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 En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg 

med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna 

Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. Analysen undersöker fyra teman, den 

primära världen, den sekundära världen, övergången mellan världarna samt död och sorg.  

I böckerna förekommer död som ligger nära protagonisterna, som en mors, brors, eller 

sin egen död. Men också mer distanserad död. Protagonisternas sorg har olika intensitet. 

Ensamhet och skuld ingår som element i sorgen. Tröst och lindring ges genom samtal och lek.  

De analyserade böckernas primära värld utspelar sig i nutid i förortsmiljö och på 

landsbygden. Problemen som framskrivs i den primära världen består av död och sorg men 
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även andra problem. Problem tillsammans med fantasieggande element leder till skapandet av 

den sekundära världen.  

Övergången mellan världarna sker genom portaler, följande kategorier används, döden 

och drömmen, det magiska föremålet, dörren och budbäraren. Alla övergångar anknyter till 

sömn, vilket öppnar för tolkningen, den sekundära världen som dröm eller fantasi.  

De sekundära världarna har i karaktär av historisk miljö eller en nutida prägel, båda med 

övernaturliga inslag. Verken har olika grad av kompensatorisk och speglande karaktär. De 

analyserade böckerna lånar material från Sagor och myter. 

Generellt är Det tunna svärdet och Tusen stjärnors ö mest lika referensverket och 

varandra medan Innanför min blåa dörr skiljer ut sig. Trotts detta finns likhet er och 

skillnader mellan alla verken.  
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Förord 

Barnlitteratur har alltid legat mig varmt om hjärtat och då särskilt barnlitteratur med 

fantastiska inslag. Jag hade den stora lyckan att ha en mamma som läste mycket för mig som 

liten, något jag också kunnat föra vidare till nästa generation. Att nu få fördjupa mig i 

barnlitteratur genom litteraturanalys känns både spännande och roligt. 

 

Ett stort tack till min mamma som introducerade mig till barnböckernas fantastiska världar. 
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1 Inledning  
 

Jag har i min läsning av barnböcker där sekundära världar använts parallellt med primära 

världar börjat se återkommande mönster och stilgrepp. Detta väckte mitt intresse för att 

undersöka det närmare.  

Ett återkommande mönster jag noterat är den kontrast som byggs upp mellan 

svårigheter i den primära världen som mobbing, död och ensamhet och den sekundära 

världens frihet och lustfylldhet. Jag tycker mig se att de respektive världarna kan utnyttjas för 

att förstärka den andra. Ibland är den sekundära världen det väsentliga och eländet i den 

primära världen tjänar endast som kontrast och språngbräda till den sekundära. I andra verk är 

det i stället den primära världen och dess problem som står i centrum och den sekundära 

världen används för att behandla och illustrera det svåra. Dabrowska (2018. s.25) menar att 

det är mycket populärt att låta protagonisten i barnböcker förflyttas till en främmande värld 

där hen kan hitta hopp och kraft att kämpa med sina problem. I det senare fallet uppstår ett 

växelspel mellan fantasi och verklighet, mellan det svåra och det lustfyllda och mellan ett 

barns situation och dennes behov. Den sekundära världen används som ett verktyg och får 

dubbla funktioner, dels som en typ av bearbetning av en svår verklighet, dels som en 

spännande och lustfylld historia i sig. Liknande tankar lyfter Toijer-Nilsson (1981, s. 20–21) 

då hon beskriver hur fantastiska berättelser kan fylla flera funktioner. Hon skriver både om 

hur den kan lösa emotionella konflikter och ge nya perspektiv, men också hur den kan 

förundra och underhålla oss. 

Malin Alkestrand (2016, s.12, 13) menar att fantasylitteratur kan gestalta och 

kommentera aspekter av verkligheten på ett annorlunda sätt och med en större distans än 

realistisk litteratur, och att det är vanligt att paralleller skapas mellan de magiska världarna 

och verkligheten. Hon skriver att detta växelspel mellan igenkänning och distans skapar 

möjligheter i skolans värdegrundsarbete. 

Toijer-Nilsson (1981, s. 13) menar att den fantastiska berättelsen väcker läsarens egen 

skapande fantasi och att det har ett egenvärde i sig. Något som stöds av Vygotskis (1995) 

sociokulturella teorier som betonar barns behov av fantasi. Fantasin har också ett 

metaperspektiv i många fantastiska berättelser där fantasins kraft ofta är ett tema i sig (Toijer-

Nilsson 1981, s. 176). 

Söderberg (1995, s. 217) skriver att pedagoger kan känna sig vilsna när de ska tala med 

barn om döden och att det då är vanligt att man söker sig till barnlitteraturen. Hon skriver att 
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litteratur, särskilt för de yngsta läsarna, har till uppgift inte bara att behandla sorgen hos de 

efterlevande, utan också gestalta och förklara själva dödsbegreppet, då det hos denna 

målgrupp ofta är ett nytt ämne. Essung (2013, s. 70) beskriver hur litteraturen kan fungera 

som en reflektionsyta för egna livsproblem och att den erbjuder både möjlighet till 

identifikation och distans. Till litteraturens fördelar vid undersökandet av döden kan också 

läggas Nikolajevas (2004, s. 97) tankar om att barnböcker kan erbjuda ett stegvis närmande av 

döden för barnet, som kan börja i behandlandet av ett husdjur som dör av ålder och sedan 

succesivt närmar sig tanken på barnets egen dödlighet. 

I dagens sekulariserade Sverige är det troligt att det finns ett behov av litteratur som inte 

förmedlar ett tydligt kristet budskap i bearbetningen av döden, men som ändå lämnar öppet 

för mer andliga tolkningar än den rent vetenskapliga. I denna nisch hittar vi böcker som 

behandlar döden med hjälp av sekundära världar. Söderberg (1995, s. 243) skriver att det på 

senare år (1990-talet) har blivit allt vanligare att barnböcker om döden befinner sig i denna 

nisch och menar att orsaken till utvecklingen kan vara, att vuxenvärlden inte känner sig 

hemma i det kristna symbolspråket, men ändå inte accepterar en ateistisk dödssyn. Men denna 

utveckling torde också tillfredsställa barnens egna frågor. Kjersén Edman (2003, s. 40) skriver 

att många barn funderar mycket och konkret över var den döde tar vägen. En liknande 

föreställning har också Söderberg (1995, s. 216), som utgår från dikter som skrivits av elever 

som mist en klasskamrat. Hon beskriver att elevernas attityd är öppen och sökande och kristna 

föreställningar marginella. De förmedlar frågor som var den döde finns nu och hur det kunde 

få hända. 

Söderberg (1995, s. 218) lyfter frågan om de dubbla förväntningar som finns på 

barnlitteratur som behandlar döden och att detta kan bli problematiskt att kombinera. Hon 

menar att det dels finns pedagogisk förväntan där egenskaper som klarhet och entydighet 

efterfrågas, dels en litterär förväntan där många möjliga ingångar och tolkningsmöjligheter 

anses eftersträvansvärt. Man kan dock fråga sig om den typ av didaktisk funktion som böcker 

med motivet döden förväntas ha, verkligen gynnas av ett klart och entydigt budskap. Jag tror 

istället att just litterära värden, som att erbjuda många ingångar och tolkningsmöjligheter 

gynnar den didaktiska funktionen i detta sammanhang. Studien kommer därför 

fortsättningsvis inte behandla de didaktiska aspekterna på litteraturen trotsa att det var delvis 

ur detta perspektiv som frågeställningarna väcktes. Fram över kommer litteraturen behandlas 

utifrån sitt egenvärde och sina litterära egenskaper.  
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1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur dagens barnlitteratur behandlar sorg 

och död med hjälp av primära och sekundära världar och att sätta det i en intertextuell kontext 

till tidigare läsningar av Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta och Bröderna 

Lejonhjärta som verk1. I undersökning av ämnet används följande forskningsfrågor som 

utgångspunkt: 

 

1. Hur ser skildringar av död och sorg ut i tre svenska moderna barnböcker för åldrarna 

6–12 år, som använder primära och sekundära världar i sitt berättande, detta utifrån 

tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta? 

2. Hur ser skildringar av primära och sekundära världar ut i tre svenska moderna 

barnböcker för åldrarna 6–12 år, som behandlar motiven död och sorg, detta utifrån 

tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta? 

3. Vilka likheter och skillnader kan ses mellan tre svenska moderna barnböcker för 

åldrarna 6–12 år, som skildrar död och sorg med hjälp av primära och sekundära 

världar? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
 

Följande text inleds med en presentation av undersökningsmaterialet.  

I avsnittet behandlas både de tre analysverken och referensverket Bröderna Lejonhjärta. 

Verken, dess författare och handling presenteras och urvalskriterierna för analysmaterialets 

urval redovisas. 

Därefter följer bakgrundsavsnittet som är uppdelat i tre delar. Den första delen är en del 

om motivet döden i barnlitteraturen. Hur det används idag och ur ett historiskt perspektiv. 

Den andra delen tar upp fantastiska genrer, så som fantasy, sagor och myter och hur de 

används i barnlitteraturen. Avsnittet avslutas med en metoddel som beskriver studiens 

arbetsprocess samt några för studien centrala begrepp.  

 

 
1 För definition av begreppen som används i syftesdelen se avsnitt 1.3.3 Metod. 
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Kapitel två behandlar referensverket Bröderna Lejonhjärta. Det är uppdelat i två delar där den 

första delen fungerar som en bakgrundsdel med bland annat en genrebestämning och en 

beskrivning av dess mottagande vid utgivandet 1973. Den andra delen innehåller en 

sammanställning av tidigare läsningar av verket. 

Det tredje kapitlet innehåller analyserna av de tre moderna barnböckerna en i taget, följt 

av en del där sammanställningen av de tidigare läsningarna an Bröderna Lejonhjärta och 

analyserna av de moderna verken, knyts ihop och diskuteras.  

Det sista kapitlet består av några sammanfattande slutsatser samt en reflektion över 

studien. 

Anledningen till att dispositionen av studien har utformats så som den gjort med det 

otypiska kapitel 2 som behandlar referensverket, beror på att studiens metod skapar ett behov 

av utrymme för material som varken är bakgrundsmaterial i en konventionell meningen eller 

en ny analys. Metoden beskrivs närmare i metodkapitlet. 

 

1.3 Primärt undersökningsmaterial 
 

Studien analyserar tre moderna barnböcker (utgivna mellan 2015–2019) som behandlar död 

och sorg, där sekundära världar används parallellt med primära. Analysen tar avstamp i 

tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta. 

Referensverket Bröderna lejonhjärta av Astrid Lindgren utgavs ursprungligen 1973, i 

de fall där denna studie refererar direkt till verket används en upplaga från 2007. Den är 

kategoriserad som en bok riktad till barn mellan 6–9 år och innehåller 234 sidor och är 

illustrerad av Ilon Wikland. Astrid Lindgren född 1907 och död 2002 debuterade 1944 med 

Britt-Mari lättar sitt hjärta (Edström, 1992). Hon skrev omkring 75 böcker under sitt liv, 

samlingsverk oräknat. Böckerna är översatta till över hundra olika språk (Astrid Lindgren 

Company, 2019a). Hon har vunnit mängder av priser och räknas idag närmast som en 

folkhjälte. Hennes betydelse för svensk barnlitteratur räknas inte enbart utifrån hennes 

författarskap, utan även utifrån hennes roll i det så kallade svenska barnlitteraturens guldålder 

som chef för Rabén & Sjögrens barnboksavdelning (Ørvig, 1977). 

Bröderna Lejonhjärta börjar i djup tragedi i den vardagliga världen där den rädda och 

sjuka pojken Karl ligger i kökssoffan och väntar på att dö. Hans enda tröst är hans på alla sätt 

fantastiska storebror som ger honom honungsvatten och berättar sagor för honom. Det är 

också hans bror Jonatan som berättar om Nangiala för att trösta honom då han fått reda på att 
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han ska dö. Nu blir det dock så att Jonatan dör före Karl eller Skorpan som hans bror kallar 

honom, då Jonatan räddar Skorpan från en eldsvåda. Boken övergår till ett spännande äventyr 

i den sekundära världen Nangiala, ett slags dödsrike, som beskrivs som ett land där det ännu 

är lägereldarnas och sagornas tid och där Skorpan är frisk och får uppleva äventyr från 

morgon till kväll. Äventyren visar sig snart vara både hemska och grymma, med den grymme 

diktatorn Tengil som förtrycker byn Törnrosdalen och hemska vidunder som draken Katla och 

lindormen Karm. I detta farliga äventyr och frihetskamp får Skorpan utmana sina rädslor och 

sin skräck för ensamheten, men också agera hjälte tillsammans med sin beundrade bror 

Jonatan. Det hela slutar med att Jonatan blir bränd av draken Katlas eld som gör honom 

förlamad. Skorpan får som en pendang till då Jonatan räddade Skorpan ur eldsvådan nu 

istället rädda Jonatan genom att ta honom på ryggen och hoppa till nästa dödsrike, nämligen 

Nangilima (Lindgren, 2007b).   

De moderna verken har valts utifrån följande kriterier. De ska vara skrivna i Sverige av 

svenska författare. De ska vara utgivna för första gången mellan 2009 och 2019. Motivet skall 

kretsa kring död och sorg och böckerna ska utspela sig i både en primär och en eller flera 

sekundära världar. De ska rikta sig till barn i åldrarna 6–12 år (enligt Svenska 

barnboksinstitutets kategorisering (innefattar två av deras kategorier)). Slutligen har jag sökt 

efter litterära kvalitéer i urvalet. De valda analysobjekten är: 

 Tusen stjärnors ö av Emma Karinsdotter utgiven 2019, kategoriserad som en bok för 

barn i åldern 9-12år, innehållande 270 sidor. Karinsdotter född 1985, debuterade 2013 med en 

prosalyrisk roman för vuxna. Hennes första barnbok Lisbet och Sambakungen blev varmt 

mottagen när den kom ut 2017 och Tusen Stjärnors ö nominerads till Barnradions bokpris 

2019 (Deppert, 2019). 

Innanför min blåa dörr av Ellen Karlsson utgiven 2015, kategoriserad som en bok för 

barn i åldern 6-9år, innehållande 84 sidor. Boken är illustrerad med svartvita bilder av Josefin 

Sundqvist. Karlssons, född 1986, debutbok var Snöret, fågeln och jag som van Augustpriset i 

klassen Årets svenska barn- och ungdomsbok 2013. Hon har sedan dess gett ut flera 

barnböcker och driver vid sidan av sitt författarskap förlaget Urax (S. Engstrand, 2016). 

Det tunna svärdet av Frida Nilsson utgiven 2017, kategoriserad som en bok för barn i 

åldern 6-9år, innehållande 516 sidor. Boken är illustrerad med svartvita porträtt av 

berättelsens karaktärer av Alexander Jansson. Nilsson född 1979, debuterade 2004 med 

Kråkans otroliga liftarsemester. Därefter har hon skrivet flera barnböcker och blivit 

nominerad till Augustpriset 2006 för Hedvig och Max-Olov och vunnit Expressens 

Heffaklumpspris 2015 för Ishavspiraterna (Sjöberg, 2016). 



12 

 

Tusen stjärnors ö handlar om Tigris, en flicka på elva år som har förlorat sin mamma 

och tvillingbror i en bilolycka för tio år sedan. Boken speglar Tigris funderingar över vem 

hennes mamma och bror var och hennes förhållande till sin pappa som aldrig kommit ur 

sorgen. Då hon blåser ut ljusen på sin födelsedagstårta önskar hon att hon ska få träffa sin 

mamma en gång till. Detta resulterar i en upptäckt av en sekundär värld som hennes mamma 

skapat för att de ska kunna ses igen och för att mamman och tvillingbrodern sak kunna leva 

vidare. Vid ankomsten till denna fantastiska ö, vet Tigris ännu inte om att hon haft en bror, 

något som hon upptäcker där. Men det värsta är att Tigris mamma har blivit bortrövad av den 

onda skuggan som hotar att förinta hela den sekundära världen. Tigris får tillsammans med sin 

bror och en kvinna som kallar sig Ariann, försöka rädda den sekundära världen och mamman. 

De lyckas till slut och Tigris får sin dag med mamman. Parallellt med äventyret i den 

sekundära världen brottas Tigris med problemen på hemma plan. De har ljust flyttat till en ny 

lägenhet som inte känns som hemma, hennes deprimerade pappa sitter bara och stirrar i soffan 

och varken orkar eller vågar prata med Tigris om hennes mamma och bror. Där hemma finns 

också en farmor som försöker hjälpa till, hon lagar mat och försöker göra det trevligt, men ger 

inte Tigris det utrymme för sorgen och saknaden som hon behöver. I den primära världen 

utvecklas också en vänskap mellan Tigris och grannpojken Niko (Karinsdotter, 2019).  

I boken Innanför min blåa dörr får vi möta Leo som är någonstans i lågstadieåldern och 

just förlorat sin morfar. Han har sommarlov men hemma är allt mörkt och trist med en 

mamma som inte kan sluta sörja. Leo drar sig först undan för att inte vara i vägen, men ju 

längre boken går desto argare blir han. I sin ensamhet hittar Leo en blå dörr på sin mage. Om 

man går in igenom dörren så kommer man till en riktig semestervärld med turkosblått vatten 

och varm sand. Världen befolkas av tre talande djur som blir Leos vänner. Tillsammans åker 

de vattenskidor, fiskar och kalasar på alla härligheter som ett magiskt skåp trollar fram. Till 

slut får Leos ilska hans mamma att ta sig samman och Leos behov av den sekundära värden 

tycks inte längre så stort (Karlsson, 2015). 

Det tunna svärdet handlar om pojken Sasja vars mamma dör i cancer. Det hela är 

mycket svårt för honom och när döden kommer och hämtar mamman, följer Sasja efter för att 

försöka överlista döden och hämta hem sin mamma. I dödsriket möts Sasja av en märklig 

värld som är en absurd förvrängning av hans upplevelser i den primära världen. I dödens rike 

lever tre folkslag vilka är grisar, hundar respektive havsörnar. Sasja träffar en liten grispojke 

som blir hans vän och tillsammans beger de sig ut på en resa mot dödens hus för att hitta 

Sasjas mamma. På vägen möter de både vänner och prövningar där leken blandas med blodigt 

allvar. Väl framme i dödens hus möter Sasja sin mamma och Döden som är en excentrisk 
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herre som bjuder på tårta och spelar krocket. Döden har blivit förälskad i Sasjas mamma och 

vill inte släppa henne. Till slut lyckas i alla fall Sasja överlista döden och kan återvända hem 

med sin mamma (Nilsson, 2017). 

 

1.4 Bakgrund och tidigare forskning 
 

1.4.1 Döden i barnlitteraturen  
 

Döden är ett tema lika gammalt som mänskligheten och kan spåras tillbaka till litteraturens 

begynnelse (Toijer-Nilsson, 1981, s. 135–136). I barnlitteraturen är det ett centralt tema och 

Nikolajeva (2004, s. 96) hävdar att det är det tema som mest signalerar synen på barndomen. 

Hon skriver också att det uppfattas som ett tabubelagt område i barnlitteraturen, men att det 

ändå är ständigt närvarande. Svenska barnboksinstitutet (2019, s.17) skriver att döden är ett 

vanligt förekommande motiv och Boglind och Nordenstam (2015, s.126) menar att det blir 

allt vanligare.  

Vem som dör i svenska barnböcker skiftar naturligtvis mellan olika böcker, men det går 

också att urskilja ett mönster av, att böcker för yngre läsare i större utsträckning skildrar död 

hos individer som har en större distans till den egna döden, så som husdjur och äldre personer 

som dör av hög ålder. Och att ju äldre barn böckerna riktar sig till ju närmare kommer döden, 

genom att den som dör i stället kan vara yngre individer som föräldrar, syskon, kamrater och 

ibland till och med den unga protagonisten. Även dödsorsakerna stegras från att handla om 

död av ålder, via sjukdom och olyckor till att i andra änden av skalan behandla självmord 

(Kjersén Edman, 2003, s. 40 & Söderberg, 1995, s. 219–220). 

Vilka budskap eller vilken syn på döden förmedlar då barnböcker? Söderberg (1995, s. 

223–224) delar upp detta under tre olika rubriker, en kristen syn på döden, en ateistisk eller 

materialistisk syn på döden och en alternativ syn på döden. Under den kristna synen på döden 

hittar vi böcker som på olika sätt förmedlar att man kommer till himlen när man dör, ibland 

görs detta med en stark närvaro av kristna inslag som gud, Jesus och böner, medan det i andra 

fall är friare tolkningar av himmelriket. I vissa böcker befinner man sig helt i de levandes 

värld, medan andra har olika typer av kontakt med himmelriket (Söderberg, 1995, s. 224–225 

& Kjersén Edman, 2003, s. 40–41).  

Inom den ateistiska eller matrealistiska dödssynen kan vi också hitta olika typer av 

böcker. En tanke som återkommer är den biologiska kretsloppstanken, där döden har en 
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funktion i det biologiska kretsloppet. Men också tanken på att en person inte är helt borta så 

länge som den finns i våra minnen (Söderberg, 1995, s. 224–225 & Kjersén Edman, 2003, s. 

40–41). Söderberg, (1995, s.234–235) ifrågasätter om det går att förmedla budskapet om 

döden som det fullständiga utslocknandet i barnböcker, då barn tycks ha ett behov att fylla det 

tomrum som döden skapar med något, tanken på ingenting tycks svår att greppa för barnet. 

Detta kan vara orsaken till de öppningar som ändå ges i kretsloppstanken och tanken på att 

leva vidare i andra människors minnen. 

