ska 

dö.”)72 Mannen som ska dö ligger i sin säng, blek och till synes sovande. Rummet 

är spartanskt inrett, en säng, ett bord, ett skåp och ett sängbord belamrat med 
                                                
69 Teorin om de svarta svanarna, ett begrepp introducerat av Nassim Nicholas Taleb, The Black 
Swan (2007) Random House, New York. Taleb menar att de största händelserna inte går att förutse 
utifrån vår kända verklighet. Den historiska utsagan ”svanar är vita” falsifierades när svarta svanar 
upptäcktes i Australien. Sannolikheten för sällsynta händelser är inte beräkningsbar med 
vetenskapliga metoder.  

70 Crowther, La visite de petite mort. s. 7 
71 Maria Nikolajeva skulle troligen ha benämt det hela som en kontrapunkt i personskildringen 
eller möjligen en feministisk kontrapunkt. Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar. s. 36 
72 Samtliga översatta citat är hämtade från Kitty Crowther, Lilla Döden hälsar på, övers. Gun-Britt 
Sundström (Stockholm: Bergs Förlag, (2004) 2012). 
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mediciner. Bakom gardinen syns en svart himmel och en rund, lysande måne. 

Kanske har någon suttit på stolen och vakat. Nu är rummet tomt, så när som på en 

märklig kaktusliknande krukväxt under en glaskupa och en uggla73 (troligen 

uppstoppad) som sitter på en pinne ovanpå skåpet.  

I nästa bild skiftar perspektivet och smalnar av, rummet krymper, taket är svart 

och de vita väggarna tränger sig på. Mannen stirrar förskräckt på döden som har 

klivit upp i sängen och liksom svävar ovanpå täcket. Följande bilder skulle kunna 

tänkas gestalta faserna en människa går igenom vid ett dödsbud; ilska, 

förnekande, köpslående, depression och acceptans.74 Vi ser lilla Döden och 

mannen utanför porten. Han bär pyjamas och är barfota. Lilla Döden håller en 

hand mot hans rygg, han tycks spjärna emot, han vill inte följa med. Det är en 

avskalad bild, miljön signalerar ett burget flerfamiljshus där varje familj har en 

egen ingång mot gatan. Två svarta dörrar och en rosa fasad. Svart är dödens och 

sorgens färg och dörrarna är en återkommande symbol för passagen mot döden, 

och återkommer också längre fram i boken. (På dörren hänger en portklapp i form 

av ett lejon, en medeltida symbol, ett kraftdjur som skulle skrämma bort onda 

andar.) Intill dörren står en liten grön buske, som skulle kunna vara en enbuske 

liksom i Jag och ingenting. Intill dörren sitter ett knappt läsbart husnummer: ”33”, 

siffran är kopplat till dödstemat; året då Jesus anses ha dött. När jag söker vidare 

längs det religiösa spåret hittar jag också Jacobs himlastege, den var trettiotre steg 

lång. Staketet mellan husen skulle då istället kunna vara en liggande stege som 

ska föra mannen mot döden, upp till himlen 75. 

När de närmar sig sjön följer mannen lilla Döden, men han tycks upprörd, 

köpslående, kanske argumenterar han för sin sak, för livet. Lilla Döden tycks 

skrida fram, ointaglig för argument: ”C’est toujours comme ça’, se dit-elle.” 76 

(”Jämt är det så, tänker hon.”)  

Nästa bild är scenen i båten och de svarta svanarna. Här är mannen hopsjunken 

och till synes deprimerad. Bilden alluderar till Hades och färden över dödsfloden 

                                                
73 Ugglan är en symboltyngd karaktär, både hemlig och allvetande, förutom ”klok som en uggla”, 
har den också ansetts vara budbärare från dödsriket.  
74 Kübler-Ross, On Death and Dying. s. 25-49 
75 Bibeln, "Första Mosebok (Genesis), 28 Kapitlet." 
76 La visite de petite mort, s. 11 
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Styx. Himlen är svart. En liten ö med några träd syns i bakgrunden.77 Döden 

håller ett stadigt tag i lien och blickar mot de svarta svanarna. Vattnet är stilla. 

Båten har inga åror och ”glider tyst över till de dödas land.” 

Lilla Döden sitter framför en öppen spis, väggarna är mörkt grå. spisen och 

murstocken är vita och det vita ljuset från elden täcker nedre delen av bilden. 

Kanske en tunnel av ljus? Det brinner en eld i spisen. Lilla Döden vill värma sina 

gäster. ”Mais elle s´áperçoit que cela les affole trop. Ils se croient en enfer !” 
78(”Men hon märker att det bara skrämmer dem. De tror att de har kommit till 

helvetet!”) Så når till slut mannen som ska dö tillståndet av acceptans. Han står 

framför döden, insvept i en svart filt eller kanske mantel,  

Här skriver Missou om maskerna som hänger på den öppna spisen: hon menar att 

det är inuitmasker79. Masker förekommer i en rad kulturer och är vanliga i 

samband med övergångsriter. På spiselkransen sitter två ugglor med stora 

uppspärrade ögon. De ser undrande ut, i moderniteten tycks det ha förlorat sina 

funktioner som ”kloka ugglor” och budbärare mellan olika världar. Istället får de 

här agera betraktare.  

Vi ser Döden i en ny trappa, väggarna och tak är svarta, ännu en döende ska 

hämtas, även nu är himlen svart och månen lyser full. Tre tavlor hänger på den 

svarta väggen, stiliserade fåglar tecknade från sidan likt egyptiska hieroglyfer80.  

Texten berättar att Döden har kommit för att hämta Elsewise. Liksom vi tidigare 

har sett hos mannen, har hon sängbordet fullt av medicin. Hon är ensam i rummet. 

En vägg svart den andra rosa.81 Hon sitter upp i sängen, kroppens syns inte under 

täcket. Intill henne ett kramdjur. Kanske en uggla. På täcket en bok med en fågel 

                                                
77 Arnold Böcklins målning Toten insel (1880) har ett liknande motiv. Den suggestiva och 
förtätade stämningen hade stark inverkan på såväl konst som litteratur långt in på 1900-talet. 
Strindberg använde den t ex som slutbild i Spöksonaten. Nationalencyklopedin, Arnold 
Böcklin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arnold-böcklin (hämtad 2017-01-24) 

78 Crowther, La visite de petite mort, s. 13 
79 Jag tycker att de naivistiskt tecknande maskerna för associationerna åt flera håll: de påminner 
om den sydamerikanska wodokulten, Frida Kahlo eller kanske Pekingopera. 
80 En ibishövdad man, Thof, är protokollförare när de dödas hjärtan vägs 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hieroglyfer hämtat 161222 
81 Den rosa, eller snarare ljusröda färgen återkommer som fond. Den står i kontrast till mörkret. 
Tidigare var rosa en manlig färg och fick bara bäras av adeln. Den var kopplad till blod och 
hjältemod. Kvinnans färg var himmelsblå, vilket avspeglar sig på gamla madonna skulpturer. 
(Blått pigment var dyrt och ovanligt förekommande). I dag skulle den rosa färgen kunna vara en 
feministisk kommentar. 
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på omslaget. ”’Enfin, vous etes là!’ s’écrie-t-elle en souriant.”82 (”Kommer du nu 

äntligen!” säger hon och ler.) 

Elsewise bryter med konventionen. Hon går mot ljuset genom en mörk skog. 

Nu är det Döden som följer. De sitter i båten och Elsewise släpar ett blad i vattnet. 

Nakna träd sticker upp ur sjön, vilket skulle kunna alludera till syndafloden och en 

översvämmad jord.  

De går uppför en lång trappa, (byggnaden har en exteriör samstämmighet med 

slottet i Jag och ingenting vilket jag nämnt tidigare): ”Tu n’as pas peur?’ demande 

la Mort. ’Non!’ repond-elle.”83 (”Är du inte rädd?” frågar Döden.”Nej” svarar 

hon.) Elsewise är en flicka, bara ett barn, men inför döden är hon modigare än den 

vuxne mannen.84  

Döden och Elsewise sitter framför brasan. Ingen av dem tycks frysa. De lutar 

sig fram mot varandra som i ett förtroligt samtal. Maskerna som hänger på den 

öppna spisen har ändrat uttryck, de ler. Ugglorna ser frågande ut. Det gröna bladet 

ligger intill Elsewise, hon har fört med sig livet in i dödens boning. Texten 

kompletterar bilden:  

Elsewise parle de sa maladie et de la douleur qui ne la quittat 

jamais. Maintenant, elle n’a plus mal. Elle est bien. Petite Mort 

la regarde, fascinée par son beau sourire.85 

(Elsewise berättar om hur sjuk hon var och hur ont hon hade hela 

tiden. Nu gör det inte ont längre. Hon mår bra. Lilla Döden ser 

på henne, hon ler så underbart vackert.)  

Det här är en central scen: Elsewise står inför döden, men med ens framstår den 

inte som det värsta som kan hända. Hon har redan varit med om det värsta, sin 

sjukdom. Och döden själv möter henne med kärlekens blick. Eller kanske 

förälskelsens. Allt vi har trott om döden ställs på ända. Vi kan som sagt inte 

föreställa oss de mest omvälvande förändringarna på förhand. Och i en föränderlig 

värld förändras även döden och dödens ritualer.  