Inom den alternativa synen på döden finner vi böcker som förmedlar olika tankar om 

vad som händer efter döden. Här finns dödsriken som inte har en kristen karaktär utan präglas 

av mer mytiska eller fantasifulla tolkningar av döden, men också tankar om själavandring 

eller döden som en person. Bland dessa alternativa bilder av dödsriket hittar vi texter som 

arbetar med ett dubbelt budskap, där så att säga två parallella historier förmedlas. Dels den 

som kan tolkas som att barnet/protagonisten bearbetar döden och sorgen genom lek, fantasi 

eller drömmar, ofta i form av en tänkt resa, dels en alternativ tolkning där leken, fantasin eller 

drömmen faktiskt händer på ”riktigt”. I dessa skildringar är det vanligt att element från den 

vardagliga världen dyker upp i förvrängd form i fantasivärlden. I dessa berättelser ses barnens 

fantasi som en helande kraft och ett sätt för barnen att hitta ett livsbejakande svar på dödens 

gåta (Söderberg, 1995, s. 231–233, 241) 

Hur motivet behandlats i svensk barnlitteratur har skiftat över tid. Under 1800-talet var 

skildringar av död i barnlitteraturen vanligt. Döden var under denna tid närvarande på ett helt 

annat sätt i barns liv än vad den är i dag. Barnadödligheten var hög och gamla människor 

slutade i regel sina liv i hemmen i närvaro av de yngre generationerna. Detta avspeglade sig i 

barnlitteraturen (Nikolajeva, 2004, s. 96). En annan aspekt som blir synlig i barnböckerna från 

den tiden är den starka kristna kontexten, vilket yttrade sig genom att fattiga och sjuka barn 

som dör ofta skildras som något positivt, dels utifrån att barnet befrias från lidande, dels för 

att det oskuldsfulla barnet avlägsnades från den syndiga världen och förväntas få ett saligt liv i 

himlen (Kjersén Edman, 2003, s. 38 & Nikolajeva, 2004, s. 96). Döden kunde också ur ett 

uppfostrande syfte skildras som skrämmande. Genom att lära barnen att uppföra sig skulle de 

slippa straff efter döden (Boglind & Nordenstam, 2016, s. 57). 

I anslutning till första världskriget och ända fram till 1960-talet ändrades synen på 

skildringar av död i barnlitteraturen. Det sågs nu som mindre lämpligt eller till och med 

tabubelagt och minskade kraftigt i förekomst (Kjersén Edman, 2003, s. 38 & Nikolajeva, 2004 

s. 97). Orsaken till detta beskrivs av bland annat Boglind och Nordenstam (2016, s. 57) som 

att den framskridande sekulariseringen, nya familjekonstellationer och den minskade 
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barnadödligheten bidrar till att döden inte på samma självklara sätt var en del av barnens liv. 

Kjersén Edman (2003, s. 38) fundera även över om inte krigens grymhet kan ha bidragit till 

att döden inte längre ansågs lämplig som motiv för barn. 

I mitten av 1960-talet börjar döden på nytt dyka upp i barnlitteraturen, men nu med 

mycket negativa förtecken (Nikolajeva, 2004, s. 97). Barnboksnormen går i början av 1970-

talet allt mer mot att böckerna ska vara socialrealistiska och politiska. I detta sammanhang 

kommer Bröderna Lejonhjärta ut 1974, en bok som bryter normerna med både sitt sätt att 

behandla döden och hur den använder fantasins kraft för att bearbeta det svåra (Kjersén 

Edman, 2003, s. 38 & Ramstad, 2005, s. 41–42). Sagans värde som terapeutiskt instrument får 

åter legitimitet då Bruno Bettelheims bok Sagans förtrollade värld kommer ut i Sverige på 

slutet av 1970-talet (Holmberg, 1987, s. 63). Från och med 1980-talet ökar intresset för 

fantasylitteratur bland unga läsare. I den genren kan man finna skildringar av kontakt med 

olika typer av dödsriken eller dimensioner på andra sidan livet (Kjersén Edman, 2003, s. 40). 

Samtidigt som barn får allt mindre kontakt med den verkliga döden ökar erfarenheterna av 

avpersonifierad död från massmedia (Söderberg, 1995, s. 216–217).  

Svenska barnboksinstitutet (2019, s.17) beskriver döden som ett relativt vanligt tema i 

dagens barn och ungdomslitteratur. Boglind och Nordenstam (2015, s.126) menar att 

dödsmotivet i bilderböcker vanligen är husdjur som dör, medan Svenska barnboksinstitutet 

(2019, s.17-18) tar upp böcker för äldre barn, som behandlar svårare teman som självmord 

och närstående som dör av sjukdom i tidig ålder. De lyfter också humor som en ingrediens 

som dyker upp i bearbetningen av dessa svåra teman. 

Söderberg (1995, s. 241) menar att författare som skriver om döden för barn tycks ha 

som syfte att förmedla hopp och tröst till läsarna. Hon grundar det i sina läsningar av ett antal 

böcker på temat, men också i Astrid Lindgrens uttalande om att hon vill ge tröst till dagens 

barn som inte i samma utsträckning finner tröst i en religiös tro. Söderberg (1995, s. 219) 

menar också att författarna anpassar innehållet i böckerna efter den tänkta målgruppens 

förmåga till bearbetning och förståelse och att skildringar av föräldrars eller syskons död 

undviks för att det skulle kunna vara hotfullt och skrämmande, och väcka tanken på barnets 

egen död. Nikolajeva (2004 s. 97) menar i stället att insikten om den egna döden är traumatisk 

men nödvändig och att försök till att dölja detta för barnet genom att undvika ämnet eller 

förmedla budskap om ett möjligt återvändande, skapar en falsk trygghet.  

Söderberg (1995, s. 226–227, 233) lyfter också att det bland författare som förmedlar en 

alternativ syn på döden tycks finnas en ambition att uppmuntra till fantiserande och samtal 
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kring döden. Att det är omöjligt att veta vad som händer när man dör, men att barn genom lek 

och fantasi, själv eller tillsammans med andra kan bearbeta och finna sin egen sanning. 

 

1.4.2 Fantastiska genrer 
 

Fantasy är enligt Nikolajeva (2004, s. 35) en av barnlitteraturens viktigaste genrer. Hon menar 

dessutom att genrens status i barnlitteraturen är hög, till skillnad mot i vuxenlitteraturen, där 

den varit betydligt mer ifrågasatt. Kåreland (2013, s. 63) menar att fantasy har stor 

dragningskraft på barn och unga. Något som bekräftas av Alkestrand (2016, s.10) som skriver 

att fantasylitteraturen har nått ut till en mycket stor publik de senaste åren (2004-2013). 

Hur man ska förhålla sig till begreppen fantasy eller fantastisk berättelse och deras 

definitioner är verkligen ingen lätt sak. Om man börjar med att försöka välja begrepp, så 

stöter man på patrull redan där. Toijer-Nilsson (1981, s. 8) och Kåreland (2001, s. 79–81) 

likställer den fantastiska berättelsen med fantasy, medan Klingberg (1980, s. 14) menar att 

fantasy ofta betecknar en bredare definition än den fantastiska berättelsen. Alkestrand (2016, 

s. 16–17) å sin sida menar att den fantastiska berättelsen är den bredare av de två.  

Definitionen av genren fantasy har ett långt och rörigt förflutet och det finns än i dag 

ingen enhetlig syn på var gränserna för fantasy går (Ekman, 2010, s. 14–15). En del forskare 

löser detta genom att göra en egen tolkning av begreppet (Klingberg, 1980, s. 14), medan 

andra väljer att använda ett närliggande mindre etablerat begrepp (Nikolajeva 1988, s. 8). 

Toijer-Nilsson (1981, s. 9) ger exempel på sådana begrepp; fantasiberättelse, berättelser om 

mytiska världar, berättelser om främmande världar, halvsagor, berättelser om resor i tiden och 

fantasin samt moderna sagor. I denna begreppsförvirring skall det dessutom läggas till att 

barnboksgenrer normalt inte är identiska med sina motsvarigheter i vuxenlitteraturen, något 

som Klingberg (1980, s. 114) problematiserar utifrån den fantastiska berättelsen, även om 

fantasy ofta tas upp som allålderslitteratur (Toijer-Nilsson 1981, s. 10). Jag har hittat ett antal 

centrala egenskaper som brukar räknas upp i samband med definitioner av fantasy. En del av 

dem ses som krav, medan andra räknas som vanligt förekommande i genren. Dessa 

egenskaper kombineras sedan på olika sätt av olika forskare i deras respektive definitioner. 

Även andra aspekter förekommer. En egenskap som vanligen nämns i samband med 

beskrivning av fantasygenren är förekomsten av fantastiska, magiska eller övernaturliga 

element. Ibland så uttrycks det som att händelser, karaktärer eller miljöer förekommer, vilket 

det inte skulle kunna göra under normala omständigheter eller utifrån våra naturlagar. 
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(Nikolajeva, 1988, s. 7). En annan egenskap som är vanligt förekommande är att texten 

innehåller två (eller flera) parallella världar, där den ena avspeglar vår verklighet och den 

andra beskrivs som någon typ av främmande eller fantastisk värld. Dessa världar är förbundna 

med varandra antingen genom någon slags portal eller ett mentalt tillstånd. Världarna kan 

också ha en implicit förbindelse (Kåreland, 2001, s. 81 & Boglind & Nordenstam 2015, s. 

202–203). Tzvetan Tordorov lade grunden för ytterligare en egenskap i sin avhandling The 

Fantastic 1975, där han skrev att ”tvekan” var en egenskap som var nödvändig för att det 

skulle räknas som riktig fantasy. Med tvekan menade han att läsaren och/eller protagonisten 

skulle känna en tvekan eller en osäkerhet om de fantastiska inslagen var verkliga eller om de 

hade någon naturlig förklaring, som att de ingick i en dröm eller var inbillning (Nikolajeva 

1988, s 10, 81 & Boglind & Nordenstam, 2016, s. 83). Slutligen beskrivs fantasy ha likhet 

med sagor i sitt upplägg, där en utvalde hjälten blir kallad till en uppgift, ofta ovetande om 

sina förmågor, och sedan möter hjälpare och fiender i en kamp mellan gott och ont som leder 

till hjältens utveckling och det godas seger. Likheter finns också i förekomsten av dikotomier 

som liv och död, natur och kultur eller ont och gott (Boglind & Nordenstam 2015, s. 202–

203). 

En del av definitionen av fantasygenren görs också genom att bestämma dess 

förhållande eller avgränsning till andra närliggande genrer så som nonsenslitteratur, science 

fiction och sagor. Nonsenslitteraturen så som Alice i underlandet, brukar anses ingå inom 

genren (Nikolajeva, 1988, s. 33), medan science fiction vanligen avskiljs genren, genom 

regeln att om de fantastiska inslagen förklaras med teknik så är det science fiction och 

förklaras det med magi eller en besjälad natur så är det fantasy (Boglind & Nordenstam 2015, 

s. 203). Sagan avgränsas mot fantasy genom att den inte utspelar sig i flera världar utan en 

och att de fantastiska inslagen tas för givna (Nikolajeva, 1988, s. 13 & Kåreland, 2001, s. 81). 

Fantasygenrens olika världar namnges på olika sätt. Tolkien var den första att mynta 

begreppen ”Primary World” och ”Secondary World” på svenska primära och sekundära 

världar, i sin föreläsning On Fairy Stories 1939 (Tolkien, 1964). Dessa begrepp har sedan 

dess nått en stor spridning (Nikolajeva, 1988, s. 35). Andra begrepp förekommer dock. 

Klingberg (1980) använder vardaglig värld/främmande värld och Kåreland (2001) använder 

verklighetens värld/fantasins värld.  

Den fantastiska berättelsen har ett antal områden som kan vara intressanta att titta lite 

närmare på. Miljön spelar till exempel en framträdande roll i genren. Ofta lägger författarna 

ner mer möda på miljöbeskrivningarna än på personbeskrivningarna (Boglind & Nordenstam, 

2015, s. 202). Tolkien (1964) förespråkar en detaljerad och noggrann beskrivning av den 
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sekundära världen för att skapa en tro på världen och berättelsen hos läsaren. Miljöerna kan 

utöver att skapa en trovärdighet också fylla andra funktioner. Frank (2002, s. 226–227) menar 

att världen antingen kan användas som en återspegling av protagonistens sinnestillstånd, där 

undertryckta känslor konkretiseras i den sekundära världen och att protagonistens 

undermedvetna skapar paralleller till den primära världen. Eller så kan den sekundära världen 

fungera som en kontrast och kompensation till svårigheter i den primära världen och får då en 

karaktär av utopi eller drömvärld. Ekman (2010, s.270) å sin sida lyfter en annan typ av 

koppling mellan landskapet och karaktärerna. Han menar att härskaren och landet kan kopplas 

samman på ett rent fysiskt plan, då till exempel härskaren blir sjuk, återspeglas det i 

landskapet. Miljön kan också vara ett sätt att illustrera och förstärka bilden av ondska. 

Ondskan förgiftar naturen och genom dess grad av förstörelse, understryks ondskans 

varaktighet och makt över platsen (Ekman, 2012, s. 30–32). Ekman (2012, s. 27) menar att 

genren möjliggör skapandet av skräddarsydda miljöer som kan främja handlingen, på så sätt 

blir miljön i fantastiska berättelser något mer än bara en kuliss. 

Den sekundära världen har ofta en oprecis placering i tid och rum (Nikolajeva, 1988, s. 

43–44). Men inom dess gränser kan geografin istället illustreras och konkretiseras med hjälp 

av kartor. Ekman (2010, s. 94) har studerat kartor i fantasyböcker och han menar att det finns 

mycket information att hämta i dem.  

En del i att skapa sekundära världar är att bestämma dess begränsningar. Nikolajeva 

(1988, s. 25, 28, 33) menar att en regel är att magi inte kan vara omnipotent och obegränsad. 

Till exempel är en följd av att sagan ska sluta lyckligt, att varje förbannelse måste ha ett bot 

och all magi en gräns. När magins lagar har implementerats måste de följas. Hon menar dock 

att författaren bör vara restriktiv med att förklara hur magin fungerar, när magin väl är 

förklarad är den magiska känslan borta. 

Sagan är en mycket gammal genre som sträcker sina rötter långt tillbaka i tiden. Den 

kommer ur det muntliga berättandet och de sagor som är direkt hämtade ur denna tradition 

kallas folksagor. Till denna kategori fördes konstsagan i samband med att folksagan blev på 

modet och författare började skriva sina egna sagor (Brostrøm & Stensson 1992, s. 16–17 & 

Kåreland, 2001, s. 61–62). Sagorna kan delas in i olika undergrupper. Kåreland (2001, s. 61) 

nämner ”äventyrssagor”, ”djursagor”, ”skämtsagor” och ”undersagor”.  

Sagor kännetecknas av vissa formler och uttryck, till exempel representerar hjälten ofta 

ett underifrånperspektiv och karaktärerna är generellt svart-vitt tecknade. Tid och rum är 

vanligen oprecist beskrivna och talen tre, sju och tolv används ofta. Det är vanligt att 

handlingen är upplagd som en resa där hjälten beger sig från hemmet och på sin väg utsätts 
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för olika prov som hen ofta klarar av med hjälp av list. Sagan slutar lyckligt och det 

dominerande temat är kampen mellan gott och ont. I sagan förekommer också fantastiska 

inslag som häxor, troll och talande djur (Kåreland, 2001, s. 61–62 & Nikolajeva 1988, s. 75). 

I sagan finns ett kritiskt och upproriskt drag med ett underifrånperspektiv. Genren ses ibland 

som folkets protest mot myten och makten med sin muntra ironi och lyckliga slut (Brostrøm 

& Stensson 1992, s. 8,13). 

Myten har liksom sagan ett mycket gammalt ursprung, det är en typ av berättelser som 

har gudar och hjältar som huvudpersoner. Myten har nära kopplingar till religion och kult och 

talar ur maktens perspektiv (Brostrøm & Stensson 1992, s. 11–12 & Toijer-Nilsson 1981, s. 

18). Myten kan delas in i fyra grundformer ”skapelsemyter”, ”etiologiska myter” som 

förklarar naturfenomen, ”antropomorfa myter” där gudar och djur får mänskliga egenskaper 

och slutligen ”guda och hjältemyter” (Toijer-Nilsson 1981, s. 18). 

I myterna behandlas de eviga frågorna som liv, död, livets mening och ondska, den 

behandlar det ödesbestämda och ofrånkomliga och ger oss levnadslagar (Toijer-Nilsson 1981, 

s. 20 & Brostrøm & Stensson 1992, s. 14). Toijer-Nilsson (1981, s. 20) tar upp Jungs teorier 

om att myten får oss, att via vårt undermedvetna komma i kontakt med hela människosläktets 

upplevelser. Det mytiska har också som funktion att få oss att se verkligheten klarare (Toijer-

Nilsson 1981, s. 16). 

Den fantastiska litteraturen återanvänder och omarbetar material från sagor och myter 

(Alkestrand, 2016, s. 22). Genom detta återanvändande kan författaren skapa en igenkänning 

eller delvis igenkänning hos läsaren (Nikolajeva, 1988, s. 52), men också dra nytta av mytens 

tidlöshet. Toijer-Nilsson (1981, s. 21) skriver att genom att använda arketyper från myten i 

sina fantastiska berättelser utnyttjar författaren ett psykologiskt mönster som är gemensamt 

för alla tider. De moderna texterna återanvänder inte bara material från myter och sagor, de 

reagerar också på det. Brostrøm och Stensson (1992, s. 14) menar att fantastiska berättelser i 

uppror mot sagans stereotypa lyckliga slut och mytens statiska världsbild, beskriver en 

föränderlig, obestämbar eller laglös tillvaro, men att den likväl lånar sagans och mytens 

strålkraft. Dessa kopplingar mellan den fantastiska berättelsen, sagor och myter visar på den 

ständiga intertextuella dialog som den fantastiska berättelsen befinner sig inom. 

 

1.4.3 Metod 
 

Studien är en motivstudie av döden i barnlitteraturen. Den behandlar motivets samverkan med 

sekundära världar. Den använder tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta som en 
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utgångspunkt och knyter härmed analysen till en intertextuell kontext. Detta innebär att 

analysen inte håller sig till någon enskild analysmetod utan använder det spektra av metoder 

som finns i de tidigare läsningarna. Det narratologiska perspektivet är dock framträdande med 

sitt fokus på textens uppbyggnad (Nikolajeva, 2004, s. 44).  

I studien används begreppen; död och sorg och primära och sekundära världar. Död och 

sorg kan delas upp i ”död” respektive ”sorg”. Med död, avser jag dödsfall som förekommer i 

böckerna, främst sådana som direkt berör protagonisten, men även tankar och funderingar 

kring döden och olika symboliska gestaltningar av döden. Med sorg avses protagonistens sorg 

över den/de döda, men också sorg över fenomen kring döden, som ensamhet och förändring. 

Jag inkluderar även hur protagonisten finner tröst, i begreppet. 

 Primära och sekundära världar används för att beteckna de olika världar som 

förekommer i fantasylitteraturen. Den primära världen är den värld som liknar vår verkliga 

värld så som den ter sig utanför litteraturen. Den sekundära världen avser den mer eller 

mindre magiska värld som protagonisten reser till genom någon typ av fysisk eller mental 

portal. 

Processen har haft följande utformning. Med utgångspunkt i motivet död och sorg och 

berättarstrukturen med primära och sekundära världar började en inläsningsperiod av relevant 

litteratur. Med motiv avses ett återkommande mönster i berättelsen, så som vänskap, sökande 

eller som i detta fall död och sorg (Nikolajeva, 2004, s. 89). Efter inläsningen på ämnet och 

valet av böcker inleddes arbetet med att ta fram olika teman som kunde användas som 

utgångspunkt vid analysen. Begreppet tema används här som en term för den nivån i 

analysstukturen som ligger direkt under studiens undersökningsområde och preciserar detta. 

Temana preciseras i sin tur av en ännu mer detaljerad nivå, aspekter. Analysstrukturen gjordes 

med utgångspunkt i forskningsfrågorna, de tidigare läsningarna av Bröderna Lejonhjärta och 

analysmaterialets innehåll. Temana begränsades till fyra stycken och är giltiga för alla fyra 

böcker. Varje tema innehåller sedan olika aspekter vars relevans varierar mellan böckerna.  

Det första temat är ”Den primära världen”. Där ingår aspekterna ”stommen”, som 

handlar om när och var vi befinner oss i tid och rum och vem som är berättaren, ”handlingen”, 

om vad som försiggår i den primära världen och slutligen ”bristen” om hur brister och andra 

aspekter utgör grunden för den sekundära världen.  

Det andra temat är ”den sekundära världen”, med aspekterna ”den sekundära världen 

som kompensation”, ”den sekundära världen som spegling av protagonistens livssituation” 

och slutligen ”skildringen av den sekundära världen”, där miljöbeskrivningar, magiskt 

innehåll och kopplingar till myter och sagor undersöks. 
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Det tredje temat är ”övergången mellan världarna”. I detta tema ingår aspekterna 

”portalen” om hur övergången går till och vilka element som är inblandade. Och ”den dubbla 

tolkningen” om olika aspekter som pekar mot att den sekundära världen finns på riktigt, 

alternativt är protagonistens dröm eller fantasi. Samt ”budbäraren” som omfattar eventuella 

budbärare mellan världarna. 

Det fjärde och sista temat är ”Död och sorg”. Det berör aspekterna ”döden” som 

innehåller olika aspekter av döden, som vem som dör och varför, olika religiösa och kulturella 

inslag kopplade till döden och eventuella dödsriken och döden som en person. Och ”sorg” 

som undersöker protagonisten och hens omgivnings sorg, hur hens föräldrar finns till för hen 

och eventuella inslag av skuldkänslor. Slutligen ”trösten” som undersöker hur böckerna ger 

protagonisten och läsaren tröst.  

Utifrån dessa fyra teman och med stöd i de beskrivna aspekterna av respektive tema, 

görs en sammanställning av tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta. Denna 

sammanställning används tillsammans med temana och underrubrikerna, vid analysen av de 

tre moderna böckerna. Analysen har gjorts utifrån verkens textdel. Bilderna har bara berörts 

om de haft exklusivt innehåll som varit viktigt i studien. Sammanställningen av de tidigare 

läsningarna och analyserna av de moderna böckerna förs samman i en diskussion som 

utformas så att forskningsfrågorna besvaras. Sist av allt sammanfattas resultatet i en slutsats.
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2 Bröderna Lejonhjärta -en utgångspunkt 
 

2.1 Bakgrund 
 

Edström (1992, s. 222–224) berättar att Astrid Lindgrens inspiration till Bröderna Lejonhjärta 

startade med ett påhittat ord från hennes barnbarn ”nangi” som författarinnan sedan 

utvecklade till Nangiala. Därtill skall inspirationen även ha kommit från den broderskärlek 

som Janne Olsson, filmskådespelaren som skulle komma att spela Emil, visade för sin bror, då 

han i uttagningsståhejet kröp upp i sin storebrors knä. Slutligen nämner hon de 

gravstensinskriptioner avseende döda barn som Astrid Lindgren läst vid promenader på 

kyrkogårdar.  

Det är vanligt att boken anses handla om döden och jag tror knappast det finns någon 

text som tar upp döden och barnlitteratur ur ett svenskt perspektiv som inte nämner Bröderna 

Lejonhjärta. Vi kan till exempel se det i Bergh & Bergius (2003) studie Döden i 

barnlitteratur, i Kjersén Edmans (2003) Döden i barnboken och Söderbergs (1995) 

Frågetecken och livstecken: om döden i svenska bilderböcker. Men även andra teman eller 

motiv förknippas med boken. Boglind & Nordenstam (2015, s. 232) skriver att boken handlar 

om ”eviga frågor som liv och död, gott och ont, att känna krav och göra val”. Doderer (1987, 

s. 50) menar att den försvarar de mänskliga värdena. Medan Törnqvist (1975, s.31) å sin sida 

menar att det är broderskärlek som är bokens centrala tema.  

När Edström (1992, s. 241–243, 249) skall genrebestämma Bröderna Lejonhjärta blir 

det inget rakt svar. Hon börjar i Skorpans påstående att ”Det är nästan som en saga […] och 

lite lite som en spökhistoria” (Lindgren, 2007d, s.5), men kommer fram till att som saga kan 

den inte ses rent genremässigt, hon snuddar vid magisk realism och äventyrsberättelse för att 

slutligen landa i den sekundära berättelsen. Men hon tycks inte helt nöjd där heller utan går in 

på Fantasy, där hon hävdar att boken är skriven i samma genretradition som Tolkiens Sagan 

om ringen, hon lyfter även Francis Molsons kategorisering av boken som etisk fantasy. Även 

Toijer-Nilsson (1981, s.139) är något vacklande i sin genrebestämning av boken och tar upp 

att den både betraktats som ett i grunden realistiskt verk och ett tillhörande fantasytraditionen, 

han landar likt Edström i beteckningen fantastiska berättelser. Törnqvist, (1975, s. 17, 33) å 

sin sida börjar med att kategorisera Bröderna Lejonhjärta som allålderslitteratur. När han 

senare skall bestämma sig för en genre finner också han det nödvändigt att nyansera 
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resonemanget. Han lyfter drag av (folk)saga, äventyrsberättelse, detektivroman och realistisk-

psykologiska inslag, men landar i beteckningen halvsaga.  

Ramstad (2005, s. 41) har analyserat 23 artiklar om Bröderna Lejonhjärta som 

publicerats i svenska dagstidningar i samband med utgivningen av boken. Hon konstaterar att 

den mesta kritiken var mycket positiv men att det också fanns en del negativ eller mycket 

negativa mottaganden. Ramstad (2005, s. 41–42) menar att den positiva kritiken var förväntad 

utifrån Astrid Lindgrens framstående position bland svenska barnboksförfattare. Astrid 

Lindgren har vid denna tidpunkt mottagit inte mindre än 18 olika belöningar och utmärkelser 

och varit en uppskattad författare i nästan 30 år. Törnqvist (1975, s. 17) däremot menar att den 

negativa uppmärksamheten inte var förvånande utifrån hur gränsöverskridande Bröderna 

Lejonhjärta var som barnbok 1973.  

Boken anses både av de som gett positiva omdömen så väl som de med negativa som en 

mycket skickligt skriven bok (Ramstad, 2005, s. 42). Edström (1992, s. 241) ger ett exempel 

från de positiva recensionerna, ur Alf Thoors recension i Expressen (24.10.73) ”när berättades 

det så vidunderliga sagor i Sverige? Någonsin?”. I de negativa recensionerna medges det 

mycket skickliga utförandet, men i vissa fall användes det som ett ytterligare argument för 

bokens olämplighet. Att ett så medryckande verk bör granskas extra noggrant och blir extra 

farligt om innehållet är olämpligt, vilket de ansåg att det var i Bröderna Lejonhjärta 

(Ramstad, 2005, s. 42, 44).  

Vad det gäller olämpligheten i bokens innehåll återkommer tre teman i olika 

kombinationer (Ramstad 2005, s. 41–46). Ett tema handlar om sagohandlingen och den svart-

vita skildringen av ont och gott. Edström (1997, s. 185) beskriver 1970-talet som en tid då 

socialrealismen nådde sin kulmen och sagan var föraktad. Ramstad (2005, s. 41–42) använder 

formuleringen ”fruktan för fiktionen” för att belysa det förhållningssätt som är grunden till, 

den del av kritiken som menar, att Astrid Lindgren med sagans metod förenklar synen på ont 

och gott och därigenom narrar sina läsare. Denna negativa syn på sagan förändras i slutet på 

1970-talet. En bidragande orsak till detta är Bruno Bettelheims bok Sagans förtrollade värld 

(Edström, 1997, s. 186–187), där Bettelheim menar att sagor har en viktig terapeutisk 

funktion för de unga läsarna (Bettelheim, 1979). Bröderna Lejonhjärta tas till och med upp 

som exempel på en modern saga som fyller denna funktion, i den svenska upplagans förord 

(Gordon, 1978, s. 7). Ett annat tema grundar sig i 1970-talets förkärlek till att tolka verk 

politiskt. Man går till och med så långt att man menar att Astrid Lindgren förolämpar 

befintliga frihetsrörelser i världen. Kritikerna anser att boken avviker från tidens rådande 

politiska värderingar och normer (Ramstad, 2005, s. 41, 44). Törnqvist (1975, s. 17–18) 
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menar dock att boken inte bör läsas politiskt utan etiskt och att boken handlar om hur den 

enskilda människan bör tänka och handla. Slutligen är upprördheten stor kring bokens slut, 

där det hopp som Skorpan gör utför stupet för att hjälpa sin förlamade bror och möjliggöra ett 

återförenande i Nangilima, tolkas som ett självmord. Vissa går till och med så långt att de 

menar att Astrid Lindgren propagerar för självmordet som en lösning på världsliga problem så 

som sjukdom och handikapp (Ramstad, 2005, s. 43, 45). Törnqvist (1975, s.17–18) menar 

senare att kritikerna gör ett grundläggande fel här. Han menar med utgångspunkt i de två 

möjliga läsningarna av boken, att kritikerna varken intar det så kallade vuxenperspektivet där 

äventyret ses som en fantasi som Skorpan fantiserar ihop till tröst medan han ligger och väntar 

på att dö och där hoppet ut för stupet bör ses som den oundvikliga verkliga döden, eller 

barnperspektivet som ser äventyret som en verklig händelse och där flytten mellan världarna 

snarare bör ses som resor än en konkret död. Brink (2005, s. 155) beskriver även hur boken 

anklagats för att inte ge barnen hopp, tröst eller ledning. Astrid Lindgren menar å sin sida att 

boken är just en tröstebok och att barn ser slutet som lyckligt vilket hon grundar i barns egna 

uttalanden i den stora mängd läsarbrev hon fått om boken (Lindgren, 2007a, s. 73–77).     

Jag vill dock åter understryka att den övervägande delen av kritikerkåren hyllade boken 

redan då den kom ut och att de negativa omdömena, som senare ofta citeras i litteratur som 

behandlar boken, bemöttes av flera skribenter som tog boken i försvar (Ramstad, 2005, s. 42, 

44). Även senare har boken värderats högt. Till exempel skriver Beskow (1987, s. 54) att 

”Bröderna Lejonhjärta står litterärt ofantligt mycket högre än Lewis Narniaböcker” och Brink 

(2005, s. 155) beskriver boken som spännande och att den innehåller många relevanta 

problemställningar, han skriver också att boken är älskad. Dessutom kan man konstatera att 

boken fortfarande är flitigt läst, då den kom ut i sin fjortonde svenska upplaga så sent som 

2018. 

Brink, (2005) gör en studie om hur barn i årskurs tre tolkar Bröderna Lejonhjärta, han 

undersöker bland annat elevernas första intryck av boken, identifikationspunkter och om 

eleverna uppfattar någon grad av symbolisk tolkning. Studien har ett ganska spretigt resultat 

och visar främst att olika barn tolkar boken på olika sätt. Något förvånande identifierar sig en 

del av barnen med onda karaktärer som Katla, Karm och Jossi. Studien visar också att barnen 

urskiljer bokens olika nivåer i skiftande grad. För närmare undersökning av barns läsning av 

Bröderna Lejonhjärta se Lars Brinks Bröderna Lejonhjärta, En receptionsstudie i år 3.  
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2.2 Tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta 
 

2.2.1 Den primära världen 
 

I de två första kapitlen i Bröderna Lejonhjärta får vi möta den primära världen. Här liksom i 

resten av boken får vi det berättat för oss av Skorpan själv, den nioåriga jag-berättaren. 

Edström (1992, s. 227) skriver att Astrid Lindgren etablerar en vardag av brister, fattigdom 

och längtan som en fond till sagan. Hon menar att miljön är socialrealistiskt trovärdig och gör 

kopplingar till det sena 1800-talets litterära skildringar av fattiga utsatta människor. Frank 

(2002, s. 231–232) menar dock att den primära värld som beskrivs i boken troligen inte är 

igenkännbar för dagens barn. Törnqvist (1975, s. 24) hävdar att den inledande skildringen av 

den primära världen är nödvändig för det följande äventyret i Nangijala. Beskow (1987, s. 54) 

å sin sida skriver att den primära världen i Astrid Lindgrens berättelser är den som barnen 

verkligen upplever, medan den sekundära främst är en flykt när verkligheten blir för 

tryckande. 

Vi får en presentation om Skorpans livssituation, med hans fattiga hemmiljö i 

enrumslägenheten där han ligger sjuk och döende i kökssoffan. Vi får möta hans bror som 

Skorpan älskar och beundrar, samt hur ynklig Skorpan känner sig i kontrast till brodern. 

Edström (1992, s. 248) beskriver hur Astrid Lindgren genom att arbeta med reduktion och 

frånvaro beskriver Skorpans ensamstående mamma som en förälder som har en begränsad 

betydelse för sin sjuka son. I stället är det brodern Jonatan som är centrum i Skorpans liv. 

Centralt för denna del av berättelsen är också de sagor som Jonatan berättar för Skorpan 

för att underhålla honom där han ligger bunden till kökssoffan och som tröst för hans rädsla 

inför döden. Törnqvist (1975, s. 27–28) menar att Jonatan genom att berätta om tillvaron efter 

döden ger sagorna en potentiell karaktär av verklighet. Edström (1997, s. 168) tar även hon 

upp sagoberättandet i denna del av berättelsen och beskriver scenen där skorpan ligger i köket 

och lyssnar på sin brors sagor som en arketypisk urscen. Hon menar att sagan om Nangijala 

berättad där vid kökssoffan får en metafunktion som stärker sagans makt och magiska 

egenskaper. Törnqvist (1975, s. 27–28) beskriver hur sagorna som Jonatan berättar för 

Skorpan i köket, i en möjlig tolkning, blir grunden för de fantasier som skorpan sedan skapar 

för sig själv då han ligger och väntar på sin död, alltså själva äventyret. 
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2.2.2 Den sekundära världen 
 

Frank (2002, s. 227) skriver om sekundära världar och hur de kan delas in i två olika 

kategorier, där den ena kategorin är drömvärldar eller paradisskildringar. Han beskriver hur 

dessa kan var delvis medvetna skapelser som protagonisten skapar som kompensation och 

tröst för svårigheterna i den andra världen.  

Holmberg (1987, s. 66) förespråkar en kompensatorisk tolkning av Bröderna 

Lejonhjärta, då han skriver att Astrid Lindgren använder ett grundmönster i sina sagor där 

hon inleder med en reell situation präglad av brist som hon låter utlösa en kompensatorisk 

fantasi hos protagonisten. Törnqvist (1975, s.28) skriver hur vi i kapitel tre, då Skorpan 

kommer till Nangijala får se tydliga exempel på önskeuppfyllelser. Den sjuka Skorpan är här 

frisk och kan både simma och rida, hans krokiga ben har blivit raka, och han får en egen häst 

och återförenas med sin älskade bror. Allt detta utspelar sig i en skimrande miljö av solsken 

och körsbärsblom. Edström (1992, s. 231) har liknande tankar där hon beskriver 

Körsbärsdalen som ett paradis. Hon gör kopplingar mellan skildringen av Körsbärsdalen och 

romantisk och senromantisk lyrik, där dalen med en å som ett silverband skildras som en oas 

av skönhet och idyll. Hon menar också att kontrasten med svärtan i skildringen av den 

primära världen gör den sekundära världen än mer skimrande. Hon tar också upp Skorpans 

egen häst och menar att ridandet står för lust och frihet. En annan gång (Edström, 1997, s. 

170) kallar hon Körsbärsdalen för glädjens, skönhetens och lekens arketyp. Hon menar att allt 

han önskat och drömt om går i uppfyllelse i Körsbärsdalen. Schiöler (2010, s. 195) håller 

visserligen med om att innan Skorpan får kännedom om allt det hemska och onda så framstår 

Nangijala som ett Eden men att detta bara är ur Skorpans perspektiv. Han menar att Nangijala 

redan från början är fylld med ondska även om Skorpan först inte är medveten om den. 

Skönheten framträder tydligt i dessa paradisskildringar, en aspekt som Toijer-Nilsson (1981, 

s.143) menar är viktig som bakgrund för det etiska alvaret i berättelsen. 

Som ett alternativ till den kompensatoriska karaktären hos sekundära världar finns den 

sekundära världen som en spegling av protagonistens psykiska tillstånd. Världen skapas som 

en flykt från det svåra och förtryckta känslor dyker upp som händelser och saker. 

Parallellismer mellan de båda världarna skapas av protagonistens undermedvetna (Frank 

2002, s. 227). 

Edström (1992, s. 233) uttrycker sin dubbelhet kring att läsa äventyret i Nangijala som 

en omformning av Skorpans situation i den primära värden. Hon tycker det tar emot att allt för 
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pedantiskt göra en sådan tolkning och menar att äventyret i stort bör betraktas som en 

allegorisk transponering av vardagens upplevelser.  

Törnqvist (1975, s. 29) skriver att äventyret i Nangijala, som han kallar Skorpans 

fantasi, står i samband med flera verklighetsinslag. Han nämner hemmiljön, 

sjukdomstillståndet och eldsvådan. Sambanden mellan hemmet i den primära världen och i 

den främmande återkommer på flera ställen. Törnqvist (1975, s. 27–28) beskriver hur den lilla 

enrumslägenheten i den primära världen återkommer både i huset i Körsbärsdalen och i 

Mattisgården i Törnrosdalen, båda hus med ett rum och kök. En annan koppling som 

Törnqvist (1975, s. 28) gör kan liknas vid en undertryckt känsla som kommer tillbaka i en 

konkret gestalt. Det är kopplingen mellan Skorpans sängbundenhet i den primära världen till 

muren och instängdheten i Törnrosdalen. Vidare menar han att det är möjligt att den skräck 

som Skorpan känner inför den eldsprutande draken Katla, kan vara en materialisering av den 

traumatiska upplevelsen av eldsvådan i den primära världen. 

Eldsvådan lyfts även utifrån skuldperspektivet. Törnqvist (1975, s. 29) menar att 

Skorpan känner skuld över broderns död, då denne räddade Skorpan ur eldsvådan genom att 

ta honom på ryggen och hoppa ut från fönstret, vilket resulterade i Jonatans död. Törnqvist 

redogör för hur skuldkänslorna gestaltar sig i Skorpans handlingar i Nangijala bland annat 

genom den symboliska återbetalning som Skorpan gör då han i slutscenen tar den av Katlas 

eld förlamade Jonatan på ryggen och hoppar ut för stupet för att ta dem båda till Nangilima. 

Edström (1992, s. 251) menar att de båda hoppen är likvärdiga, men Schiöler (2010, s. 202–

203) menar att de inte går att likställa, att Jonatan inte visste att han offrade sitt liv när han 

räddade Skorpan, men att Skorpan å sin sida övertalas till att gå en säker död till mötes.  

Det som kanske tydligast bearbetas i äventyret är rädslan för ensamheten och beroendet 

av brodern. Edström (1997, s. 169) lyfter scenen där Jonatan försöker bemöta Skorpans rädsla 

för döden med sagan om Nangijala och hur Skorpan tycker att denna drömvärld är meningslös 

utan brodern. Berättelsen följer sedan grundstrukturen av återkommande separationer som 

följs av återföreningar (Edström, 1992, s.234). Om vi ser äventyret som en återspegling av 

Skorpans psykiska tillstånd, torde detta innebära att just ensamheten och beroendet av brodern 

är en central del av Skorpans rädsla för döden. Edström (1997, s. 172–173) ser de lyckliga 

återföreningarna som ett tecken på brödernas kärlek och lyfter återföreningen då Skorpan 

anländer till Körsbärsdalen, hon beskriver hur mötet sjuder av skratt och glädje. Schiöler 

(2010, s. 201) däremot tar fasta på Skorpans beroende av Jonatan då han skriver om 

separationen ”Skorpan uttrycker igen samma fundamentala ångest över att bli kvarlämnad”. 
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Han menar att det finns en osundhet i skorpans beroende av brodern som han ytterligare 

understryker genom att ifrågasätta Jonatans hjältegloria (Schiöler, 2010, s. 201–202).  

Detta resonemang leder oss vidare till tanken om berättelsen som en utvecklingsresa, 

Edström (1997, s. 173–174) skriver att Skorpan i bokens inledning beskrivs som sjuk, ful och 

oälskad, utom av brodern, och att han befinner sig i ett lillebrorsyndrom i förhållande till den 

upphöjde storebrodern Jonatan. Hon menar att boken sedan handlar om hur Skorpan växer 

och utvecklar ett livsmod. Törnqvist (1975, s. 31) beskriver hur denna utveckling kröns av det 

mod och den altruism som Skorpan ger prov på i slutscenen och att det slutligen jämställer 

bröderna. Schiöler (2010, s. 200) ifrågasätter dock denna tolkning och menar att Skorpan inte 

alls utvecklas och att de handlingar som kan tyckas tyda på att han övervinner sina rädslor i 

stället understryker beroendet av brodern. Detta mönster menar han, slås slutligen fast genom 

offrandet av sitt eget liv på uppmaning av Jonatan.  

Edström (1992, s. 232–233) beskriver den sekundära världen som en kronotop före den 

teknologiska utvecklingen med en medeltida karaktär. Hon lyfter Astrid Lindgrens egna 

beskrivningar, ”lägereldarnas och sagornas tid”, ”en ung tid” och ”en frisk och god tid som 

det är lätt och enkelt att leva i”. Hon framhåller dock att Körsbärsdalen inte beskrivs som 

någon sagovärld med mytiska figurer utan beskrivningarna tar i stället fasta på en igenkännbar 

men romantiserad naturbeskrivning. Frank (2002, s. 232) instämmer i beskrivningen av den 

medeltida atmosfären, men lägger till att världen består av två delar, en ond bestående av 

Karmanjaka och en god representerad av Körsbärsdalen och Törnrosdalen. Han framhåller 

dock att det inte syns i miljöbeskrivningarna att Karmanjaka är ett ont land. Doderer (1987, s. 

48–49) lyfter också Nangijalas tudelning mellan det till synes fridfulla Körsbärsdalen och den 

onda Tengils Karmanjaka med sitt tyranni, slaveri och sina vidunder. Han menar att Nangijala 

inte alls är något paradis i paradisisk skepnad utan ett land i kamp om liv och död.  

Törnqvist (1975, s. 19) tar fasta på bokens inledning ” det är nästan som en saga” 

(Lindgren, 2007b, s.5) och beskriver hur berättelsen har lånat inslag från sagan. Han tar upp 

karaktärer som den skräckinjagande draken (Katla), lindormen (Karm), den onde skurken 

(Tengil), hjälparen (Sofia och Matias) och hjälten (Jonatan). Han nämner också den magiska 

luren som får Katla att lyda och naturbesjälningen. Men han menar också att det finns mycket 

som bryter mot sagans struktur, så som förekomsten av två världar (sagan har vanligen bara 

en), eller berättarperspektivet som till skillnad från sagans utifrån-berättare här har en jag-

berättare samt att slutet inte är entydigt lyckligt så som det brukar vara i sagorna. Edström 

(1992, s. 250) lyfter också hon hjälterollen men tilldelar den här i stället till Skorpan med sitt 
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underifrån perspektiv så som är brukligt i sagorna. Men hon påpekar att Skorpans rädsla 

skiljer sig från den klassiska sagohjälten som i regel inte är rädd.  

Men Edström (1997, s. 172) förbehåller inte hjälterollen enbart till Skorpan, hon menar i 

stället att berättelsen har likheter med en tvåbrödrasaga och menar följdriktigt att både Jonatan 

och Skorpan är hjältar. Bröderna har ett band som till och med ”spränger själva dödsporten”. 