                                                
82 Crowther, La visite de petite mort, s. 15 
83 Ibid. s. 18 
84 Här står den konventionella bilden av den lilla flickan och den vuxne mannen i kontrast till 
gestaltningen; flickan är orädd och mannen är rädd, vilket enligt Nikolajeva skapar en feministisk 
kontrapunkt. Bilderbokens pusselbitar, s. 36 
85 Crowther, La visite de petite mort, s. 19 
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Nästa bild; Elsewise gömmer sig bakom gardinen. Hon bryter med den 

traditionella, förväntade förhållningssättet; istället för att förhålla sig passiv leker 

hon med döden. Det skulle kunna vara ett förnekande av den förestående döden, 

men också ett uttryck för moderniteten. När den traditionella döden överges 

skapas oordning och en provocerande liminalitet.86 Ljuset är tänt, väggarna är 

vita, men utanför är det mörkt. Leken och fönstrens galler som indikerar fängelse, 

skapar en kontrastverkan; de leker men är inlåsta i dödens väntrum – det finns 

ingen väg tillbaka. 

Maskerna har lämnat den öppna spisen och deltar i leken. Döden lättar på sin 

svarta kappa och framstår med ens som mänsklig, med händer och fötter istället 

för skelett, hon håller en mask. Lien blir en lekfull fågel, eller kanske en 

andesymbol i toppen av en totempåle. ”Elle ne s’est jamais sentie aussi vivante.” 
87 (”Lilla Döden har aldrig känt sig så levande förr.”)  

Leken är slut. Döden och Elsewise står där på det rutiga golvet likt två 

schackpjäser, en interartialitet med Det sjunde inseglet, där liemannen i sin svarta 

kåpa spelar schack.88 Elsewise ska fortsätta till ett annat liv: ”Elle doit partir vers 

une autre vie.”89 Det finns två dörrar. Skuggorna visar riktningen. Faller åt skilda 

håll. Elsewise bugar med sammanhållna händer. Väggen bakom henne är 

himmelsblå. Nyckeln hänger på väggen, kanske är det himlens port, själva 

pärleporten med Sankte Pers nyckel.  

Elsewise har gett sig av och lilla Döden är återigen ensam. Hon sitter i fåtöljen 

och tittar mot ljuset, kanske ser hon in i elden. Den andra fåtöljen är tom. Bladet 

ligger kvar. Väggarna är svarta, golvet grått och bara ugglorna håller henne 

sällskap, det tycks undra vad som står på. Döden går omkring i sitt väldiga slott. 

Hela tiden mumlar hon ”Elsewise...” Ormar slingrar sig runt pelarna (den rosa 

färgen återigen!). Kanske ömsar de skinn? Är Döden på väg att bli någon annan? 

En transformation?  

                                                
86 Liminalitet betecknar tillståndet eller en fas mellan två normaltillstånd, när ny status inte har 
uppnåtts, men då personen inte heller har kvar den gamla (här mellan liv och död). Åhrén 
Snickare, "Döden, kroppen och moderniteten." s.227  
87 Crowther, La visite de petite mort. s. 22 
88 Film av Ingemar Bergman (1957). Filmens titel anspelar på Uppenbarelseboken i Bibeln. Källa: 
Svensk Filmdatabas.  
89 Crowther, La visite de petite mort. s. 23 
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Så kommer Elsewise tillbaka, hon har vita vingar och tycks sväva över marken. 

Hon liknar en uppstånden eller kanske ärkeängel. Här finns också antydan om en 

högre makt, hon har återvänt som ängel, för att hon ”bad om det”. Hon håller i 

masken och möter lilla Döden, som vi ser från sidan, (möjligen är hon utan mask). 

Den svarta döden och den ljusa ängeln. Döden som skräck. Döden som befriare. 

Lien liknar en fågel.  

Maintenant, Petite Mort et Elsewise vont chercer led mourants 

main dans la main. Loursqu’ils voient le doux visage de l’ange, 

led gens n’ont peur de mourir. C’est bien miex ainsi.90  

(Nu går lilla Döden och Elsewise hand i hand och hämtar dem 

som ska dö. När människorna ser ängelns milda ansikte blir det 

inte rädda för att dö. Det är mycket bättre så här.) 

På boken näst sista uppslag: två övergivna badmintonracketar och en 

badmintonboll och textraden ”Pour l’hommes des brumes.” (”Till mannen i 

dimman.”). Liminaliteten har upphört och leken är övergiven. Moderniteten har 

ställt allt på ända och döden har funnit en ny form.  Ett rött streck löper över 

sidan, det fortsätter på det sista uppslaget där Lilla Döden och Elsewise, sitter 

tillsammans och läser. Den röda tråden. Livlinan. Det pulserande livet, hjärtats 

slag som slutligen planar ut och upphör medan läsningen fortgår.  