Hon syftar då på scenen där Jonatan kommer och besöker Skorpan i den primära världen i 

form ut av en duva. Schiöler (2010, s. 199) lyfter också brödernas kommunikation över långa 

avstånd genom att beskriva när Jonatan ropar på Skorpan i drömmen. Edström (1997, s. 175) 

menar att Bröderna Lejonhjärta likt hjältesagan följer strukturen av bortdragande, kamp och 

seger. Till de två hjältarna läggs också en dubblering av vidundret till paret Katla och Karm 

(Edström, 1992, s. 242). I slutet bildas en effektfull kontrast mellan de båda brödernas kärlek 

till varandra och vidundrens hat i sin kamp på liv och död i karmafallets skum (Törnqvist, 

1975, s. 23).  

Berättelsen kan också knytas till myterna. Toijer-Nilsson (1981, s. 141) likställer 

Jonatans kuvande av drakhonan Katla med tidigare drakdödare så som Sigurd Fafnesbane och 

St. Göran. Edström (1997, s. 180) liknar brödernas vandring genom Katlagrottan vid en Hades 

vandring. Edström (1992, s. 238) beskriver också hur ondskan representerad av Tengil 

förstoras genom att den lieras med mytiska makter, det uråldriga vidundret Katla. Vi kan 

också skönja ett mytiskt drag i den pånyttfödelse som väntar Nangijala efter att ondskan 

besegrats. Edström (1997, s. 182) beskriver slutet i närkampen mellan Katla och Karm som ett 

apokalyptiskt motiv och att det resulterar i att världen blir ny och för evigt lik.  

 

2.2.3 Övergången mellan världarna 
 

Frank (2002, s. 228–229) beskriver fyra olika kategorier av övergångar mellan värdarna i 

fantasylitteratur ”dörren”, ”döden och drömmen”, ”budbäraren” och ”det magiska föremålet”. 

Hon kategorisera övergångarna i Bröderna Lejonhjärta till kategorin döden och drömmen. 

När övergångarna tittas närmare på finns i grunden två möjliga tolkningar. I den ena 

tolkningen sker övergången i dödsögonblicket, Doderer (1987, s. 48) håller sig till denna 

tolkning och menar att bröderna dör två gånger, första gången kommer de till Nangijala och 

den andra gången till Nangilima. Beskow (1987, s. 55) däremot håller sig till den andra 

tolkningen där han menar att äventyret är en feberdröm som Skorpan har i slutskedet av sin 

dödliga sjukdom och att hoppet ut för klippan i slutet av boken innebär att han dör. Denna 
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andra tolkning kan ha vissa mindre skiftningar, både Toijer-Nilsson (1981, s.140) och Frank 

(2002, s. 235) lutar mer åt att feberdrömmen har ett mått av medvetenhet och önskan, att det 

är den outhärdliga situationen som får honom att fly in i fantasin. Törnqvist (1975 s. 20) 

skriver att Astrid Lindgrens avsikt har varit att skriva en bok som både kan ge barnet spänning 

och äventyr och den vuxne en psykologiskt rimlig tolkning av äventyret. Han menar dock att 

anspelningarna på det första tolkningsalternativet, att bröderna dör två gånger, är mer 

framträdande i texten för att inte störa barnens inlevelse i äventyret och att de tecken som 

tyder på den psykologiska tolkningen, där hela äventyret är Skorpans fantasiskapelse hemma i 

köket, är mer dolda. Edström (1992, s. 231) skriver att själva förflyttningen beskrivs som en 

mystisk upplevelse utan några detaljer. Hon citerar ”[något] underligare har jag aldrig varit 

med om. Rätt som det var bara stod jag framför grinden” (Lindgren, 2007b, s. 23). 

En aspekt som vanligen har inverkan på skildringarna kring övergångar i fantastiska 

berättelser är hur tiden i de olika världarna förhåller sig till varandra. Edström (1992, s. 229) 

beskriver hur Jonatan berättar om tidsförhållandena mellan den primära världen och 

Nangijala. Han påstår att 90 år på jorden känns som två dagar i Nangijala. Detta säger han 

efter att Skorpan har beklagat sig över hur länge han måste vänta där innan han får återse 

Jonatan. Hon lyfter det som en aspekt av att fantasin omvandlar dödsvärlden efter den 

enskildes behov. Genom denna differens mellan tiderna blir återförenandet med Jonatan 

möjlig. 

En komponent som har vissa kopplingar till övergången är den vita duvan. Frank (2002, 

s. 235) menar att den vita duvan kan uppfattas som en budbärare, den kommer med tröst till 

Skorpan där han ligger och väntar på att dö. Den är en bekräftelse för honom att Nangijala 

verkligen finns. Duvorna har sedan en liknande funktion i Nangijala där de flyger mellan 

dalarna och förmedlar hopp och möjliggör kommunikation. Törnqvist (1975, s. 24–25) tar i 

stället fasta på kärlek och längtan i sin tolkning av duvans betydelse. Han skriver att den har 

sitt ursprung i moderns sång La Paloma, som hon hörs sjunga inifrån sitt rum i sin längtan 

efter manen som försvann till sjös. Detta överförs sedan på brödernas längtan efter varandra, 

först som de tror att det ska bli, att Jonatan får stanna på jorden och vänta på Skorpan som då 

kan komma och besöka honom i duvhamn och sedan omvänt då Jonatan oväntat dör före 

Skorpan. Även Edström (1992, s. 232) lyfter kärleken i förhållande till duvan men adderar 

också frihet. Hon tar likt de övriga upp duvan som flyger mellan världarna och 

duvdrottningen Sofia, som med duvornas hjälp skapar ett band mellan dalarna, men hon lyfter 

också hur duvan visar Skorpan rätt där den sitter utanför Mattias hus. 
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2.2.4 Död och sorg 
 

I Bröderna Lejonhjärta dör protagonisten själv vilket är ovanligt i en barnbok, särskilt en som 

är riktad till barn i så pass låg ålder (Kjersén Edman, 2003, s. 40 & Söderberg, 1995, s. 219). 

När i boken Skorpan dör går att tolka ur två perspektiv. Törnqvist (1975, s. 19–20) beskriver 

båda tolkningarna. Antingen dör han kort efter Jonatan, då han förflyttas till Nangijala och får 

återse brodern. Eller så dör han inte förens på bokens allra sista sida då han upplever att han 

kommer till Nangilima. Dödsorsaken är enligt Schiöler (2010, s. 197) tuberkulos. Boken 

behandlar även ett syskons död, Jonatan den älskade storebrodern. Edström (1997, s. 169–

170) skriver att det förväntade vänds upp och ned när Jonatan plötsligt dör i en eldsvåda. Hon 

liknar händelseförloppet med tragedier i äldre tiders sentimentala romaner. Elden bryter ut i 

Brödernas kvarter och Jonatan dör då han heroiskt tar sin bror på ryggen och hoppar ut genom 

fönstret. Scenen avslutas med Jonatans sista ord till brodern ”Gråt inte, Skorpan, vi ses i 

Nangijala!” (Lindgren, 2007b, s. 18).  

Men döden tränger sig på bröderna även i Nangijala. När Edström (1992, s. 238) 

beskriver ondskans uttryck tar hon upp en scen som utspelar sig på torget i Törnrosdalen, där 

en man skriker ”tyrann” åt Tengil och omedelbart blir dödad. Edström menar att den 

skoningslösa skildringen är nödvändig för att åskådliggöra övermaktens tyranni. Edström 

(1997, s. 181) tar också upp slutstriden och menar att den inte skildras med den typiska sagans 

lyckliga slut. Redan innan den ägt rum säger Jonatan ” [Slutstriden] kan inte bli annat än en 

ond saga om död och död och död.” (Lindgren, 2007b, s. 174–175). Edström fortsätter med 

att beskriva att flera av brödernas vänner dör, där ibland Mattias, deras älskade farfar. 

Den sista döden vi möter i boken är brödernas gemensamma död, eller Skorpans 

egentliga, beroende på hur man ser det. Edström (1992, s. 240–241) skriver hur Jonatan är 

förlamad av Katlas eld och hur Skorpan får vara den starke och kasta sig ut för stupet med 

Jonatan på ryggen, för att ta dem båda till nästa dödsrike Nangilima. Törnqvist (1975, s. 31) 

beskriver hur denna död både har betraktats som en akt av brödrakärlek och jämställande och 

som ett självmord. Frank (2002, s. 235) lyfter även den slutgiltiga döden på grund av sjukdom 

hemma i kökssoffan. 

Doderer (1987, s. 48) skriver att Nangiala är ett dödsrike, en hel kontinent, men att det 

inte är något paradis i paradisisk skepnad, utan ett rike i kamp på liv och död. Det är också ett 

dödsrike som innehåller ett nytt dödsrike, Nangilima. Törnqvist (1975, s. 20) menar att ett 

belägg för att boken skall läsas som om dödsrikena finns på riktigt är att boken är skriven som 

om Skorpan berättar historien från Nangilima. Boglind och Nordenstam (2015, s. 233) 
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berättar att Astrid Lindgren fått många frågor om hur det förhåller sig med detta följande 

dödsrike. Om Jonatan och Skorpan kommer till Nangilima, borde inte Tengil, Karm och Katla 

också göra det? De berättar att Astrid Lindgrens svar på det var att hitta på ännu fler 

dödsriken, hon säger till exempel att Tengil kommer till en plats som heter Lokrume. 

Beskow (1987, s. 54) skriver att Astrid Lindgrens böcker nästan helt saknar religiösa 

och metafysiska drag. Kjersén Edman (2003, s. 40) lyfter dock själavandring som ett inslag i 

Bröderna Lejonhjärta, en tanke som dyker upp hos flera skribenter. Doderer (1987, s. 48–49) 

tar upp tanken om evig pånyttfödelse och kallar Nangijala ett genomgångsland och Edström 

(1992, s. 244) frågar sig om det handlar om reinkarnation. Frank, (2002, s. 233–234) tar upp 

den linjära resan, att brödernas resa är enkelriktad och utan återvändo hon skriver att det är 

ovanligt i barnlitteraturen samt att en orsak till det är att konflikten i den primära världen 

aldrig blir löst. Något som både Edström (1992, s. 241) och Törnqvist (1975, s. 32) tar upp är 

bokens slutstrof där Skorpan säger att han ser ljuset. Båda hänvisar till Astrid Lindgrens egna 

uttalanden om att det är skildringar av ljusförnimmelser vid dödsögonblicket som inspirerat 

henne. Törnqvist menar också att man kan associera till andra religiösa föreställningar. 

I Bröderna Lejonhjärta är skildringarna av ceremonier kring döden ytterst sparsamma 

Edström (1992, s. 229) tar dock upp den dödsruna som Jonatans lärarinna skriver till honom i 

tidningen. Det är därifrån namnet Lejonhjärta kommer och Edström menar att namnet vävs 

samman med drömmen om Nangijala och resulterar i bokens hjältesaga. 

Det finns mycket att sörja för Skorpan i Bröderna Lejonhjärta. Edström (1997, s. 166) 

skriver att hela äventyret växer fram ur sorgen och behovet av tröst och föreslår att det i 

grunden handlar om sjukdomen, att vara fjättrad i materians fängelse. Vi får också ta del av 

Skorpans sorg över att han ska dö. Edström (1992, s. 228) beskriver hur han får vetskap om 

sin död av misstag när han hör mammans kunder prata i rummet bredvid, Edström menar att 

det förstärker draget av sorglig övergivenhet. Edström (1997, s. 169) beskriver hur Jonatan då 

berättar om Nangijala, men Skorpan förblir otröstlig, han ser ingen tröst i ett paradisiskt 

dödsrike om han ska vara där utan Jonatan. Men Jonatan fortsätter berätta att 90 år på jorden 

är som två dagar i Nangijala.  

När Jonatan sedan dör förändras Skorpans syn på sin egen död enligt Törnqvist (1975, s. 

21). Visserligen finns hans tidigare dödsskräck kvar, men den kompletteras nu också med 

dödslängtan. Sorgen över Jonatan beskriver Schiöler (2010, s. 197) som smärtande. Törnqvist 

(1975, s. 29) menar att det faktum att Jonatan dog för att rädda Skorpan adderar skuld till 

sorgen som gör det hela outhärdligt. Något som Frank (2002, s. 235) beskriver som en orsak 

till att han med fantasi, önskningar och drömmar skapar äventyret i Nangijala. Edström (1992, 
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s. 241) beskriver hur Skorpan slutligen övervinner sin rädsla i det slutgiltiga hoppet ut för 

stupet.  

Bröderna stöter även på en mer distanserad död, som dock även den resulterar i sorg. 

Edström (1992, s. 238) beskriver hur sorgen över den dödade manen på torget i Törnrosdalen 

illustreras genom Jonatans gråt. 

Något jag väljer att koppla till sorg, även om det aldrig framställs som en sådan i boken 

är den otillräcklige föräldern. Törnqvist (1975, s. 27) och Edström (1992, s. 227) beskriver det 

som att kärleksfulla föräldrar saknas. De beskriver hur fadern övergav familjen redan då 

Skorpan var två år genom att gå till sjöss och aldrig komma tillbaka. Modern å sin sida är 

upptagen med sin sömnad. Edström (1992, s. 227–228) menar att modern inte orkar med 

Skorpans sjukdom och lämnar över ansvaret på Jonatan. Hon beskriver hur moderns roll 

skickligt skrivs fram med reduktion och frånvaro. Törnqvist (1975, s. 28) ställer moderns 

kärlekslöshet mot fadersgestalten Mattias kärleksfullhet, när han jämför hemmet i den primära 

världen med det i Törnrosdalen. Schiöler (2010, s. 196) tar upp att Nangijala helt saknar 

föräldrargestalter, men att det är följdenligt eftersom Jonatan har och har haft den omvårdande 

rollen. Edström (1992, s. 249) lyfter att författare genom att placera barnet i centrum i 

berättelsen, stärker identitet och självförtroende hos de unga läsarna. Det skulle kunna vara 

den egentliga grunden till de frånvarande föräldrarna. 

Astrid Lindgrens syfte med Bröderna Lejonhjärta är att skriva en tröstebok, hon menar 

att dagens barn inte längre har samma stöd i religionen som tidigare generationer och vill 

därför ge barnen det i forma av en annan saga än Bibeln (Kjersén Edman, 2003, s. 42). En 

tröst som Beskow (1987, s. 52–53, 61) menar att Astrid Lindgren ger sina utsatta karaktärer är 

fantasins gåva. Han menar att de av hennes karaktärer som har det extra svårt, så som 

Skorpan, liten, ensam och väntande på döden, ges en rikedom genom sin fantasi. De som inte 

har möjligheten att gå ut och upptäcka världen i verkligheten, får i stället möjligheten att göra 

det i sin fantasi. Han liknar detta vid tanken om att religionen är den svages tröst. Boken har 

även fått kritik för att trots äventyret och all fantasi har inget ändrats i den primära världen 

(Toijer-Nilsson, 1981, s.144). Astrid Lindgren hävdar dock att boken slutar lyckligt för ett 

barn (Boglind & Nordenstam, 2015, s. 233). Både Schiöler (2010, s. 197) och Toijer-Nilsson 

(1981, s.144) lyfter den terapeutiska funktionen i äventyret och Toijer-Nilsson menar att den 

gäller både för protagonisten och för läsaren. Edström (1992, s. 252) skriver att de bilder som 

boken ger oss med sina symboler för det svåra i livet, så som de uråldriga vidundren, muren 

och tyrannen, men också bilder av paradiset och källor till livskraft, ger oss tröst. Edström 
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(1992, s. 245) menar att boken inte väjer för det svåra utan ger oss en möjlighet att bearbeta 

det med den distans som bokens form ger.  
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3 Analys  
 

3.1 Tusen stjärnors ö 
 

Alla sidhänvisningar i avsnittet gäller Tusen stjärnors ö (Karinsdotter, 2019) om inget annat 

anges. 

 

3.1.1 Den primära världen 
 

Tusen stjärnors ö utspelar sig i odefinierad tid och rum, men markörer i texten ger oss 

ledtrådar till var vi befinner oss. Familjens vegetariska kost (10), grannfamiljen som består av 

två lesbiska kvinnor och deras son (126), kattfilmerna som Tigris ser på datorn (134), placerar 

oss i nutiden och tunnelbanan som de åker med till graven (19) och den nya lägenheten 

”utanför stan” (7) placerar händelseförloppet i en förort till Stockholm. Berättandet sker 

genom den elvaåriga Tigris som berättar om sin pappa och farmor och om olyckan där hennes 

mamma dog, senare får vi veta att hon också haft en bror som dog i samma olycka. Olyckan 

hände för tio år sedan men ändå har familjen inte kommit vidare. Centralt är pappans 

depression, men vi får också veta att Tigris inte har några vänner för att hon inte vill ta hem 

någon till sin deprimerade pappa (48). Hon kan heller inte gråta eller bli arg på sin pappa (23, 

13) och hemma står flyttkartongerna ouppackade (14) och inga bilder finns uppsatta på 

hennes mamma (17). Men det är ingen statisk primär värld som presenteras i boken. Vart efter 

det svåra bearbetas i den sekundära världen, vågar Tigris släppa fram sin sorg och ilska i den 

primära världen vilket också leder till att de vuxna utvecklas. En viktig person i boken är 

Tigris farmor som finns till där Tigris pappa inte orkar med. Hon bor i en lägenhet i närheten 

(7) och kommer över till Tigris och pappa och lagar mat och hjälper till. Hon är mån om att 

allt ska vara trevligt (11), kanske lite väl trevligt, så att det inte finns rum för smärtan och 

sorgen.  

 

3.1.2 Den sekundära världen 
 

Den sekundära världen har inte så tydliga drag av kompensation och paradisskildring. 

Visserligen uppfylls Tigris önskning om att få träffa den döda delen av sin familj, men 
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mamman är redan från början försvunnen. Och visst är Tusen stjärnors ö vacker med sin 

likhet med en grekisk ö, men det innehåller också förstelnade skogen, tunga axlars berg och 

tysta bergen. Tigris ankomst till världen präglas heller inte av någon förlösande lycka utan av 

förvirring och ilska, då gestalten som Tigris först tar för sin mamma Lyra, visar sig vara 

hjälparen Ariann (32) och då Tigris hittar ett gosedjur på stranden som hon uppfattar som 

stulet från henne själv (39). Förvirrande blir också de antydningar om brodern som Tigris inte 

känner till och som för henne, i denna diffusa form, utlöser svartsjuka då Ariann säger att 

”Lyra älskar er båda så mycket” (38). 

Den sekundära världen har istället en karaktär av att spegla Tigris psykiska tillstånd och 

hennes livssituation i den primära världen. Detta görs så flitigt och i en växelverkan, då Tigris 

reser mellan världarna att det ibland blir svårt att veta om det är den sekundära världen som 

speglar den primära eller om det är den primära världen som speglar den sekundära. Emma 

Karinsdotter använder ett antal symboler som återkommer i de båda världarna i olika skepnad. 

Till exempel använder hon stjärnor på många olika sätt i boken. Vi möter dem när Tigris 

ligger i sin säng i den nya lägenheten och försöker se stjärnorna genom fönstret så som hon 

gjorde i den gamla lägenheten (7) och då hon tittar på fotografier på sig och mamma när de 

var i Grekland och vi får veta att de åkte till Grekland för att Tigris skulle få sova under tusen 

stjärnor (17). Stjärnorna speglas i den sekundära världen genom själva namnet Tusen 

stjärnors ö och genom den koppling som stjärnorna har till själva världens existens. Men 

stjärnorna återspeglas till den primära världen igen, där de dyker upp som örhängen på ett 

fotografi av mamman (128). Sedan åter på Tusen stjärnors ö då mammans händer över de två 

tvillingarnas hjärtan liknas vid stjärnor (209). Till slut ber Leo Tigris att komma tillbaka till 

ön på kvällen så att den kan titta på stjärnorna tillsammans (235), vilket speglas tillbaka på 

den primära världen där Tigris nyfunna vän, grannpojken Niko, tar med sig Tigris upp på 

taket för att titta på stjärnorna (255–256). På ett liknande sätt används körsbär, rosor och 

gosedjuren. 

Ett annat exempel på när det blir oklart vilken värld som speglar vilken är speglingarna 

mellan brodern och grannpojken Niko. Tigris har ett foto som hon stulit ur pappans plånbok 

som föreställer mamman och tvillingbrodern Leo som bebis, fast Tigris tror att det är 

mamman och hon själv på fotografiet. När Tigris en dag hittar ett liknande fotografi, med 

pappan och ytterligare en bebis, som passar ihop med det tidigare foto från Pappans plånbok, 

förstår Tigris att hon har ett syskon (57). Efter denna upptäckt möter hon sin tvillingbror på 

Tusen stjärnors ö och här kan broderns saknad efter pappan spegla Tigris saknad efter 

mamman. När vetskapen om brodern även väcker en längtan efter honom, dyker grannpojken 
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Niko upp, först bara som en främling som passerar utanför fönstret. ”Det där skulle kunnat 

vara mamma och Leo” (114). Men sedan allt mer i rollen som en vän eller bror. Vänskapen 

tar fart på allvar då Niko upprepar ”Kan vi inte bli vänner först, innan vi blir ovänner?” (88, 

133) som Leo tidigare sagt till Tigris på Tusen stjärnors ö. Den bildliga likheten mellan Leo 

och Niko understryker deras hopflätade betydelse (133). Slutligen får Niko ersätta Leo som 

stjärnskådarpartner (235, 255–256), då Tigris inte längre kan resa till Tusen stjärnors ö. 

Den mörka sidan av Tusen stjärnors ö tolkar jag som en symbolisk bild för pappans 

depression hemma i den primära världen. I den sekundära världen har Skuggan rövat bort 

Tigris mamma till Förstenade skogen (74) Om man går in i denna tysta stenskog blir man 

själv till sten och berövas sin röst, Skuggan själv har inte ens någon mun (73, 74) och han 

hotar Tusen stjärnors ö genom att systematiskt röva bort stjärnstenarna. Denna tystnad och 

förlamning kan ses som en överföring av den tystnad och apati som pappan visar upp i sin 

depression. Likaväl som Skuggan berövar Tusen stjärnors ö på liv genom att ta stjärnstenarna, 

hindrar Tigris pappa, genom sin depression, Tigris från att leva fullt ut. Tystnaden och 

berövandet av mamman kan ses som en symbol för den information om mamman och brodern 

som undanhållits Tigris. Besegrandet av ondskan sker också den på ett symboliskt vis, dels 

genom att Tigris tårar spräcker stenen som bildats runt mamman då hon togs till Förstenade 

skogen av Skuggan (202), vilket kan ses som en spegling av att Tigris som inte kunnat gråta 

sedan olyckan nu tillåter sig att släppa fram tårarna och då även förlöser de instängda 

känslorna. Och dels att besegrandet av Skuggan sker genom att Tigris hittar orden till sången 

som förintar Skuggan och Förstenade skogen, likt pappan som slutligen hittar orden för att 

berätta för Tigris att hon har haft en bror.  

Om vi tittar på berättelsen som en utvecklingsresa kan vi se hur Tigris ges 

handlingsutrymme på Tusen stjärnors ö som hon inte har i den förlamande tystnaden där 

hemma. Hur bemöter man en pappa som inte sköter sin papparoll, men som är så ömtålig att 

man inte kan bli arg på honom (13). På Tusen stjärnors ö blir problemen mer konkreta och 

handfasta, som en bortrövad mamma som måste hittas och tas tillbaka. Gång på gång visar 

Tigris sin handlingskraft på Tusen stjärnors ö och ju mer hon upplever där desto mer släpper 

hon fram ilskan där hemma och så småningom också tårarna. Känslorna som Tigris släpper 

fram i den primära världen och hennes försvinnanden då hon befinner sig i den sekundära 

världen, bryter sakta pappans handlingsförlamning och stegvis återtar han sin vuxenroll. Först 

gör han det bara marginellt genom att duscha och borsta tänderna, sedan allt mer då 

mjukiskläderna byts mot jeans och slutligen då han tar sig samman och berättar om brodern 

Leo och finns där för Tigris i hennes sorg. Ytterligare symboler för pappans tillfrisknande är 



38 

 

att han skrattar så att han kiknar åt farmoderns trasiga nyårskaka (254), han som tidigare 

knappt kunnat le så att det når ögonen (119) och att han kör bil (264), något han inte gjort 

sedan den dagen han körde bilen och krockade med en lastbil så att hans fru och son dog (5, 

6).  

Den sekundära världen liknar en ö hämtad från det antika Grekland (30) där mamman spelar 

lyra (77) och brodern vaktar fåren och sover vid lägerelden (38, 67). Världen har även en 

övernaturlig karaktär där det finns en källa med vatten så klar att det kan tvätta bort natten 

(200) och där tårar kan spräcka sten (202). Världen är inte odelat god. Den grönskande 

olivlunden och körsbärsträdet som dignar av körsbär kontrasteras med hotande berg och en 

mörk skog av sten. Allt detta kan vi se på en karta som finns längst fram och längst bak i 

boken. Platserna så väl som deras namn symboliserar i sitt sammanhang det onda och det 

goda. Till exempel är Tysta bergen branta och svarta och adjektivet tysta knyter an det till den 

onda sidan genom kopplingen till pappans tystnad i sin desperation och som kontrast till det 

goda som symboliseras av ord och musik. Stora slätten å sin sida associerar till frihet och lek 

med sitt dignande körsbärsträd och öppna vidder där Leo och Tigris springer och leker. 

I Tusen stjärnors ö finns tydliga spår av myter, både i detaljer som karaktärer, namn och 

händelseförlopp och i större mytstrukturer som skapelseberättelsen och apokalypsen. Den 

sekundära världen i berättelsen skapas av Tigris mamma Lyra då hon dör. En reva i tiden och 

det faktum att Lyra är scenograf som ständigt skapar världar på teatern, möjliggör skapandet 

av världen. Det är hjälparen Ariann som beskriver skapelsen för Tigris då de sitter 

tillsammans vid lägerelden. Hon berättar hur Lyra vaknar upp på en sten i oändlighetens hav 

och med hjälp av en lyra spelar fram världen (148–149). 

 

När musiken klingade fram över havet, blev vågorna allt högre. Och upp ur havets skum 

reste sig en ö. När Lyra spelade växte bergen – branta bruna, svarta och spetsiga. En källa 

slog ut som en blomma i berget och från den rusade floden över ön som en blommas stjälk 

möter jorden. Från himlen sänkte sig tolv vita moln. Dom blev fåren på Stora slätten. Bruna 

sparvar svirrade fram bakom bergen. Upp ur horisonten växte tre systrar, solens uråldriga 

barn. Dom simmade genom havet, och där dom gick i land på andra sidan ön växte 

aprikosträd upp ur jorden för varje steg dom tog (149–150). 

 

I äventyrets upplösning ingår en apokalyptisk scen där den sekundära världens mörka sidan, 

gestaltad genom den Förstenade skogen och Skuggan, förintas och återföds i form av en äng 

av rosor. Även i detta fall är det musiken som initierar händelseförloppet. Denna gång är det 

Tigris och tre uråldriga systrarna som sjunger sången, vilket stoppar Skuggan och leder till 
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Förstenade skogens förintelse (120–126). En koppling till de grekiska myterna och 

hjältesagorna kan vi se genom användandet av stjärnbilder. Här används klassiska stjärnbilder 

som Lyran, Lejonet och Tvillingarna, men de får nya betydelser i kopplingen till karaktärer i 

Tusen stjärnors ö (71). De tre systrarna, uråldriga och kunniga om liv och död, har ett tydligt 

släktskap med Nornorna i den nordiska mytologin, alternativt Parcer eller Moirerna i den 

romerska respektive grekiska mytologin. I alla tre fallen rör det sig om tre ödesgudinnor. I 

fallet nornorna finns koppling till Urdarbrunnen som i Tusen stjärnors ö motsvaras av 

Källornas källa (99). Namn som Oändlighetens hav, Tysta bergen och Källornas källa för 

även de tankarna till sagor och myter. Berättelsen använder sig flitigt av mytiska motsatspar 

som ont och gott, mörker och ljus men också tystnad och musik.  

Även tydliga kopplingar till sagan går att se, då kanske främst i strukturen. Där Tigris 

utgår från hemmet och ger sig iväg på en resa där hon möter hjälparen Ariann och flera 

prövningar som leder fram till att hon får träffa sin döda mamma men också till att saker och 

ting börjar lösa sig hemma i den primära världen. Även om det finns likheter med sagans 

struktur så skiljer berättelsen sig mycket från en klassisk saga, inte minst genom sin komplexa 

gestaltning av protagonisten, där vi både får ta del av hennes tankar och drömmar och får se 

en mer nyanserad gestalt än en sagans stereotypa figurer. En svag koppling till tvåbrödrasaga 

kan också ses i tvillingparet och de fördubblingar som detta möjliggör till exempel med 

fotografiet som finns i två liknande upplagor (57) och gosedjuren som Tigris och Leo har 

varsitt, av varje sort förutom tigern och lejonet (67–68). Dubbleringen används dock inte så 

flitigt och ingen övernaturlig kontakt finns mellan syskonen utom möjligen Tigris arm som 

värker i saknad efter broderns ”Buff” (163, 187, 270). 

Jag vill här också ta upp några kopplingar som jag kan se till Bröderna Lejonhjärta. Om 

de är medvetna eller om det är kopplingar som jag ser utifrån studiens upplägg går inte att 

veta. Men för mig ser det ut som en hommage till ett föregående viktigt verk. Den älskade 

brodern i berättelsen heter Leo och kallas för Lejonet vilket kan jämföras med att bröderna 

heter Lejon i efternamn i Bröderna Lejonhjärta (Lindgren, 2007b). Centralt i berättelsen är 

också körsbärsträd och lägereldar (Karinsdotter, 2019) vilket kan jämföras med Körsbärsdalen 

(Lindgren, 2007b) och ”Lägereldarnas och sagornas tid” (Lindgren, 2007b, s. 7) i Bröderna 

lejonhjärta. Slutligen beskrivs Tusen stjärnors ö bland annat så här ”ön var full av mörka 

skogar, skogar fulla av äventyr” (Karinsdotter, 2019, s. 30). Att jämföra med Bröderna 

Lejonhjärta där Jonatan berättar att i Nangijala får man vara med om äventyr från morgon till 

kväll (Lindgren, 2007b, s. 7). 
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3.1.3 Övergången mellan världarna 
 

Upptakten till äventyret i den sekundära världen är den önskan som Tigris gör då hon blåser 

ut ljusen på sin födelsedagstårta den dag hon fyller elva år.  

 

Och fastän det var omöjligt, helt och hopplöst omöjligt, önskade jag att jag skulle få träffa 

mamma igen. En enda gång. Bara en endaste gång. (11)  

 

Strax efter denna önskan, hittar Tigris en trälåda i flyttröran på vilket det står ”Lyras saker” 

(14). Då hon tar in den i sitt rum för att utforska den upptäcker hon till sin besvikelse att lådan 

är tom. Allt som finns kvar i den är en doft av mammas röda rosor (27–28). När Tigris kliver 

ner i lådan för att komma närmre doften, somnar hon och vaknar upp igen guppande på 

vågorna i Oändlighetens hav med Tusen stjärnors ö synlig i fjärran (28–29). Portalen till den 

sekundära världen är i detta fall en magisk låda, en doft och sömnen. Alla dessa tre 

komponenter finns med vid det flertalet övergångar som Tigris gör mellan världarna. Hon 

besöker Tusen stjärnors ö flera gånger men bara den sista gången träffar hon sin mamma. När 

hon väl har träffat sin mamma ”en endaste gång” så som hon önskade, så försvinner lådan 

spårlöst och hon kan inte längre återvända till Tusen stjärnors ö (245). Huruvida resorna till 

Tusen stjärnors ö händer på riktigt eller om det är Tigris drömmar ges det två motstridiga 

budskap om.  Å ena sidan börjar och slutar resorna alltid med sömn i lådan i Tigris rum. Man 

kan ana att hon hämtar information om mamman och brodern från de foton som hon har på de 

döda, främst på mamman och en bild på brodern, då saker från bilderna dyker upp i den 

sekundära världen. Dessutom säger Tigris i slutet av boken. 

 

 Jag visste inte om Leo skulle få den [gosedjurstigern]. Jag visste inte ens om jag hade 

träffat honom på riktigt, eller om Tusen stjärnors ö fanns. (263) 

 

Å den andra sidan får vi flera bevis för att det som händer på Tusen stjärnors ö faktiskt händer 

på riktigt. Dels Tigris fysiska försvinnande när hon är på Tusen stjärnors ö, flera gånger 

kommer hon tillbaka till en desperat pappa och farmor som har letat överallt efter henne (44, 

106, 169). Tiden tycks vara den samma i de båda världarna. Dels förekommer flera fysiska 

bevis för händelserna som när Tigris kommer hem i en genomvåt pyjamas efter att varit ute i 

regnet på Tusen stjärnors ö (169), eller när hon har med sig en ros hem från Röda rosors äng 

(238). Dessutom får hon information från den sekundära världen som är svår att förklara vart 

den skulle komma ifrån i den primära världen, som att Tigris är född 13 minuter före Leo 
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(97). Som ett sista bevis på den sekundära världens existens får Tigris en körsbärskärna i håret 

då hon står vid Leos grav, mitt i vintern, (270) som en påminnelse från när hon och Leo 

tävlade om vem som kunde spotta körsbärskärnor längst på Tusen stjärnors ö (102). Detaljer 

som denna låter läsaren anta att det kan finnas en länk mellan världarna på kyrkogården där 

det förutom incidenten med körsbärskärnan också försvinner gosedjur som pappan lägger på 

graven (266). 

 

3.1.4 Död och sorg 
 

I Tusen stjärnors ö är det Tigris mamma och tvillingbror Leo som är döda. Dödsorsaken är en 

bilolycka. Det var pappan som körde och Tigris var också med. De krockade med en lastbil. 

Olyckan hände på Tigris och Leos första födelsedag. Tigris och hennes pappa överlevde och 

när boken startar har det gått tio år (5). Avståndet i tid och det faktum att Tigris inte minns sin 

bror och mamma skapar distans till döden som annars finns genom den nära relationen till de 

döda och att dödsorsaken var en olycka där Tigris till och med själv var med. På Tusen 

stjärnors ö så upplever Tigris mammans död en gång till. Först får vi ta del av Tigris rädsla för 

att mamman ska dö, då hon får veta att mamman har förts bort av skuggan (75). Tigris 

försöker desperat rädda sin mamma fast de andra tycker att det är för farligt. När Tigris, Leo 

och Ariann slutligen hittar mamman förvandlad till sten förlorar Tigris sin mamma ännu en 

gång (200).  

I boken finns inga kristna tankar. Däremot besöker de den kristna kyrkogården, där 

mamman och Leo ligger begravda och vi får ta del av traditionen att besöka graven och att 

lägga blommor på den. Tigris, pappan och farmodern besöker graven varje år på Tigris 

födelsedag tillika årsdagen av olyckan (22). Vi får ta del av hur Tigris pappa väljer att köpa 

röda rosor varje gång, men också hur Tigris väljer så konstiga blommor hon kan för att hon 

tror att mamman gillar överraskningar (21). Kyrkogården blir på samma gång en högtidlig 

plats och intimt privat. Tigris och farmor klär på sig finkläder när de ska dit och pappans röda 

rosor blir till en högtidlig ceremoni. Men pappans mjukiskläder och Tigris skämt om att det 

gör inget om hennes kaktusar och bonsaiträd dör, för på kyrkogården är ju alla andra också 

döda (21–22), känns mer privata. Besöken på kyrkogården är också känslomässigt tudelade. 

Det är både en plats där sorgen kan bli outhärdlig (267) och en plats för skönhet och lugn 

(265). 
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Tusen stjärnors ö är ett dödsrike, men inte ett allmänt dödsrike dit alla kommer när man 

dör. Det är ett privat dödsrike som är skapat för Lyra och Leo och för att Tigris skall få 

chansen att träffa dem. Tusen stjärnors ö är därför glest befolkat, där finns bara Lyra och Leo 

samt några symboliska gestalter. 

Tigris saknar sin mamma och senare också sin bror och hon längtar efter att få veta mer 

om dem. Hon som inte minns de döda har en annan sorts sorg än de vuxna som minns och 

saknar de döda som individer (16). För henne blir det svårt när pappan inte vill prata om 

hennes mamma, utan vill att Tigris skall glömma och gå vidare. Han säger att Lyra finns med 

honom hela tiden även om han inte pratar om henne (6). Tigris känner att mamman håller på 

att försvinna och att flytten ifrån lägenheten, där det fortfarande fanns små spår kvar efter 

mamman, gör det hela ännu mer konkret (7).  

Men även om Tigris sörjer sin mamma och bror så är saknaden efter hennes fysiskt 

närvarande men mentalt frånvarande pappa hennes största problem.  

 

Ibland tänker jag att pappa också dog i den där olyckan. Det är orättvist, jag vet det. För han 

lever ju. Fast ändå. (6)  

 

Vi får se många exempel på pappans depression och sorg, hur han inte orkar upp på morgonen 

för att gratta Tigris på hennes födelsedag (9), eller då han bara sitter i soffan och stirrar på ett 

tomt akvarium och inte ens orkar åka och köpa fiskar (10–11). Pappans depression är en källa 

till Tigris ensamhet på mer en ett sätt, förutom den ensamhet som Tigris upplever hemma med 

hans mentala frånvaro, vill hon inte heller skaffa sig några riktiga vänner i skolan då hon är 

rädd för att de skall få vet om hennes deprimerade pappa (47–48). Här får vi en glimt av den 

skam som psykisk ohälsa kan föra med sig. Ett ytterligare problem som Tigris har med 

pappans depression är att hon upplever att han är så ömtålig, vilket leder till att hon inte kan 

bli arg på honom. 

 

Du kanske tycker att jag borde ha blivit arg på honom för det där med gosedjuret, och för 

att han sov på min födelsedagsfrukost? Men det var omöjligt att bli arg på pappa. Jag tittade 

på honom där han låg och sov, han hade fortfarande kläderna på sig från i går. Andra 

pappor hade jeans, stickade tröjor eller skjortor och sånt där. Men min pappa, han hade 

alltid på sig mjukiskläder. Ibland tänkte jag att min pappa var ömtåligare än andra pappor, 

att det kanske var därför han behövde allt det mjuka. (13) 
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Tigris stänger in sina känslor genom att inte gråta och att inte bli arg på pappan, istället bär 

hon allt inom sig. Något som både blir tungt och ensamt (176). Men ju mer Tigris bearbetar 

det svåra i den sekundära världen, ju mer vågar hon också släppa fram i den primära världen, 

först kommer ilskan och sedan kommer till sist gråten. 

 

Då hände något som aldrig hade hänt förut. […] För det spelade inte längre någon roll att 

det var synd om pappa. (107) 

 

Citatet leder oss vidare in i den stora hemligheten att Tigris hade en tvillingbror som dog 

tillsammans med mamman i olyckan. Pappan hittar inte orden för att berätta om brodern och 

ju längre tiden går, desto större blir hans skuld över att inte ha berättat och allt svårare blir det 

att ta steget att berätta. Hemligheten bidrar även till att pappan pratar ännu mindre om 

mamman i rädsla att försäga sig (241–244). När Tigris har listat ut att hon har en bror och 

mött honom på Tusen stjärnors ö, ökar ilskan på pappan och ilskan över att han säger förlåt i 

stället för att göra rätt och berätta (108). Olika bearbetningar kring den stora lögnen dyker upp 

både i den primära världen då Tigris övertalar Niko att ljuga för hennes skull då hon behöver 

ett alibi för att kunna bege sig till Tusen stjärnors ö (132–133) och i den sekundära världen 

när Tigris blir så arg över det som hon uppfattar som lögner kring Gosedjurekorren och Leo 

(40). Knuten kring lögnerna löses upp då pappan slutligen berättar om Leo (241–244) och då 

hon själv tar steget och berättar om äventyret på Tusen stjärnors ö för Niko (257). 

En tanke som återkommer i boken är att bära med sig den döda inom sig, det framställs 

som en typ av försoning med det outhärdliga i att mista sin mamma och bror eller sin partner 

och sitt barn. Budskapet återkommer i något olika varianter, uttryckt av pappan, mamman och 

grannpojken Niko (6, 207, 257). Samma tanke får en mer symbolisk form, på Tusen stjärnors 

ö där Tigris mamma låtsas fotograferar fina stunder,  

 

Klick! Nu fotograferar jag er! Tigris, Leo, Ariann, dyngsura på stranden, och nu i mitt 

hjärta, sa hon och la handen över sitt hjärtealbum. (210) 

 

Parallellt med Tigris sorg får vi ta del av Leos sorg, om än från utsidan. För Leo blir sorgen 

över modern då hon rövas bort och förstenas, djupare än vad den blir för Tigris. Hon håller 

visserligen på att förlora sin enda chans att lära känna sin mamma, men Leo håller på att 

förlora den viktigaste människan i sitt liv, mer eller mindre den enda han har. Leo sörjer också 

sin pappa på ett liknande sätt som Tigris har sörjt sin mamma, men när han får veta att pappan 

inte har berättat för Tigris om honom, kan han släppa fram den ilska över pappans brister som 
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inte Tigris själv för mått sig till ännu (83). Det blir som en vägvisare för Tigris att man kan 

vara arg på någon och älska den på samma gång, som mamman uttrycker det (228). 

I berättelsen finns ett stråk av skuld även om det inte är så tydligt framskrivet som 

många av de andra känslorna. Tigris känner den främst i den sekundära världen, där hon 

känner skuld över att hennes försök att rädda mamman i stället förvärrar situationen. Dels då 

hon beger sig in i förstenade skogen och av misstag lär skuggan att han tål ljus, dels då hon tar 

med sig stjärnstenen som hennes pappa har haft i akvariet till Tusen stjärnors ö i 

förhoppningen om att den skall väcka mamman, då den i stället riskerar att tas av skuggan, 

vilket kan leda till att hela världen försvinner (210–211). Tigris får också veta att det farliga 

på Tusen stjärnors ö finns till som det pris mamman fick betala för möjligheten för Tigris att 

besöka ön (151). Något som resulterar i en skuldkänsla gentemot brodern när mamman blir 

bortrövad av skuggan (166). I den primära världen känner Tigris skuld över att hon gör sin 

pappa och farmor besvikna med de lögner hon tar till för att kunna bege sig till Tusen 

stjärnors ö (171). 

Trösten som Tigris hittar genom den bearbetning som äventyret på Tusen stjärnors ö 

innebär, handlar både om att få lära känna sin mamma och sin bror och på så vis fylla upp det 

tomrum som uppstår av att halva ens familj inte längre lever och att hon lär sig att hantera sin 

egen sorg genom att släppa fram sina känslor av sorg och ilska, i stället för att bära dem inom 

sig. Detta leder i sin tur till att Tigris pappa vaknar upp ur depressionen och mer och mer axlar 

sin föräldraroll. Pappans utveckling leder dessutom till att Tigris får lära känna sin mor och 

bror genom pappans minnen. 

 

3.2 Innanför min blåa dörr 
 

Alla sidhänvisningar i avsnittet gäller Innanför min blåa dörr (Karlsson, 2015) om inget annat 

anges. 

 

3.2.1 Den primära världen 
 

I boken Innanför min blåa dörr får vi ta del av Leos livssituation strax efter att hans morfar 

dött (4). Det är Leo själv som berättar. Leo är någonstans i lågstadieåldern, men hans föräldrar 

brukar fortfarande sjunga godnattsånger för honom (12), han leker med lego (8) och han har 

sommarlov från skolan (76). Boken utspelas, av tunnelbanan att döma, i Stockholmsområdet. 
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Leo bor i en lägenhet med utsikt (64) och har en arg granne som inte gillar att man väsnas i 

trapphuset (66–67). Tiden markeras av tunnelbanan, tv och tv-spel (60, 78) men är inte 

definierad. Den primära världen med sin tätortsmiljö och vardagliga framtoning är troligen 

igenkännbar för de flesta svenska barn i dag. 