 

2.3. Annie du lac 

Boken inleds med ett etablerande uppslag. En dal tecknad med svart tusch. En 

intertextuell koppling till Tove Jansons Mumindal, med skogen, vattnet och det 

lilla smala huset på kullen. Något i bilden andas också Ilon Wiklands grafiska 

landskap, Körsbärsdalen, i illustrationerna till Astrid Lindgrens klassiska 

berättelse Bröderna Lejonhjärta. Eller kanske Thoreaus Walden; ett ensamt hus 

och naturen som huvudaktör. Ett uppslag som skapar förväntan och andas saga, 

men utan barnslighet, det vilar snarare ett vuxet mörker över bilden. Skog och 

berg, stigar ner mot en sjö, med tre små öar. Vilda djur i den mörka skogen; en 

varg på vägen, upp mot huset. Det vilar något hotfullt i detaljerna. Organiska 

former och överdimensionerade blommor. Själva naturen är en central gestalt. 

                                                
90 Ibid. s. 27 
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Horisontlinjen, det svarta berget, kunde också vara siluetten av en väldig 

kvinnokropp.  

Det första uppslaget är ordlöst. Vi ser samma kvinna som på omslaget. Hon är 

snarare en del av naturen som omger henne, än en egen gestalt. Hennes ansikte är 

allvarligt, uttryckslöst, hon bär en mörk, fotsid klänning, vi ser inga händer, hon 

tycks gå med dem på ryggen, det långa röda håret räcker långt ner på ryggen, 

huvudet är avgränsat med en svart konturlinje, håret är målat som en skugga, vi 

ser henne i profil, hon tycks sakna öron, hon liknar en fisk, hon följer en vit stig 

som skär tvärs igenom växtligheten. Här återkommer de organiska formerna, likt 

koraller, tång och väldiga fetbladsväxter. Himlen tycks förebåda ett oväder, 

kanske en storm.  

På nästa uppslag möter vi texten, en allvetande berättare: ”Cést l’histoire 

d’Annie et d’autres choses que je vous raconterai aprés.”91 (”Det här är berättelsen 

om Annie. Vad som händer henne ska jag berätta nu.”)92 Det är en mörk och 

mångbottnad historia som Crowther har förutsatt sig att berätta. I intervjuer i 

samband med ALMA-priset berättade hon att hon inte väjer för det svåra, men att 

hon heller inte överger barnen åt sin egen rädsla.93 Hon vill ta dem i handen följa 

dem ner i mörkret och tillbaka till ljuset. Här låter hon texten inta positionen som 

en allvetande berättare, hon slår an en sagoton i sin överenskommelse med läsaren 

och i sagans värld vet vi att det finns ett slut, att även om faran finns där under 

resans gång får prinsessan sin prins och de lever lyckliga i alla sina dagar.   

Innan vi möter mörkret lurar hon oss att skratta: Annie sitter på en stol, text och 

bild agerar symmetriskt, men texten övergår sedan i ironi: Vi får veta att Annie 

har så stor näsa att den går att använda som krok. I samma andetag får vi veta att 

hennes mamma är död. Denna korta textpassage är helt central för berättelsen: 

Annie är en kvinna i sorg. Hon har tidigare levt tillsammans med sin mor och är 

nu totalt ensam. Nu måste hon växa upp, (eftersom hon aldrig har frigjort sig) och 

gå ut i världen, men istället drar hon sig tillbaka. Hon försöker hålla sorgen 

stången genom att ägna sig åt vardagliga sysslor, men på natten kommer de 

undantryckta känslorna över henne och hon känner en förlamande ångest. 
                                                
91 Crowther, Annie du lac, s. 4 
92 Samtliga översättningar är hämtade från den svenska utgåvan; Annie från sjön, Rabén&Sjögren, 
Stockholm (2013), övers. Joar Tiberg  
93 Astrid Lindgren Memorial Award, alma.se  
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Crowther gestaltar en vuxen kvinna, men håller sig strikt till barnperspektivet; den 

största sorgen av alla är att förlora sin mamma. Annie är ensam.  Brevbäraren är 

enda kontakten med omvärlden. Relationen med modern gestaltas genom 

berättaren via tillbakablickar.  