Det som tydligast framträder i den primära världen ett sommarlov som inte känns som 

semester. Leos kamrat Josef reser bort (50), Leos mamma ligger i ett mörkt rum och sörjer 

morfadern (63) och pappans förslag om att göra något roligt blir inte av (22). Vi får uppleva 

Leos ensamhet i olika situationer, när hans kamrat reser iväg med sin familj och Leo står 

ensam kvar på parkeringen (52), i tunnelbanan som är full av folk men ingen som Leo känner 

(23), på den tomma och tysta skolgården där till och med fritids är stängt (76) eller när han 

försöker leka lite ensam i sitt rum (8). Beskrivningarna av den primära världen målar upp de 

brister som skapar behovet av en sekundär värld.  

Den primära världen och Leo, utvecklas under berättelsens gång. Leo är till en början 

passiv och väntande (6), för att senare utveckla en ilska mot situationen, som då han lever ut 

den (64–67), får föräldrarna att vakna till och åter uppmärksamma Leos behov (68, 78). 

Utvecklingen sker i den primära världen med liten eller ingen grund i den sekundära världen. 

Däremot resulterar utvecklingen i den primära världen i förändringar i den sekundära. 

 

3.2.2 Den sekundära världen 
 

I boken Innanför min blåa dörr är den sekundära världen en kompensatorisk värld. Här bryts 

Leos ensamhet av de tre talande djuren som är hans vänner. De sätter Leo i centrum och hittar 

på roligheter och skojar.  

Det tråkiga och händelselösa sommarlovet i betongen, kompenseras här genom 

turkosblått vatten (14), strålande sol, vattenskidåkning (40), fiske (70) och häng på stranden 

(30). Här är det skratt och glädje, som när Leo råkar spotta en körsbärskärna så att den studsar 

rakt i huvudet på Lången och Tvären skrattar så mycket att hon trillar omkull (34). Eller då 

Leo åker vattenskidor, ”Jag kommer inte ihåg när jag hade så här roligt senast.” (40) 

Som en ytterligare förstärkning av den paradisiska framtoningen används ett magiskt 

skåp som förser Leo och hans vänner med allt gott de önskar sig. De festar på läsk, pizza, 

kakor och godis i en outsinlig mängd (54–59). 

Världen har också tydliga inslag av att finnas till för Leos skull, liksom djuren är där för 

hans skull (17), han är alltid välkommen (34) och de har alltid tid (35), till och med vädret 
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verkar styras av Leos behov med den lagom varma solen (43), det ljumna vattnet (14) och 

vinden som blåser åt det hållet som passar Leo (71, 74). 

Dock är de tre förmänskligade djuren en något udda trio i en paradisskildring. Tvären är 

en råtta, Lången en fisk av arten långa och Taxi är en tygtax. 

Speglingarna i den sekundära världen är inte så många och framträdande men vi kan se 

några. På ett övergripande plan kan vi se hur Leos tankar om paradiset, ”Paradis. Det heter så, 

ställen där allt bara är härligt” (5), återkommer i världen innanför den blåa dörren där allt 

verkar vara just härligt. Det går också att se en koppling mellan den sång om vågor som Leo 

sjunger för sig själv, i brist på föräldrarnas godnattsång (12) och den kluckmelodi som 

vågorna från den sekundära världen skapar och som förebådar övergången mellan världarna 

(12). Av bokens bilder att döma är Taxi i själva verket Leos gosedjurshund (21), som dyker 

upp i den sekundära värden i en levande variant. Och det turkosblå vattnet liknar Leo själv vid 

det man kan se i resekataloger (14). 

En känslomässig aspekt som speglas i den sekundära världen är att ha tråkigt. Först 

kontrasteras det genom att allt tycks vara roligt, där i världen innanför den blåa dörren. Men 

sedan nyanseras det av att djuren inte vill följa med hem till Leo för de ”gillar inte tråkigt […] 

gillar bara kul” (61). Mot slutet blir djurens motstånd mot att ha tråkigt en brist. Han tänker att 

man måste ha tråkigt ibland (74), som när man är ledsen (82). 

Den sekundära världen i boken Innanför den blåa dörren befinner sig inuti Leo, man 

kommer dit genom en liten blå dörr på Leos mage (12–14). Världen där innanför är 

begränsad, ja den verkar nästan vara som ett rum med himlen som ett tak som böjer sig ner på 

sidorna (14). Miljöbeskrivningarna är närmast kulissartade med sina palmer, solstolar och det 

magiska skåpet. Möjligen med undantag av ekan, där klinkkonstruktionen och det kluckande 

ljud som det åstadkommer när vågorna möter skrovet beskrivs (20). Miljön har vissa 

övernaturliga drag så som att vinden vänder efter behov (71), en råttsvans kan driva en eka så 

snabbt att det går att åka vattenskidor efter den (39) och det magiska skåpet som innehåller 

allt gott man önskar sig (59). Men miljön saknar inte för den skull teknik, djuren har både tv 

och tv-spel (60, 78).  

Bokens kopplingar till sagan och myten är svaga och den följer ingen klassisk 

sagostruktur med prövningar och överlistande av fienden, användningen av tretalet eller kamp 

mellan gott och ont. Dock finns de tre förmänskligade djuren som är Leos vänner, där Taxi 

också är en levande leksak. Paradisskildringen kan ses som ett mytiskt motiv, men inga 

mytiska gestalter, eller händelseförlopp gestaltas. 
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3.2.3 Övergången mellan världarna 
 

Övergången mellan världarna sker då Leo befinner sig i sin säng och ska sova, han hör en 

kluckande melodi, som gör honom sömnig och han använder en liten blå dörr på sin mage 

(12). Den tycks dyka upp där på grund av Leos behov och han besöker den sekundära världen 

flera gånger. Huruvida världen innanför den blåa dörren är en dröm eller om Leo faktiskt är 

med om allt det roliga där kommenteras på olika sätt. Leo själv tror först att det var en dröm. 

Han går runt och tänker på dörren men vågar inte titta efter i rädsla att den inte ska finnas där 

på magen (25). Och när han sedan på kvällen hör ljudet och hittar dörren, så utbrister han 

”Dörren är där! Den är på riktigt! Det var ingen dröm!” (28). Men kanske är sömnen en del av 

övergången, som inför den andra resan då han ”blundar och lyssnar och ligger alldeles stilla” 

(28). Eller då han ska resa hem och ligger på stranden och nästan somnar innan han 

återvänder hem till den primära världen (43). Det förekommer inga bevis i form av föremål 

från den sekundära världen som tas med till den primära, eller blöta kläder efter simturerna. 

Det faktum att Leo och mamma hittar en dörr på mammans mage också och att de beger sig in 

genom den tillsammans (84) tyder på att det inte bara är Leos egna drömmar. Det skulle 

kunna vara ett bevis på att världarna finns på riktigt, eller att de är fantasier som Leo hittat på 

och som mamman och Leo sedan fortsätter tillsammans. Hur tiden förhåller sig mellan de 

olika världarna kommenteras inte, kanske tar besöken i den sekundära världen hela natten 

eller bara ett ögonblick. 

  

2.3.4 Död och sorg  
 

Det är Leos morfar som dör i den här berättelsen (4). Han är gammal och dör av ålder. Boken 

tar också upp Leos döda mormor som dog redan när hans mamma var liten (5) och Leos 

farmor som är dement och bor på ett ålderdomshem och som också snart ska dö (45). 

Leo får inte vara med på begravningen av sin morfar, för att föräldrarna tycker att barn 

inte ska behöva vara med om något så sorgligt (4). Dock verkar den sorg som mamman 

sprider omkring sig där hemma vara ett större problem för Leo. Han får i stället besöka graven 

i efterhand (4–6). Morfadern tycks ha haft en kristen tro, han menade i alla fall att mormodern 

hade kommit till paradiset (5). För Leo verkar det inte lika självklart. Han uttrycker det som 

att morfar ”är någon annanstans nu. Eller så är han bara borta” (64). 
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Vi får ta del av Leos nedstämdhet, men om Leo sörjer sin morfar får vi egentligen inte 

veta. Tydligt är i alla fall att Leo inte tycker om att hans mamma sörjer så länge och intensivt 

och att hela sommaren förflyter utan att de gör något roligt. 

 

Jag tycker inte om när mamma bara viskar och gråter. Men hon kan inte hjälpa det. Och jag 

kan inte hjälpa henne, vi måste bara vänta på att det ska gå över, säger pappa. Jag väntar 

mest inne i mitt rum så att jag inte är i vägen (6). 

 

I berättelsen framgår det att båda föräldrarna brister i att ge Leo det han behöver. Till exempel 

när föräldrarna kommer in till Leo för att säga god natt. 

 

Vi brukar sjunga något innan jag ska somna, men det har vi inte heller gjort på hela 

sommaren. Det har blivit så, nu när pappa måste klappa mamma istället för mig. Jag 

klappar mig själv på armen, och sjunger sången om vågorna på havet och träden i skogen. 

När jag slutar blir det alldeles tyst (12). 

 

Pappan säger att de ska hitta på något roligt men del blir aldrig av (22). Men det värsta är att 

mamman blir kvar i sängen och gråter (52).  

Det Leo i början av boken hanterar genom att dra sig undan utvecklas till ilska. Han blir 

arg på mamman för att hon bara ligger där och är ledsen och på pappan för att han är tråkig 

och på att hela sommaren är tråkig (64). Han blir också irriterad på vännerna innanför den 

blåa dörren för att de inte förstår honom och sorgen. I takt med att Leos föräldrar återtar sina 

föräldraroller och djuren inte förstår Leos sorg. Så händer något med den sekundära världen, 

eller Leos syn på den. 

 

När jag tittar upp på himlen märker jag att den är som ett lock. Inte evighetshög som himlen 

utomhus. Det känns som om jag skulle kunna nudda den med fingrarna om jag sträcker på 

mig. […] Det känns så trångt i dag (79–80). 

 

Leo finner tröst i leken, glädjen och gemenskapen i den sekundära världen. Men också i en 

stunds gemenskap med pappan på tunnelbanan då de pratar om att farmor också kommer dö 

och pappan lovar att inte bli lika ledsen som mamman är nu och håller om Leo (48). Och av 

mamman när hon tar sig samman och söker upp Leo och han kan berätta om sin blåa dörr för 

henne. Leo tycks då förstå att man måste få vara ledsen (81–82).   
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3.3 Det tunna svärdet 
 

Alla sidhänvisningar i avsnittet gäller Det tunna svärdet (Nilsson, 2017) om inget annat 

anges. 

 

3.3.1 Den primära världen 
 

Beskrivningen av den primära världen är starkt tudelad. Å den ena sidan möter vi den svenska 

sommaren vid haver med glittrande vatten, varm sand och sommarblommor i diket. Å den 

andra sidan möter vi en tragedi så hemsk att man får värja sig för att inte slå igen boken. Vi 

får genom Sasjas ögon uppleva väntan på att hans cancersjuka mamma ska dö. Det är 

hjärtskärande att läsa om hur han ger sin mamma ett nytt namn Semilla, för att det gör för ont 

att säga mamma nu när han vet att han ska förlora henne (12). 

Sasja tycks vara någonstans i förskoleåldern, men inga säkra åldersangivelser ges. Han 

sitter på sin pappas axlar (5) och har leksaker som dockor, bilar och nallar (23). Han är också 

hos Palmgren när hans mamma och pappa åker till sjukhuset (11). Ingen skola nämns, men 

det skulle också kunna bero på att Sasja inte minns tiden innan hans mamma blev sjuk (12). 

När i tiden berättelsen utspelas blir också diffust. Ingen avancerad teknik förekommer 

så som datorer eller smarta telefoner, men föräldrarna åker bil till doktorn (11) och pappan 

kan vara hemma och ta hand om den sjuka mamman. Den framstår som en modern men 

allmängiltig tid. Rumsligt befinner vi oss i en idyllisk landsortsmiljö, någonstans utmed den 

svenska kusten. 

Den primära världen beskrivs genom en tillfällig flykt från det hemska när pappan och 

Sasja beger sig till havet och upptäcker ett havsörnsbo. Där leker Sasja att han kan flyga som 

en örn och sitter i pappas knä som om allt vore som vanligt (5–8). Och genom ett samtal 

mellan mamman och Sasja om döden och vad som händer när man dör, men också om att 

vara beredd att släppa taget (17–22). 

Den primära världens tragedi med den döende mamman skapar orsaken till äventyret i 

den sekundära världen, som är en färd genom dödsriket för att hämta tillbaka Sasjas mamma. 

Beskrivningen av Sasjas livssituation ger oss pusselbitar som vi senare får se i den sekundära 

världen. 
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3.3.2 Den sekundära världen 
 

Den sekundära världen i Det tunna svärdet har vissa kompensatoriska drag. Tydligast av allt 

är det faktum att ingen kan dö i denna värld (43, 131). Men också att Sasja finner en vän det 

första han gör. Vännen är en gris som går på två ben, som Sasja kan berätta för om allt det 

hemska, men kanske ännu bättre är att de kan leka tillsammans. När Sasja först ser vännen 

Trine är han mitt uppe i en fäktningsmatch med sitt pinnsvärd mot en osynlig motståndare. 

Att Sasjas saknat leken där hemma i det sorgtyngda huset är genomgående i berättelsen. 

 

Det såg så roligt ut. Ja, jag blev så outsägligt lycklig av att sitta där och titta på honom. 

Helst ville jag rusa upp och fråga om jag fick vara med, fast jag vågade inte. Men jag 

hungrade efter den där leken, det gjorde jag. Som man hungrar efter något man inte har 

smakat på länge (28). 

 

Leken och i synnerhet fäktningen med pinnsvärd, blir ett bärande inslag under resan genom 

dödens rike. De leker att de är stora och starka men också att de är döden själv eller en pojke 

som har kommit för att rädda sin mamma (77). En annan sak som stämmer in på en idealvärld 

för Sasja, är att det inte tycks finnas några flugor i dödens rike. I själva verket finns det inga 

djur alls utom de tre folken hildiner, spartaner och hapyrer (31, 43) (Senare visar det sig att 

det finns flugor hos döden). Men det är just omständigheten att det inte finns flugor som gör 

Sasja glad, han har nämligen blivit väldigt rädd för flugor sedan han fick veta att hans mamma 

skulle dö (14). Dödes rike är vackert med sina strandängar, lummiga skogar och prunkande 

blommor, men vacker är ju också Sasjas primära värld, så i det fallet rör det sig inte om 

kompensation. 

Att dödens rike är en spegling av den primära världen och Sasjas livssituation är väldigt 

tydligt. Det är nästan ingenting i beskrivningen av den primära världen som inte speglas i den 

sekundära. Tydligast är utgångspunkten i det samtal som Sasja och hans mamma har om 

döden. När Sasja frågar mamman om hur det är när man är död, berättar mamman om dödens 

rike, om hur man kommer dit snabbt och lätt och att man blir något annat när man dör, att 

man förvandlas till något nytt. Mammans svar går att tolka som andligt abstrakta, men i Sasjas 

huvud blir det hela väldigt konkret. När mamma pratar om att man kommer dit snabbt och 

lätt, föreslår Sasja att man reser med båt och när mamman inte har svar på vad man förvandlas 

till när man dör, utan svarar ”Tänk på något fint bara” (18), tänker Sasja på de vackra djur han 

sett under morgonen med pappa, den stolta havsörnen, grisarna med sina vackra ögon och 
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familjens snälla hundar (18–19). Det är också under det samtalet som tanken om att kunna 

lura döden kommer upp. När mamman förklarar att hon är redo att dö men inte att lämna 

Sasja och hans pappa, utbrister hon, ”Tänk om det går att överlista Döden” (21). Sasja är 

genast med på idén och lovar att komma på ett sätt (21–22). 

När Sasja väl kommer till Dödens rike för att lura Döden och hämta hem sin mamma, 

möts han följdenligt av ett rike där det finns tre folkslag bestående av förmänskligade djur 

som bär kläder och går på två ben. Det är hildiner som är grisar, spartaner som är hundar och 

harpyrer som är havsörnar. Familjens hund Ninni blir än mer precist återspeglad i vännen 

prinsessan av Sparta (111). Även färden i båten konkretiseras och Sasja kommer till dödsriket 

genom att ro efter Dödens vackra båt. Sasjas bild av sin sjuka mamma, som om det bara fanns 

ett tunt skal kvar av henne (17), återkommer i beskrivningen hur det går till när döden 

kommer och hämtar de döda, hur ”han öppnar skalet och lyfter upp den som finns inuti” (78) 

och tar med denna lilla skrynkliga gestalt till dödens rike så att den kan skrynkla upp sig och 

bli en hildin, spartan eller harpyr. Hans skräck för flugor som han inte riktigt förstår i den 

primära världen, får sin förklaring i den sekundära världen, där flugorna är dödens budbärare 

som kommer med bud från den primära världen när det är dags att hämta någon till dödens 

rike. Den sekundära världen ger också Sasja handlingsutrymme som han saknar i den primära 

världen, där han endast kan sitta och titta på medan hans mamma tynar bort. I en konkret 

värld som Dödens rike där döden är en person och väntan gestaltas i en resa, kan Sasja 

slutligen lura döden att låta Semilla återvända hem. 

I Dödens rike finns många absurda, skrämmande och blodiga inslag insprängda i en i 

övrigt ganska trivsam resa. Det förekommer halshuggningar, utspillda inälvor, blodiga 

operationer och slarvigt fastsydda huvuden, visserligen förmildrat av det faktum att ingen kan 

dö, men lika fullt skrämmande. Jag tolkar dessa inslag som en spegling av den dödsskräck 

som Sasjas mammas död väcker hos honom. Absurd blir även den förvrängning som 

personernas djurgestalter åstadkommer, i Trines tycke vackra mamma beskrivs till exempel 

av Leo så här. 

 

Ingen av de hildiner jag hittills hade stött på var i närheten av så tjocka som den här. Den 

här hildinen var så väldig att jag trodde att trappan skulle rasa av tyngden. Magen såg ut 

som en svällande tunna, armarna var grova som stockar och ryggen var en enda lång kraftig 

puckel. Ansiktet var veckat och knöligt, ögonen inget annat än ett par bleka springor i allt 

det feta (50). 
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Dessa absurda men samtidigt förmildrade inslag får äventyret att likna en dröm. Dödens rike 

beskrivs också indirekt genom hur dess invånare reagerar på Sasja. Förutom några vänner och 

hjälpare ser invånarna den lilla späda Sasja som ett hot, en odåga, en olämplig lekkamrat och 

ett förebud om undergång (204, 253, 255, 403, 404). Invånarnas åsikter visar på de 

perspektivbyten som Dödsriket gång på gång visar upp. 

Geografin i Dödsriket beskrivs allteftersom Sasja går genom landet. Han flyter iland 

med ekan längst i söder och tar sig sedan till fots genom de tre folkens riken ända upp till den 

nordligaste spetsen där Dödens hus ligger. Som hjälp finns också en kart i bokens början, där 

vi kan se skogar som Skymtskogen, Bortmarken och Gröngården och platser som 

Rubinslottet, samhället Hyrn och Borgen Berghuset utritat. Naturbeskrivningarna är mustiga 

och artrika. 

 

Natten var ljum och stilla där vi vandrade sida vid sida under månen […] Ekarna och 

askarna, täckta av lunglavens flikiga blad, såg ut som om de bar gröna långklänningar. 

Myskmadran med sina vita små blommor bredde ut sig till tjocka mattor över marken, 

doften från örter och underviol var härlig att dra in i näsan. Det enda som hördes var våra 

fotsteg i mossan, och någon kvist som gick av ibland med ett litet snäpp! (75) 

 

Dödens hus som står för hotet i den här berättelsen visar ingen ondska i sin miljö. Huset liknar 

i själva verket Sasjas eget hus. Stort och gult och vackert omgivet av fruktträd, med en 

krocketplan på framsidan (10, 342). Det enda som vittnar om hotet är en aning solkighet som 

träder fram i de dåligt diskade tårtassietterna (355) eller de fettfläckiga tapeterna (437). 

Det tunna svärdet har lånat sitt motiv från myten, man kan se den som en omarbetad 

variant av myten om Orfeus och Eurydike. I båda fallen handlar det om en hjälte som beger 

sig till dödsriket för att hämta hem någon de älskar till de dödligas värld. Även namn i boken 

har hämtats från myt och historia. Örnfolket heter harpyrer vilket är förvillande likt harpyjor, 

som är en slags straffgudomligheter, i gestalt av bevingade kvinnor, i den grekiska mytologin. 

Harpyrerna i Det tunna svärdet är också de som tar Sasja och hans vänner till fånga och 

spärrar in dem i fånghålor. I Det tunna svärdet heter Dödens kusk i gestalt av en hund Karo, 

vilket måste ses som en ordlek med likheten mellan det klassiska hundnamnet Karo och 

Dödens färjkarl i den grekiska mytologi som heter Karon. 

Ännu starkare är kopplingen till sagan. Det tydliga mönstret med tre gör att 

sagokaraktären stiger fram i berättelsen. Det finns tre folkslag i dödens rike, Sasja möter tre 

vänner hildinen Trine, Prinsessan av Sparta och harpyren Höder. De får hjälp av tre hjälpare, 

den egensinnige Drottningen av Sparta, Trädgårdsmästaren Spartacus och vävaren Harf. Sasja 
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gör dödliga saker tre gånger som att drunkna, bli förgiftad och frysa till is, vilket han 

överlever eftersom ingen kan dö i Dödens rike. Slutligen har Döden tre underbara fordon som 

lockar och drar i Sasja under hela resan och som han slutligen får åka i under sin hemfärd 

tillsammans med sin mamma. Det är en fantastiskt vacker båt som tjäras med tjära och som 

gjorts av ängsklockor vilket hundra plockare plockat från morgon till kväll (70) och som rors 

av trettiotvå hildiner (507). En vagn med gyllene hjul (503), med en sufflett som tvättas med 

rosenvatten, gjort av rosor från hundra tunnland rosenodlingar (151) samt dras av sexton 

spartaner (138). Slutligen är det Dödens bevingade stol som är en bärstol höljd i ett tyg vävt 

av skogsstjärnans tunnaste fibrer, så skirt att det måste bytas efter varje resa (267). Denna 

sköna bärstol bärs av åtta harpyrer (501). De är som döden sorglig och vacker på samma gång 

(328). 

Dessutom följer berättelsen sagans struktur med sin hjälte med underifrånperspektiv 

som ger sig ut på en resa där han möter prövningar och får hjälp av hjälpare. Han vinner 

slutligen prinsessan, eller i det är fallet sin mamma, genom att överlista den övermäktige 

fienden. 

Några direkta kopplingar till Bröderna lejonhjärta finns inte i denna berättelse utom 

möjligen Drottningen av Spartas visdomsord om att:  

 

Ibland, min lilla hildin, behöver man göra det som är hemskt om man tror att det kan leda 

till något gott. (133).  

 

Som är snarlikt med det Jonatan säger till Skorpan i Bröderna Lejonhjärta; 

 

att ibland måste man göra det som var farligt, annars var man ingen människa utan bara en 

liten lort! (Lindgren, 2007b, s. 69).  

 

Eller att det hemska som händer i de båda berättelserna först hänförs till det avlägset förflutna 

för att sedan ändå inträffa igen i de båda äventyren, som striderna mellan folken i Det tunna 

svärdet och vidundren Katla och Karm i Bröderna Lejonhjärta. Men i båda fallen rör det sig 

nog snarare om tillfälligheter och likheter på grund av de liknande motiven en om någon 

medveten hommage. 
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3.3.3 Övergången mellan världarna 
 

När Sasja förflyttas mellan den primära världen och Dödens rike i början av boken, sker detta 

i anslutning till sömnen. Han vaknar upp hemma i sitt hus och upptäcker att hans döende 

mamma är borta. Han tror att nu har döden varit och hämtat henne (23–24) och skyndar ner 

till bryggan för att försöka hinna ikapp Dödens båt. Väl där ser han båten på väg ut över havet 

och hoppar i grannens eka för att ro efter (26). På havet bryter en storm ut och Sasja lägger sig 

på botten av båten för att inte trilla i och där somnar han och vaknar upp när båten drivit i land 

i Dödens rike (26–27). På hemresan upprepas resan över havet, stormen och sömnen, men den 

här gången reser han tillsammans med sin mamma i Dödens båt. Sömnen, ger oss en 

antydning om att det hela skulle kunna vara något som Sasja drömmer. Till en början finns 

också en tvekan hos Sasja som när han hemma i huset känner vinddraget från dörren som 

Döden har lämnat öppen efter sig och han liksom övertygar sig själv med orden, ”det som inte 

alls var inbillning utan på riktigt” (24). Eller när han väl nere på bryggan uttrycker sitt tvivel.  

 

Fortfarande i den stunden tvivlade jag. Fortfarande hade jag svårt att tro att den [Dödens 

båt] verkligen fanns – och att jag skulle få se den (25).  

 

De tydliga kopplingarna till Sasjas upplevelser i den primära världen som träder fram i 

Dödens rike och den drömlika stämningen, stärker teorin om att det hela är en dröm. Men i 

övrigt är boken berättad utifrån perspektivet att det som utspelar sig i Dödens rike händer på 

riktigt. Vi får flera bevis för att så är fallet. Till exempel får Sasja med sig en mässingsask 

med en mosad fluga ifrån Dödens rike. Det är Döden som bett honom ta med den för att den 

ska kunna dö i de levandes värld (498–499). Och när han vaknar upp på Palmgrens brygga 

och börjar gå hemåt hittar han asken i sin ficka (512), vid bryggan hittar de också ekan 

fastknuten med en hildinsk knop (511). Men det största beviset är naturligtvis den friska 

mamman som Sasja har med sig vid sin sida där han promenerar hem mot huset i den 

skinande solen (512). Men slutet har en öppning för drömtolkningen också, boken slutar innan 

han och mamman når fram till huset med pappan. Kanske vaknar han upp senare i sin säng 

och upptäcker att allt är som förut. 

Hur förhållandet mellan tiden i de olika världarna är, får vi inte veta så mycket om. Det 

framgår att Sasja är länge i Dödens rike, vandringen tar lång tid och deras tid i fängelsehålan 

och den i Dödens hus framstår snarare som veckor än dagar. Men vi får inga exakta 

tidsangivelser. När Sasja kommer hem till den primära världen finns det en beskrivning av att 
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det har förflutit en del tid där hemma när Sasja gräver ner mässingsasken i dikesrenen och 

utifrån jordens fuktighet, konstaterar att ”det hade nog regnat en del medan vi var borta” 

(513). Men det är fortfarande sommar och samma arter blommar fortfarande i diket. 

En koppling mellan världarna är också flugorna som Döden har som budbärare. Det 

beskrivs hur de föds i vår värld i ”gödselstackarna, i såren, i den ruttna fisken i era sopor” och 

hur de genas börjar mäta människornas tid (386). När någon ska dö så flyger dom till Döden i 

hans rike och ger honom bud där om (345). Flugorna är väldigt fästa vid Döden (386) och 

Döden vid flugorna (474). I Dödens hus möts Sasja av tiotusentals flugor i hallen (345) och 

Döden berättar att de brukar sova i hans säng (437). När flugorna ska dö så återvänder de till 

de levandes rike (474). Så flugorna tillhör båda rikena. 

 

3.3.4 Död och sorg 
 

I Det tunna svärdet är det Sasjas mamma som dör i cancer. En död så nära och hemsk för 

barnet Sasja att han försöker att skapa distans till det på olika sätt. Sasjas tankar om döden 

möter vi till största del i den sekundära världen där de tar sig många olika uttryck. 

Boken beskriver inte traditioner eller kristna budskap kring döden. Det enda som finns i 

den vägen är en beskrivning om att Döden lämnar de dödas skal i de levandes rike för att de 

anhöriga ska ha något att begrava (83). I övrigt är skildringen av döden mytisk, med döden 

som en person som härskar över de döda i Dödsriket. 

Dödens rike består av en ö befolkat av tre folk som alla älskar och beundrar Döden. De 

döda som kommer till Dödens rike förvandlas till en medlem av något av dessa folk (78) och 

får en ålder, en roll och en familj av Döden (159–160). De glömmer vem de har varit i de 

levandes rike. I Dödens rike kan sedan ingen dö och heller ingen utveckling sker (420). Den 

som blivit ett barn förblir ett barn för evigt. Detta innebär att mycket vänds upp och ned i 

Dödens rike. Till exempel så finns det ingen saknad efter någon som har försvunnit, istället 

saknas den som ännu inte kommit (160). Sasja funderar också på vad det gör med meningen 

med livet. Ur hans perspektiv handlar det mycket om att undvika att dö när man är i de 

levandes rike (102). Men i dödens rike ”var det ingen som tyckte att livet var särskilt viktigt. 

För dem var döden det viktiga, och livet bara en ansats” (201).  

Hans vän Trine menar att meningen med livet är olika för olika personer, för hans 

mamma är meningen med livet att ro, medan det för hans pappa är att leda Dödens båt (102). 

Hans tankar går i liknande banor när han pratar om striden med Drottningen av Sparta. Vad är 

meningen med att strida när ingen kan dö? Drottningen menar att striden fyller sin funktion 
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även i Dödens rike, hon menar att det gör väldigt ont att få sitt huvud avhugget och att det 

aldrig blir riktigt bra när man försöker sy fast det igen och där kan inte döden komma som en 

befrielse som i de levandes rike (131–132). 

Att de som dör förvandlas och glömmer vem de var i de levandes rike oroar Sasja. Hur 

ska hans mamma se ut och vara när han återfinner henne i Dödens rike. Han tröstar sig med 

att mammor kan förändras även i de levandes rike men att man inte slutade älska dem för det 

(334–335). Men Sasja behöver inte oroa sig. Precis som han tänkte när han låg i mammans 

sjuksäng och funderade på vad döden skulle förvandla hans mamma till, fick Döden svårt att 

välja då hon redan var det vackraste så som hon var (19). Döden blev förälskad i henne och 

sparade henne som hon var (351). Det skulle kunna vara så att det här behandlar Sasjas behov 

av att bli till genom mammans blick. Vad händer om mamman inte längre ser honom som sin 

son? Vem blir Sasja då? 

Dödens rike har flera ansikten. På resan med sina vänner, färdas Sasja genom ett 

naturskönt och gemytligt rike, med lek och äventyr men det är också makabert med av huggna 

huvuden och mängder av blod. I Dödens hus framställs allt på ett hemvant och positivt sätt, 

med tårtkalas, krocketmatcher och barnens kojbyggen och fäktningslekar. Men samtidigt är 

det något som skaver där, med det halvdiskade porslinet, med flugorna som lurar utanför 

fönstren och den vänliga men något obehagliga Döden. I Dödens rike får vi också möta det 

upphöjda och överjordiska i Dödens fordon. Det illustreras här av hur Sasja upplever Dödens 

bevingade stol. 

 

Och att resa med den stolen, sa jag. Det är som … som om hela ens själ jublade och sjöng 

(267) 

Med ens var det som om luften i mina lungor låste sig i kramp. Jag satt under flera 

sekunder och bara kippade – ja, visst var det så att Dödens bevingade stol tog andan ur en! 

Den var så vacker att jag trodde mitt hjärta skulle brista (327). 

 

Vi får också veta att Dödens rike inte är det enda dödsrike som finns, när Sasja frågar Döden 

om han inte har mycket att göra med alla människor som dör hela tiden. 

 

Sasja, den här platsen är ett sandkorn bara. […] I ett universum alldeles smockfullt av 

sandkorn! […] Fråga mig bara inte hur de ser ut eller vad man blir när man kommer dit, för 

själv har jag aldrig varit där (388). 
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Det ger oss en vink om att det här är Sasjas eget dödsrike som är anpassat efter hans egna 

föreställningar om döden. 

Döden som person beskrivs som en ganska vacker man, med lång näsa och kalla blå 

ögon (346), iklädd en blank purpurröd morgonrock (347). Han är känd för sina 

krocketmatcher och tårtkalas (80–81). Alla i Dödens rike tycks vara väldigt förtjusta i Döden. 

Hans behandlande av de döda beskrivs med ömhet och värme, hur han lyfter upp dem ur 

skalet, lindar in dem i en filt och tar dem till Dödens hus där han håller kalas för dem i veckor 

(79–80). Men Dödens karaktär beskrivs även i mer negativa ordalag. Drottningen av Sparta 

menar att man får ta honom med en nypa salt (139) och Sasjas mamma, uttrycker det som att 

”Han är så otroligt uppfylld av sin egen förträfflighet” (430), medan Döden själv hävdar att 

han ”bara är en stilig karl som älskar sitt arbete” (462). Mot slutet framträder även en mer 

skräckinjagande gestalt. Då han erkänner att det han tycker mest om är att ta folks liv och då 

strider mot Sasja i en svärdsduell och njuter av Sasjas desperata och utdragna kämpande i 

underläge (463). Och då han håller på att förlora och släpper in alla tiotusentals flugor som får 

Sasja att fly i panik.  

Men innan Sasja reser från Dödens hus med sin mamma återtar Döden sina mer 

sympatiska drag. Han gratulerar Sasja till segern, om än motvilligt (472) och tillåter Sasja att 

ta med sin mamma hem, även om han gärna hade ruckat lite på reglerna och behållit henne 

(480). Han erkänner att det faktum att Sasjas mamma aldrig älskade honom inte tog fram de 

bästa sidorna i honom. Slutligen hjälper han till att operera bort Semillas cancerknöl så att hon 

kan återvända hem utan att dö (486). 

Sasjas sorg över sin döda mamma i den primära världen möter vi bland annat i hans 

försök till att skapa distans, för att mildra smärtan. Till exempel tänker Sasja på tiden som 

uppdelad i olika enheter, som tiden innan mamman blev sjuk, tiden under sjukdomen och den 

kommande tiden då mamman inte finns mer. Och han ger mamman namnet Semilla för att 

slippa säga mamma. 

 

Den tiden då hon var mamma, den var förbi. Nu var en annan tid, en tid med Semilla, en tid 

som var att vänta på döden (20). 

Snart kommer en tid då allt det här finns kvar, tänkte jag när jag gick den sista biten uppför 

trappan. Det vitmålade räcket, de knarrande stegen, dammet mellan springorna, de torkade 

växterna på väggen. Och jag och pappa. Men inte hon. Inte hon. Snart kom en sån tid (14).  

 

Sasja och hans mamma pratar om döden och om att vara beredd. Sasja tänker att han på sätt 

och vis är beredd, att han redan sagt hej då, att tiden då hon var mamma redan var förbi (20). 
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Men när Sasja upptäcker att hans mamma har blivit hämtad av Döden då vet han att han inte 

är beredd, att han aldrig varit det, att han bara har låtsats för sig själv och att han inte kan leva 

utan henne (24–25). 

Sasjas föräldrar finns där för honom så gott de kan i allt det fruktansvärda. Mamman 

accepterar sitt nya namn, även om det måste varit smärtsamt för henne (12) och hon finns där 

och pratar med honom om döden när han undrar (17). Hans pappa försöker hitta på saker för 

att det inte ska vara så tyst och stilla hela tiden och tar med Sasja och badar och läser böcker 

för honom (12). De försöker inte heller undanhålla det svåra för honom utan berättar att 

mamman ska dö (12). 

Det blir viktigt att minnas mamman. Pappan och Sasja säger till varandra att om de 

pratar om henne varje dag så kommer hon inte försvinna helt (12–13). Detta återspeglas sedan 

i Dödens rike när mamman ber Sasja att stanna där med henne. Då säger hon att de ska 

minnas pappan och prata om honom så att de aldrig glömmer honom. Men Sasja undrar hur 

det ska bli med de minnen som bara är han och pappans, hur ska han få hjälp att minnas dem 

(432–434)? 

Mammans betydelse speglas i den sekundära världen, genom den saknad efter sina 

mammor som vännerna Trina och Prinsessan av Sparta visar. Trine drar in lukten av sin 

mamma från hennes jacka innan han rymmer iväg på sitt äventyr med Sasja (67) och 

Prinsessan av Sparta saknar sin mamma som flyttat från henne och pappa kungen, för att 

kungen tvingar prinsessan att öva sig i svärdsstrid och andra prinsessplikter (158). 

I sorgen finns också inslag av skuld. Sasja känner skuld då han och pappan stjäl en 

lycklig stund vid havet (8) eller då han sitter kvar på trappan en liten stund innan han går in 

för att förhala mötet med sin sjuka mamma (10). Den skulden speglas sedan i Dödens rike då 

han tror att han ska drunkna och föreställer sig pappans reaktion på hans död och att ingen 

tröst ska finnas för pappan (97–98). Den dyker också upp när mamman ber honom att stanna i 

Dödens rike (432). Sasja känner också skuld jämte sina kamrater och andra som blir drabbade 

av hans försök att hämta hem sin mamma (301). 

Äventyret i Dödens rike är som en bearbetning av det svåra där leken framstår som en 

läkande kraft, som förenar dem och gör dem lyckliga. Det hemska och mörka i boken lättas 

upp av humor. Som när Döden spräcker byxorna i en krocketmatch (381) eller när Banke, 

dödens tjänare, berättar att han råkat svälja en fluga en gång och att den några dagar senare 

kommit utflygande ur baken på honom (474). En tröst finns även i att Sasja lyckas överlista 

Döden, att han får vara modig för sin mamma så som han har längtat efter (471). Och att han 
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slutligen kan återvända hem med sin friska mamma. En försonande syn på Döden förmedlas 

slutligen då Sasja tänker på hur det ska bli att dö en gång av ålder. 

 

[…] när jag dör, då kanske jag är mycket gammal och mycket grå. Och då kanske jag ligger 

i min säng, i ett hus någonstans. Jag har ställt fönstret på glänt så att Dödens sändebud kan 

hitta mig, […] Och jag ska minnas tiden när jag var ett barn som lekte i trädgården. Ja, jag 

ska minnas den korta stunden, jag ska minnas det tunna svärdet. Och om jag har en väldig 

tur, då öppnar Döden mitt skal och finner någon däri, som får leka igen! (516) 

 

3.4 Diskussion 
 

Diskussionen sker i två avsnitt. Det första avsnittet ”Sorg och död” förhåller sig till 

forskningsfråga 1. Hur ser skildringar av död och sorg ut i tre svenska moderna barnböcker 

för åldrarna 6–12 år, som använder primära och sekundära världar i sitt berättande, detta 

utifrån tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta? Det andra avsnittet ”Primära och 

sekundära världar” förhåller sig till forskningsfråga 2. Hur ser skildringar av primära och 

sekundära världar ut i tre svenska moderna barnböcker för åldrarna 6–12 år, som behandlar 

motiven död och sorg, detta utifrån tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta? 

Forskningsfråga 3. Vilka likheter och skillnader kan ses mellan tre svenska moderna 

barnböcker för åldrarna 6–12 år, som skildrar död och sorg med hjälp av primära och 

sekundära världar? Kommer inte ha något eget avsnitt utan behandlas kontinuerligt i de två 

första avsnitten. 

3.4.1 Sorg och död 
 

Vilken typ av död och hur nära döden kommer protagonisterna är olika i de olika böckerna. I 

Bröderna Lejonhjärta och Det tunna svärdet kommer döden mycket nära. Där handlar det om 

att skiljas från den viktigaste människan i livet. I Bröderna Lejonhjärta handlar det om 

protagonistens egen död och därmed separationen med alla, men senare också om broderns 

död. Döden kommer i form av sjukdom respektive olycka. I Det tunna svärdet är det den unga 

protagonistens mamma som dör i cancer. Dessa böcker väjer inte för det allra svåraste och 

skildringarna är djupt berörande. Vi kan se en överenstämmelse med Nikolajevas (2004 s. 97) 

tankar om att döden är traumatisk men inte bör undanhållas barnet. Dock förmedlar Det tunna 

svärdet ett budskap om ett möjligt återvändande från döden, något som Nikolajeva menar 

skapar en falsk trygghet. I Tusen stjärnors ö och Innanför min blåa dörr är distansen till 
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döden större. I boken Innanför min blåa dörr gestaltas döden av en gammal människa som 

dör av ålder. Ett sätt att skildra döden som är vanligt i böcker för de allra yngsta då det skapar 

en distans till den egna dödligheten hos barnet som läsare (Kjersén Edman, 2003, s. 40). I 

Tusen stjärnors ö är det istället tiden och graden av närhet i relationen som används för att 

skapa distans. Det är visserligen protagonistens mamma och tvillingbror som är döda och de 

dog i en trafikolycka där protagonisten var med. Men det faktum att olyckan skedde för tio år 

sedan och att protagonisten inte har några minnen av de döda ökar distansen till det 

smärtsamma. Söderberg (1995, s. 219) uttrycker förståelse för att på olika sätt skapa distans 

till döden för att inte vecka barnets tankar på sin egen död.  

Mer perifera dödsfall förekommer också i böckerna. Både i Bröderna Lejonhjärta och i 

Det tunna svärdet finns större strider och döden behandlas i förhållande till dem. Edström 

(1997, s. 181) tar upp att slutstriden i Bröderna Lejonhjärta inte skildras med den klassiska 

sagans lyckliga slut utan att den tar upp döden både av de avpersonifierade massan och av 

brödernas vänner. På liknande sätt Lyfts striden i Det tunna svärdet där grymheten beskrivs 

med avhuggna huvuden och uppsprättade magar. Ingen avgår som segrare ur något sådant, 

även om de stridande är odödliga. Detta sätt att skildra döden ur ett mer generellt perspektiv 

anknyter till barns ökade erfarenhet av avpersonifierad död på tv och andra liknande medier 

som Söderberg (1995, s. 216–217) menar har kommit att ersätta barns tidigare erfarenheter av 

verklig död i allt större utsträckning. 

Söderberg (1995, s.223–224) kategoriserar barnböcker om döden i tre olika kategorier 

utifrån vilken livsåskådning och syn på döden de förmedlar, kristna, ateistiska och alternativa. 

I denna studies undersökta böcker dominerar naturligt nog det alternativa synsättet med 

fantasiskildringar om vad som händer när man dör. Det går dock att hitta små fragment av de 

båda andra kategorierna. Bröderna Lejonhjärta har inslag av själavandring något Frank, 

(2002, s. 233–234) menar är ovanligt. Och Leo i Innanför min blåa dörr öppnar för den 

ateistiska tanken att morfadern inte alls längre finns.  

Olika typer av dödsriken förekommer i de analyserade böckerna. Rikena har olika 

utformning och funktion. I Bröderna Lejonhjärta och Tusen stjärnors ö är det en plats som 

finns till för att protagonisterna ska kunna möta dem de älskar och saknar. Även om Tusen 

stjärnors ö inte beskrivs som en plats dit Tigris kommer komma när hon dör utan snara är en 

värld för mamman och Leo som hon får besöka. Dessa riken innehåller ingen personifierad 

Döden eller underjordiska salar. Istället uppmålas en naturskön kuliss att vara lycklig i 

tillsammans med de älskade. Dock är båda dessa världar tudelade, med en god och en ond del 

och miljön fungerar också som bakgrund till prövningar och äventyr. I Det tunna svärdet är 
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funktionen i stället en plats från vilken den döda kan hämtas hem. Och hoppet om 

återföreningen begränsas av att de döda förväntas glömma sitt liv i de levandes värld. Där 

fungerar dödsriket och den personifierade Döden som det som måste övervinnas för att vinna 

tillbaka den döde. Även detta rike är naturskönt men här får det agera bakgrund till resan och 

strapatserna snarare än till den lyckliga återföreningen. I Det tunna svärdet är det dödsrike 

som Sasja besöker ett av många, kanske är det till och med hans eget dödsrike, med tanke på 

hur allt där tycks vara hämtat ur hans tidigare erfarenheter och tankar. Astrid Lindgren har i 

uttalanden om Bröderna Lejonhjärta förklarat att det finns flera dödsriken där med, även om 

bara två nämns i boken (Boglind & Nordenstam (2015, s. 233).  