Annie sitter framför det öppna fönstret. Hon vilar hakan mot handen. De 

organiska formerna återkommer som en tapet. Utanför fönstret ser vi sjön, de tre 

öarna och en svart himmel. Vatten flödar in i bilden, tapeten bakom och ovanför 

henne är uppblött, golvet flyter, allting flyter, Annie befinner sig i en ström.94 Jag 

börjar fundera på de organiska formerna. De förebådar någonting som ska 

komma. De är starkt stiliserade. Jag försöker hitta liknande förlagor och inser att 

det inte är växter utan koralldjur.95 De lever större delen av sitt liv stillasittande 

som växter, växer fast, men kan som vuxna släppa taget och flytta sig långa 

sträckor.  

På nästa bild ser vi samma skog som i den inledande, etablerande bilden, men 

nu är perspektivet aningen ändrat. Vi ser att det löper vägar genom den tidigare så 

ogenomträngliga skogen och i dalen nere vid vattnet ligger det något som ser ut 

att vara en liten by eller hamnstad med flera hus, något som kunde vara en kyrka 

och en hamn med fiskebåtar. Vi ser människor, två och två; en man och en 

kvinna, en kvinna och ett barn, på bryggan två figurer och i skogen en man följd 

av en hund. Och uppe på kullen intill huset står Annie – ensam. Hon blickar ut 

över sjön och de tre öarna.  

På nästa uppslag står Annie bredbent i en kraftposition, den svarta klänningen 

är utbytt mot en lika svart overall, hon har gula gummistövlar och håller i ett 

fiskenät. Hon står på bryggan och vid en första anblick håller hon handen mot 

pannan och spanar ut över sjön. I själva verket blundar hon. Berättaren är 

allvetande. Kanske är det själva dalen som berättar. Dalen som har sett Annie, 

som känner henne. Dalen som hör allas röster.  

                                                
94 Crowther frångår här sina vanliga verktyg kritor och pennor; hon använder akvarell-teknik och 
låter vattnet flöda och lösa upp konturerna.  
95Nationalencyklopedin, koralldjur.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koralldjur      
(hämtad 2016-12-22) 
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Människor är rädda för de tre öarna. Inte Annie. Hon är rädd för andra saker. 

Hon är rädd för det svarta. Också här är det naturen som agerar: ”’Tout est là’, 

souffle le vent. ’Où ça?’ demande Annie. ’Partout’, murmure l’eau.” 96 (”’Allt 

finns här’, viskar vinden. ’Var?’ frågar Annie. ’Överallt’, mumlar vattnet.”) 

Annie hänger upp fiskarna att torka, (en symmetri mellan text och bild). Samtidigt 

blir vi påminda om den frånvarande/döda modern via den allvetande berättaren: 

”De retour à la masion, elle met les poissons à sécher pour l’hvier, comme sa mère 

lui a toujours dit le faire.”97 (”När hon kommit hem hänger hon upp fiskarna att 

torka. Det gäller att ha mat för vintern, sa alltid hennes mor.”) Annie är det 

ensamma barnet som ska klara sig utan sin mor genom vintern.  

På nästa bild har färgskalan kallnat, marken tycks vara täckt av snö, himlen är 

gul, Annies röda hår har bleknat, hon bär på en stor korg, vi ser bara de yttersta 

fingerspetsarna, de sticker fram likt klor.  

På nästa uppslag sitter Annie i sin säng med uppspärrade ögon och skrämd 

blick. Hon är barfota och bär en vit klänning. Verkligheten är upplöst, taket 

tränger sig på, hon är i rummet och samtidigt redan i vattnet, ljuset har slocknat, 

koralldjur täcker väggar, golv och tak. Överkastet liknar fjäll, sängen blir en 

väldig fisk och på golvet vatten och två flytande öar. Mörkret smyger sig på henne 

bakifrån, tätt intill kroppen, likt en långarmad bläckfisk. Naturen gestaltar hennes 

inre, sammanbrottet är nära och här fördjupar texten: ”L´orage approche. Annie 

étouffe dans son réveil nocturne.”98 (”Åskan närmar sig. Annie vaknar och det 

känns som hon håller på att kvävas.”) Här kompletterar texten och vi får veta att 

hon uppmanar sig själv att inte tänka efter, att inte se sig i spegeln och så kommer 

en mening som kan tyckas lösryckt: ”D’ailleurs, cela fait longtemps qu’elle l’a 

enfoui dans le coffre noir.”99 (”Förresten är det länge sedan hon gömde den 

[spegeln] i den svarta lådan”) Den svarta lådan har ingen funktion i berättelsen, 

men den för tankarna till en annalkande katastrof och ett havererat flygplans 

svarta låda. Annie kan inte se sig själv. Hon kan inte hjälpa sig själv. Vi får veta 

att hon städar huset och ställer allt till rätta. Texten rymmer en stillsam dramatik:  

                                                
96 Crowther, Annie du lac. s. 10 
97 Ibid. s. 10 
98 Ibid. s. 12 
99 Ibid. s. 12 
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À présent, elle est prés de la rive. Elle cherche une grosse pierre. 
Elle monte dans sa barque et s’approche des tros iles en ramant. 
Elle dit au revoir à toutes ces petites choses qui l’entourent depuis 
toujours.100 

(Nu är hon nere vid stranden. Hon hittar en stor sten. Hon kliver i 
ekan. Hon har årorna i händerna, nu närmar hon sig öarna. Hon 
säger adjö till allt det vackra som hon alltid har haft omkring sig.) 

Annie har knutit fast stenen med ett rep runt ena ankeln och dras ner i vattnet, det 

stora okända, med båda händer på bröstet i en fridfull pose. Ansiktet är 

harmoniskt, klänningen fladdrar som om hon dansade och det röda håret flyter ut 

som en svagt röd flamma. Hon är omgärdad av ljus och koralldjur.  

Nästa uppslag är ordlöst med en utfallande bild. Tre jättar med svarta hattar 

sitter på sjöns botten. En av dem håller Annie i sin hand. Hon har stenen runt 

foten och tycks sova. Rakt ovanför flyter hennes övergivna roddbåt. Jättarna har 

gula konturer, kanske för att indikera att verkligheten är upplöst. De är en del av 

naturen.  

Annie vaknar på stranden. Här finns flera tolkningsmöjligheter: Hon är död. 

Hon har haft ångest. Hon är räddad. Hon är psykotisk. Hon drömmer. Vad vi 

faktiskt ser är hur hon står på bryggan. Kraftfull som en kvinna i vilda västern. 

Hon utstrålar styrka och glädje. Öarna är helt nära nu. Fyllda med märkliga 

växter. Eller kanske koralldjur? Vi får genom texten veta att hjärtat känns lätt och 

att hon tänker på bilderna från botten av sjön. De tre öarna har blivit hennes 

trygghet. Så länge hon ser dem är hon lugn. En natt går hon ut för att lyssna på 

våren. Ett mumlande hörs bakom henne. Här utnyttjar Crowther bilderbokens 

möjlighet att skapa dramatik genom bläddring och först på nästa uppslag möter vi 

jättarna. 

De tre jättarna är allvarliga men inte hotfulla, skarpa i konturerna, men 

samtidigt tecknade med gul penna. En slags ljusgestalter. Återigen antyder 

Crowther något som skulle kunna vara en underliggande, sagoliknande myt, en 

gestaltning av passagen mellan barndomen och vuxenvärlden; jättarna måste träffa 

jättekvinnorna i havet för att kunna bli helt vuxna. Annie som varit så vilsen blir 

den som leder dem.  

                                                
100 Ibid. s.12 
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”Notre temps est compté. La Terre a changé.”101 (”Det är bråttom. Jorden är sig 

inte lik.”) Naturen blir här en slags huvudkaraktär. Naturens ångest är Annies 

ångest och omvänt. En liten människa är den enda som kan visa vägen och leda in 

de stora jättarna på rätt väg. Men det är bråttom. Något har ändrat sig. Den 

underliggande oron som tar sig uttryck genom Annie är själva jordens ångest.  

Och också det underjordiska, underliggande strömmarna; det undermedvetna 

behöver sin uttolkare, sina vägledare.  

Annie och jätten Émile gör upp planer. Om natten vandrar Annie och de tre 

jättarna iväg, Annie sitter på Émiles axel, med en stor karta framför sig. Innan 

dagen gryr somnar hon på hans hatt. Han sitter på botten av en sjö. Jättarna äter rå 

fisk, deras fötter och händer är grönaktiga. De rör sig under tystnad. De är 

naturväsen och bär sina öar på hattarna.  

När de kommer fram till havet lämnar jättarna sin hattar på stranden, de går ut i 

vattnet och stämmer upp en djup, egendomlig sång.”102 Två jättekvinnor stiger 

långsamt upp ur vattnet. De har stora ögon och röda läppar. De kommer upp ur det 

svarta, vågiga havet. I horisonten stjärnhimlen. De är liksom jättarna tecknade 

med gul krita. En linje i höjd med nyckelbenen antyder att det har något på sig. De 

tycks befinna sig mitt ut i ingenting och utstrålar kvinnlig urkraft. De är inte 

uttalat erotiska, snarare gåtfullt gäckande. Det dikterar i själva verket villkoren: ”Il 

était temps que vous arriviez.”103 ( ”Det var på tiden att ni kom.”) Tredjeperson,  

berättaren, fördjupar den antydda, underliggande berättelsen. Vi får veta att Annie 

är oroad. Det finns ingen kvinna till Émile i havet. Annie och Émile vänder hem. 

Vi ser att han håller henne intill sitt hjärta. Skogen har ändrat karaktär. Träden har 

mörka stammar, kronorna tycks sammanväxta och planar ut skillnaden mellan 

grönska och himmel. De formar en gestalt, likt en svepning som bärs fram av 

träden, så som Annie bärs fram av jätten.  

Väl hemma, i det rosa gryningsljuset, virvlar sjön likt ett svart kosmiskt hål. 

Eftersom Émile inte förenats med en kvinna i havet ska en förbannelse drabba 

dem, men vilken? Både Annie och Émile gråter. Allt blir rosa. Annie somnar. Så 

                                                
101 Ibid. s. 22 
102 En beskrivning som stärker kopplingen mellan jättarna och naturen, den för tanken till manliga 
knölvalar som lockar till sig honorna med ett märkligt läte, likt mänsklig musik.  
103 Crowther, Annie du lac, s. 34 
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tar den klassiska sagoformen över; Émile förvandlas till en vanlig man. Han 

omfamnar Annie.  

Crowther har fört ner oss i det svarta djupet, men ser till att vi tryggt återvänder 

till ljuset innan hon lämnar oss och låter den allvetande berättaren avrunda:  

Ainsi s’achève l’histoire d’Annie. Fermons doucemnt ce livre et laisson 

Annie vivre sa belle histoire avec Émile. 104 

(Så slutar berättelsen om Annie. Låt oss försiktigt stänga boken så får 

hon leva sin vackra historia tillsammans med Émile.) 

 

3. Avslutning 
Det finns olika sätt att läsa. Jag har läst utifrån min horisont. Inte barnets. Jag är 

en vuxen människa. Jag har rört mig framåt i den hermeneutiska cirkeln och för 

varje ny läsning har min tolkning breddats och djupnat. (Det är en balansgång att 

inte övertolka, jag har trots allt valt att ta med delar av mina spretiga 

associationer, men har förlagt dem till fotnoterna.)   

Crowther gestaltar det inre genom det yttre. Det vore intressant att veta hur 

mycket som är medvetet organiserat och vad som är intuitivt och sprunget ur det 

undermedvetna. Vissa bilder är djupt förankrade i vår västeuropeiska, kristna 

kultur; såsom änglar, liemannen, Sankte Pers port, dörrar, passager och cypresser 

runt våra kyrkogårdar. Andra bilder, såsom båten över floden Styx och pelarna är 

antika symboler. Med vad kom först? Är bilderna en gestaltning av det inre. Eller 

har bilderna format oss? Vad är symbol? Vad är mänsklig erfarenhet, gestaltad? 

Finns det ett gemensamt, universellt symbolspråk som gestaltar döden som 

Kübler-Ross hänvisar till?105 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur döden gestaltas i bilderboken 

och jag har ställt mig frågan om bilderboken kan skapa en estetisk upplevelse som 

förmedlar erfarenheter, sammanhang och tröst. Jag menar utifrån mina läsningar 

att Crowther gestaltar döden ur vitt skilda perspektiv och visar på svårfångade 

psykologiska förlopp: 

                                                
104 Ibid. s. 40 
105 Kübler-Ross, Döden är livsviktig 
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I Moi et Rien är själva frånvaron det som träder fram starkast. Vad händer i en 

familj när det värsta händer; när en förälder dör? Hur tar man sig igenom sorgen? 

Här visar Crowther den totala ensamheten och övergivenheten, förnekelse och 

förtvivlan där den döde lever kvar som en symbolisk fantasi, hur själva saknaden, 

den tomma stolen vid matbordet och oförmågan att benämna döden och sörja 

tillsammans splittrar familjen. Det är inte bara den döde som försvinner. De 

levande försvinner in i sorgen. Verkligheten måste återerövras. Relationer 

återskapas. Eller skapas om på nytt. Genom själva naturens kretslopp där den 

bistra vintern till slut övergår i sommar gestaltar hon den utdragna sorgeprocessen 

och visar att ett fortsatt liv är möjligt, även när någon man älskar har dött.  

I La visite de petite mort gestaltas det abstrakta begreppet ”döden” genom den 

traditionella döden, liemannen som hämtar den som ska dö och för den med sig 

till dödsriket. Samtidigt ruckar Crowther på konventionen och skapar en 

kontrapunkt genom att låta döden vara en liten ensam flicka, döden är därmed inte 

skrämmande eller ond, snarare medlidande. I mötet mellan Döden och den döende 

mannen gestaltar Crowther i en serie bilder, genom den estetiska erfarenheten, de 

faser en människa går igenom vid ett dödsbud: ilska, förnekande, köpslående, 

depression och acceptans. Den döende mannen gestaltar den traditionella döden. 

Mot den ställer hon flickan Elsewise. Här träder moderniteten in, Elsewise inrättar 

sig inte i de förväntade dödsriterna, istället för att som den döende mannen 

förhålla sig passiv leker hon. Hon är obotligt sjuk och ser döden som en befriare. 

Här utgör den övergripande berättelsen en slags paradox; modernitetens död ställs 

mot den traditionella, moraliserande döden där slutet blir lyckligt när det sjuka 

barnet dör och förenas med Gud. Det är svårast för Döden som blir kvar när 

Elsewise går vidare in genom nästa dörr till dödsriket. Tills hon kommer tillbaka, 

som ängel. En transformation. En älskad människa kan aldrig försvinna helt. 

Kärleken sträcker sig bortom döden.   

Det finns en vanlig fördom att bilderböcker enbart riktar sig till småbarn.106 

Nikolajeva skriver i sin avslutande text107 ”bilderböcker bygger broar mellan det 

                                                
106 Förhållandet mellan text och bild tycks vara det enda kriteriet vilket märks inte minst i 
nätbokhandelns kategoriseringar. Annie vid sjön som skulle kunna beskrivas som en ensam och 
ångestfylld kvinnas väg mot självmord står listad som ”ålder 3-6 år”. 
107 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar. s. 225 
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verbala och preverbala för att skapa en konstform som tilltalar osofistikerade 

läsare lika mycket som sofistikerade.” 

Annie du lac är kanske den mest avancerade berättelsen av de tre jag har studerat i 

min uppsats. Förutom att Crowther tar sig an något som måste anses vara tabu; 

självmord, kretsar berättelsen kring en slags underliggande, dov naturkraft som 

går ut på att männen måste hitta sina kvinnor för att inte gå under (även om det 

som så ofta hos Crowther är kvinnorna som sätter upp spelreglerna). Det är 

möjligt att läsa berättelsen som en metafor för den erotiska kärleken som livskraft 

och förlösning. Sett ur ett strikt barnperspektiv träder en annan berättelse fram; 

Annies mamma har dött. Det värsta som kan hända har hänt. Annie är ensam och 

om natten har hon ångest. Men när allt är som svårast, när hon ger upp och hoppar 

i sjön finns det någon, mycket större än hon själv, som tar emot henne och räddar 

henne. Hon är sorgsen och förtvivlad men går inte under, för hon vågar börjar leva 

igen och kärleken blir hennes räddning.  

Det vore intressant att fördjupa studierna kring bilderbokens intuitiva 

berättande; kring dess förmåga att uttrycka djupt mänskliga erfarenheter om livet 

och de inre världarna, på samma sätt som poesin och musiken. Det vore intressant 

att gå vidare och studera den enskilda konstnärligt-skönlitterära bilderbokens 

livstydande och existentiella funktion. Den estetiska, konstnärliga upplevelsen 

som en väg till fördjupad livsinsikt, (både för den osofistikerade läsaren, det lilla 

barnet och för den sofistikerade läsaren, den vuxne). Bilderbokens 

fantasistimulerande funktion. En slags kognitiv poetik. Kanske är det dags att 

luckra upp motsatsaxiomet i den moderna barnlitteraturforskningen; det 

didaktiska (det belärande) och den modernare litteratur estetiken (det 

konstnärliga).108 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur bilderboken gestaltar 

döden och om bilderboken kan skapa en estetisk upplevelse som förmedlar 

erfarenheter, sammanhang och tröst. Jag har studerat hur de dubbla läsplanen bild 

och text samverkar och hittat spår av ett symboliskt språk (huruvida det är ett 

universellt symboliskt språk återstår att undersöka). Jag vill tro att bilderboken gör 

skillnad. Att berättelser sätter spår och ger tröst. Crowther gestaltar en svårfångad 

                                                
108 Westin. Boel, Barnlitteraturforskningens arkeologi. Nordic Journal of ChildLitVol.2, 2011 
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inre värld och komplicerade psykologiska förlopp. Genom att glida mellan realism 

och det absurda vidgar hon bilderbokens möjligheter. Hon låter det inre skapa 

handling och gestaltar tankar, känslor, stämningar, sorg och saknad. Hon vänder 

och vrider på döden som begrepp. Hon visar upp sorg, saknad, tystnad och döden 

som befriare. Hon gestaltar, inte med avsikt att förklara, snarare med förundran 

utifrån förhållningssättet att allt inte kan förstås. Genom bilderbokens ikonotext, 

med dess särpräglade uttryck och estetik, ger hon uttryck för det osedda, 

svårgripbara och abstrakta begreppet döden och visar att när någon dör lär sig 

någon annan hur det är att leva.  
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