Att döden gestaltas som en skrämmande person är ingen ovanlighet (Kjersén Edman, 

2003, s. 42), I Det tunna svärdet, är han ingen hålögd man med svart slängkappa. Han är 

älskad av dödsrikets invånare och hans ömhet då han hämtar de döda kombinerat med hans 

morgonrock, krocketspelande och tårtkalas, får honom att framstå som en sympatisk person. 

Men för Sasja framstår han som obehaglig, med sin makt över liv och död, hans solkighet och 

de kalla ögonen. 

Protagonisternas sorg i de olika böckerna är komplex och innehåller olika aspekter av 

sorg. Sasja, Leo och Tigris saknar alla sin mamma, men på olika sätt. För Sasja handlar det 

om att mista den viktigaste personen i sitt liv. Det är en sorg så djup att han försöker skapa 

distans till den genom att ge sin mamma ett nytt namn för att slippa säga mamma och dela in 

tiden i separata delar, en tid innan mamman blev sjuk, en tid att vänta på döden och en tid då 

mamman inte finns mer. För Tigris får sorgen över mamman en annan form då hennes död är 

så avlägsen i tid och då Tigris inte minns henne. Detta leder dels till en saknad av mamman 

som ett koncept eller en företeelse, en relation som kunde ha varit och minnen som skulle 

kunnat skapas och dels till ett behov av att få veta saker om mamman, att få bilder av henne 

att bära med sig i sitt hjärta. För Leo i Innanför min blåa dörr är det en tillfällig saknad. Hans 

mamma är inte död, utan uppslukad av sorgen efter morfadern. Det är en sorg som är en 

väntan, präglad av ensamhet, på att det ska gå över så att allt kan bli som vanligt igen. Leos 

sorg efter mamman har likheter med Tigris sorg över sin deprimerade pappa. I båda fallen 

passiviseras barnen av föräldrarnas sårbarhet och mentala frånvaro. Leo drar sig undan och 

försöker att inte vara i vägen medan Tigris ser sin pappa som så ömtålig att man inte kan bli 

arg på honom. Skorpan sörjer många saker. Han sörjer att han är sjuk vilket binder honom till 

kökssoffan, sin egen död, men mest av allt sörjer han att skiljas från den älskade brodern 

Jonatan. En sorg som liknar Sasjas sorg över modern. I båda fallen blir sorgen så djup att den 

får stråk av dödslängtan.  
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Något som präglar protagonisternas sorg är ensamheten. Den frånvarande föräldern 

gestaltas på olika sätt. Dels den rent fysiska där föräldern är död, dels den mentala då 

föräldern försvinner in i sin egen sorg. I Innanför min blåa dörr får Leo sjunga sin egen 

godnattsång, då pappan behöver ta hand om mamman istället för Leo. I Skorpans fall möter 

han både frånvaron av mamman som inte tar aktiv del i Skorpans livssituation. Om det beror 

på hennes egen sorg över mannen och Skorpans sjukdom, eller om det är arbetet som upptar 

henne får vi inte veta. Och Jonatan som innehavare av föräldrarollens fysiska frånvaro då han 

dör. Ensamheten beskrivs även utifrån frånvaron av vänner. Tigris skaffar sig inga vänner, för 

att hon är rädd att de ska få se hennes deprimerade pappa och Leos vänner är bortresta över 

sommarn. Var Sasjas vänner är i den primära världen får vi inte veta, men vänskapen han 

finner i Dödens rike framhäver bristen på vänner och lek i den primära världen. Vi får inte 

bara se frånvarande föräldrar, utan också föräldrar som finns där och samtalar med sina barn 

om det svåra. Sasjas mamma, svag och döende som pratar med honom om vad som händer 

när man dör och då Leo och hans pappa som finner varandra i ett samtal i tunnelbanan. I 

Bröderna Lejonhjärta är det Jonatan som talar om döden med Skorpan då han av misstag fått 

höra att han ska dö och Tigris och hennes pappa når till slut fram till varandra på kyrkogården 

där de kan tala om de döda och sin sorg. En annan uppgift som föräldrarna har är att 

möjliggöra pauser från sorgen. Sasjas pappa tar med honom till havet och skapar där en stund 

av lycka vi sidan av det svåra, medan Leos pappa misslyckas med det då de utlovade 

roligheterna aldrig blir av. I Tusen stjärnors ö blir istället farmoderns försök att göra allt 

trevligt till en belastning då det inte ger något utrymme för Tigris sorg. Föräldrarnas 

delgivande eller undanhållande av information gör det också svårt för barnen. Skorpans 

mamma berättar inte för honom att han ska dö utan han får höra det av misstag, då mammans 

kunder pratar med henne i rummet bredvid. Leo får inte följa med till sin morfars begravning 

och Tigris undanhålls vetskapen om att hon haft en tvillingbror. Detta kan ses i kontrast till att 

Sasja får veta att hans mamma ska dö samma dag som hon själv får dödsbeskedet. Han får å 

andra sidan bära en allt för stor börda när mamman ber honom att stanna med henne i 

dödsriket och på samma gång välja bort pappan som är kvar bland de levande. 

Föräldrarnas brister och barnens instängda känslor får i flera av böckerna till slut utlopp 

i ilska. Både Tigris och Leo blir till slut arga på sina föräldrar trots att de först velat skydda 

dem från sina egna känslor. Barnen blir den utlösande faktor till att föräldrarna tar sig 

samman och återtar sin föräldraroll. Men barnens sorg har också inslag av egen skuld. Sasja 

känner skuld då han och pappan stjäl stunder av lycka vid havet då mamman ligger döende 

där hemma. Men också skuld gentemot de levande förkommer. Tigris känner skuld över sina 
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lögner och sitt försvinnande då hon beger sig till den sekundära världen. Sasja känner också 

han skuld gentemot sin pappa som han lämnar kvar bland de levande, men hans skuld är 

djupare då han flera gånger befarar att han aldrig ska komma tillbaka och att pappan på så sätt 

ska bli ensam för gott. Störst blir den då mamman ber honom stanna med henne i Dödens 

rike. En annan typ av skuld som förekommer är en skuld gentemot de som blir drabbade av 

protagonisternas sökande efter sina älskade. Tigris får veta att det onda och mörka på Tusen 

stjärnors ö är det pris som mamman fick betala för att skapa möjligheten för Tigris att komma 

dit. Hon gör även misstag i sina försök att rädda mamman som hon känner skuld över. Sasja 

känner skuld gentemot sina nyfunna vänner då hans försök att hämta hem sin mamma från 

dödsriket resulterar i att det utbryter en strid där vännernas fäder deltar. I Tusen stjärnors ö 

finns skulden över lögnen med på flera olika sätt. Tigris känner skuld över att hon ljuger för 

sin pappa och att hon ber grannpojken att ljuga för hennes skull. Men pappans skuld över att 

inte ha berättat för Tigris om hennes tvillingbror har också stor betydelse. 

Att minnas de döda är ett tema som är framträdande i Tusen stjärnors ö. Det visas på ett 

symboliskt sätt genom mammans sätt att låtsasfotografera fina stunder. Hon håller upp 

fingrarna som en kamera och säger klick och beskriver vad hon ser och att hon nu har det i sitt 

hjärta. Mamman säger också till Tigris att hon alltid är med henne, att hon alltid finns i Tigris 

hjärta. Även i boken Det tunna svärdet framträder det som viktig att minnas den som dött. 

Sasja och hans pappa pratar om hur de ska hjälpas åt att minnas mamman genom att prata om 

henne varje dag, det speglas sedan i den sekundära världen då mamman säger att om Sasja 

stannar hos henne i Dödens rike så ska de minnas pappan tillsammans. Att minnas 

tillsammans blir en förstärkning av minnena och ett sätt att dela på sorgen. Skorpan å sin sida 

tycks glömma sin mamma. När de först kommer till Nangijala så sparas kammaren i 

Ryttargården så att det kan bli mammans sovrum när hon kommer dit. Men då de reser vidare 

till Nangilima har Matias tagit mammans plats. Söderberg, (1995, s.234–235) menar att 

beskrivningen av att den döde inte helt försvinner så länge man minns dem, används i 

ateistiska skildringar för att fylla det tomrum som ett totalt utslocknande medför. Här fyller 

tanken en tröstande funktion även om berättelserna förmedlar en bild av ett liv efter detta. 

Den beskrivs i böckerna som någon typ av försonande med den hemska vetskapen om att den 

älskade inte kommer tillbaka.  

Toijer-Nilsson (1981, s.144) menar att Bröderna Lejonhjärta ger tröst både åt 

protagonisten och läsaren. Detta uttalande stämmer även för de tre moderna böckerna. I Tusen 

stjärnors ö ges trösten i form av att Tigris och hennes pappa når fram till varandra, 

tillsammans blir sorgen inte lika tung att bära och genom att prata om hur de döda var då de 
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levde kan Tigris och pappan hitta ett sätt att leva vidare. Leo i Innanför min blåa dörr förstår 

att man behöver vara ledsen ibland och hans mamma kommer tillbaka i Leos liv. Det lyckliga 

sluten i Bröderna Lejonhjärta och i Det tunna svärdet blir som spegelbilder av varandra. I Det 

tunna svärdet får familjen slutligen vara tillsammans i de levandes rike, medan det i Bröderna 

Lejonhjärta i stället sker i dödsriket Nangilima. 

Leken och fantasin används båda som en läkande kraft i böckerna. Leken är särskilt 

framträdande i Det tunna svärdet, men också i Innanför min blåa dörr. I Det tunna svärdet 

återkommer Sasjas lek och den lycka han känner i lekandet hela tiden, både i den primära 

världen och i Dödens rike. Leken blir här en motpol till det svåra. I Innanför min blåa dörr 

leker Leo med sina nya vänner i den sekundära världen och finner på så vis en kompensation 

för det dystra hemmet. Lek förekommer även i de andra två böckerna om än inte lika 

framträdande. I Bröderna Lejonhjärta är det fantasin som används som motpol till det svåra, 

vi möter det i Jonatans sagor för Skorpan hemma i kökssoffan och i Nangijala som är 

sagornas och lägereldarnas tid. Beskow (1987, s. 52–53, 61) skriver om fantasin som 

protagonistens tröst. Alla de fyra böckerna är möjliga att tolka som att den sekundära världen 

är protagonistens egen fantasi för att trösta sig själv. I en sådan tolkning blir fantasin som tröst 

och bearbetning än mer framträdande. De sekundära värdarna kan också bidra till en tröstande 

effekt genom den distans de ger till den primära världen. 

Humor kan också användas för att lätta upp det svåra. I Det tunna svärdet får vi till 

exempel se det när Döden spräcker sina byxor i en krocketmatch och i Innanför den blå 

dörren lockas skrattet fram när Leo råkar spotta en körsbärskärna i Tvärens huvud så att det 

tjongar. 

Böckerna ger intryck av en författarambition att ta upp det svåra ämnet döden och att ge 

tröst, men också att uppmuntra till samtal om döden. En bok som Det tunna svärdet ger inget 

svar på vad som händer när man dör, men de absurda och lekfulla fantasierna om döden 

uppmuntrar till egna fantasier hos läsaren. 

 

3.4.2 Primära och sekundära världar 
 

Bröderna Lejonhjärta utspelar sig någon gång i det tidiga nittonhundratalet, medan de tre 

moderna böckerna utspelar sig i en odefinierad nutid. Geografiskt sett utspelar sig Tusen 

stjärnors ö och Innanför min blåa dörr i förorten till Stockholm, medan Det tunna svärdet 

utspelar sig i en lantlig skärgårdsmiljö och Bröderna Lejonhjärta i en småstad. Frank (2002, s. 

231–232) menar att den primära världen i Bröderna Lejonhjärta troligen inte är igenkännbar 



65 

 

för dagens barn. Ur det hänseendet kan man även ifrågasätta miljön i Det tunna svärdet. Den 

är visserligen nutida, men för flertalet svenska barn i dag är troligen den lantliga 

skärgårdsmiljön, med förrymda grisar ganska exotisk. Kanske känns den igen från semestern. 

Betydligt bättre möjligheter till igenkänning hittar vi i Tusen stjärnors ö och Innanför min 

blåa dörrs förortsmiljö. 

Alla de fyra böckerna har barn som jag-berättare för historien. Tigris är elva år, Skorpan 

nio och Leo någonstans i lågstadieåldern, Sasja däremot är något yngre kanske i fem-

sexårsåldern. Berättarperspektivet gör att vi får möta döden och sorgen genom barnets ögon. 

Protagonisternas familjesituation ser olika ut i de olika böckerna, Skorpan har en 

ensamstående mamma och en storebror, han är den enda protagonisten som har ett levande 

syskon i bokens början. Tigris har en ensamstående pappa och en mycket närvarande farmor. 

Både Leo och Sasja lever med båda sina föräldrar, även om Sasjas mamma är döende. I 

Bröderna Lejonhjärta framträder familjens fattigdom tydligt. I de moderna böckerna är 

ekonomin inte lika tydligt framskriven, Tigris familj har visserligen tvingats flytta till en ny 

lägenhet och får snåla på julklapparna, men någon direkt nöd beskrivs inte. I de andra 

böckerna berörs inte ekonomin.  

Det finns både likheter och skillnader i handlingen i den primära världen. Tusen 

stjärnors ö och Innanför min blåa dörr utspelar sig efter ett dödsfall och båda dödsfallen har 

inslag som gör att de får en viss distans till barnen, medan det i både Bröderna Lejonhjärta 

och Det tunna svärdet handlar om väntan på en död som ligger mycket nära barnen. I 

Skorpans fall är det han själv som ska dö och för Sasjas del är det hans mamma. Utöver döden 

adderas ytterligare problem för protagonisterna. I Bröderna Lejonhjärta är det bland annat 

hans sjukdom som gör honom sängliggande och i Innanför min blåa dörr är det ett tråkigt 

sommarlov ensam hemma i staden där kamraterna åkt bort. I Tusen stjärnors ö är det att växa 

upp utan en mamma eller några syskon.  

Vi kan se att handlingen skriver fram en bristsituation för protagonisten som både skall 

leda fram till den sekundära världen och kontrastera den. Närmare beskrivningar av bristerna 

ges i avsnittet om död och sorg. Törnqvist (1975, s. 24) hävdar att den inledande skildringen 

av den primära världen i Bröderna Lejonhjärta är nödvändig för det följande äventyret i 

Nangijala. I framskrivandet av den primära världen ges vi också pusselbitar som sedan ska 

speglas i den sekundära världen. En annan sak som leder oss fram till den sekundära världen, 

åtminstone om man intar perspektivet att de sekundära världarna skapas av barnens fantasi, är 

olika saker som sätter i gång deras fantasi. I Bröderna Lejonhjärta är det Jonatans sagor om 

Nangijala (Törnqvist, 1975, s. 27–28), i Tusen stjärnors ö är det de fåtal fotografier som 
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Tigris har av sin mamma och i Det tunna svärdet är det ett samtal mellan Sasja och hans 

mamma om vad som händer när man dör. 

De fyra böckerna ger alla utrymme för dubbla tolkningsmöjligheter. En bokstavlig där 

protagonisten verkligen reser till en sekundär värld och en realistisk eller psykologisk, där 

äventyret i den sekundära världen tolkas som en dröm eller fantasi som protagonisten har. 

Utifrån den realistiska tolkningen kan övergången i alla de fyra böckerna tolkas som en dröm. 

Skorpan, Leo och Sasja ligger alla i sin säng när övergången inleds och Tigris somnar i en 

låda. Övergångarna i Bröderna lejonhjärta och Den blå dörren skulle även kunna vara 

medvetna fantasier som Skorpan och Leo hittar på för att komma bort från det svåra. 

Övergången tolkad ur det bokstavliga perspektivet varierar mer mellan böckerna. Frank 

(2002, s. 228–229) tar upp fyra kategorier av övergångar mellan värdarna i fantasylitteratur 

”dörren”, ”döden och drömmen”, ”budbäraren” och ”det magiska föremålet”. Enligt denna 

kategorisering skulle övergången i Bröderna Lejonhjärta tillhöra kategorin döden och 

drömmen. Skorpan dör när han kommer till Nangijala i en sådan tolkning. Övergången i 

Tusen stjärnors ö tillhör kategorin det magiska föremålet, då hon kommer till världen genom 

att krypa ner i en låda, visserligen ingår doften av rosor och sömnen också som delar i 

övergången, men det är lådan som är den bärande delen. Övergången i Innanför min blåa dörr 

kan kategoriseras som dörren, då Leo använder en liten dörr på sin mage för att komma till 

den sekundära världen. Övergången i Det tunna svärdet är något mer svårkategoriserad. Sasja 

kommer till Dödens rike genom att följa efter dödens båt, han reser över havet, en storm 

uppstår, som sedan upprepas på hemfärden och han somnar under resan. Utifrån detta skulle 

man kunna kategorisera övergången som döden och drömmen, men även som budbäraren. I 

det andra fallet kan Kapten Tvefot, kaptenen på dödens skepp, vara budbäraren som leder 

protagonisten den rätta vägen.  

Törnqvist (1975 s. 20) beskriver att Astrid Lindgren vill hålla den bokstavliga 

tolkningen öppen för sina unga läsare och därför låter det som talar för den tolkningen 

framträda tydligare medan argumenten för den realistiska tolkningen görs mer diffusa. Något 

som också gäller för de moderna böckerna. I Bröderna Lejonhjärta framförs inga konkreta 

bevis för den ena eller andra tolkningen, läser man boken bokstavligt så uppstår ingen tvekan 

om att allt det sekundära verkligen händer. Vill man finna den andra tolkningen får man läsa 

mellan raderna, Skorpan är sjuk och förtvivlad och vill att Jonatans sagor skall vara sanna och 

ljusupplevelsen som Skorpan upplever i bokens slut skulle kunna vara den riktiga döden. I 

boken Innanför min blåa dörr finns inte heller några klara bevis för att det hela är en dröm 

eller fantasi. Dock talar bokens slutscen, där Leo och hans mamma hittar en dörr också på 
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mammans mage, emot att Leo drömmer. Men beviset är tvetydigt, finns dörrarna på riktigt 

eller fantiserar de tillsammans? I Tusen stjärnors ö och Det tunna svärdet får vi fysiska bevis 

för att den sekundära världen faktiskt existerar. Tigris har med sig en ros från den sekundära 

världen och hon kommer flera gånger hem med blöta kläder. Dessutom är Tigris fysiskt 

försvunnen i den primära världen, när hon besöker den sekundära. Sasja har både med sig sin 

friska mamma och en mässingsask från Dödens rike, som bevis på att äventyret faktiskt har 

hänt. I Tusen stjärnors ö och Innanför min blåa dörr beskrivs dock protagonisternas egen 

tvekan för om de sekundära världarna faktiskt finns på riktigt. 

Hur frekventa övergångarna är varierar mellan böckerna. Bröderna Lejonhjärta sticker 

ut genom att vara en enkelriktad resa, dock förekommer två övergångar i boken. I Det tunna 

svärdet är det en resa med en övergång i början och en tillbaka i slutet. I Tusen stjärnors ö 

och Innanför min blåa dörr är resorna istället många. Protagonisterna reser fram och tillbaka 

mellan världarna efter behov. 

Tiden förhåller sig mellan de olika världarna. I Bröderna lejonhjärta och Tusen 

stjärnors ö används tiden aktivt i berättelserna. I Bröderna Lejonhjärta är nittio år på jorden 

bara som två dagar i Nangijala, för att Skorpan inte skall behöva vänta så länge på Jonatan om 

han kommer till Nangijala först. I Tusen stjärnors ö är tiden i stället lika i de båda världarna. 

Tigris försvinnanden under sina resor till den sekundära världen används för att föra 

berättelsen framåt. I de andra två böckerna har tidens förhållande mellan världarna liten eller 

ingen betydelse för historierna. I Det tunna svärdet får vi veta att tid har förflutit medan Sasja 

och mamman varit i Dödens rike, men inte hur mycket, medan tiden överhuvudtaget inte 

berörs i Innanför min blåa dörr. 

Budbärare har betydelse i både Bröderna Lejonhjärta och Det tunna svärdet. I 

Bröderna Lejonhjärta är det duvan som används som budbärare både mellan vår värld och 

den sekundära och mellan dalarna i den sekundära världen. Budbäraren står för det goda och 

för friheten. I Det tunna svärdet är budbärarna i stället en representant för döden och 

skräcken. De har formen av flugor och agerar budbärare åt Döden själv. 

Frank (2002, s. 227) skriver att sekundära världar kan delas in i två olika kategorier, där 

den ena kategorin är drömvärldar eller paradisskildringar. Den andra kategorin omfattar 

världar som speglar protagonistens psykiska tillstånd och livssituation. Här nedan beskrivs 

hur drag från de olika kategorierna framträder i de analyserade texterna.  

Karaktären av paradisskildring och önskeuppfyllelse är olika framträdande i de olika 

verken. Tydligast är den i Innanför min blåa dörr. Både miljön och händelserna kompenserar 

för den primära världens brister. Den sekundära världen har inte heller någon ondska utan är 
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mer eller mindre positiv rakt igenom. Dock dyker ett stråk av brist upp efter en tid då 

sekundära världen inte ger något utrymme för att känna sig ledsen. De övriga tre böckerna har 

alla inslag av kompensation, så som en idyllisk miljö, lek och skratt och återförening med de 

älskade anhöriga som dött. Men de sekundära världarna i dessa verk innehåller även onda 

sidor som utmanas och prövar protagonisterna. Alla verken använder sig av kontrastverkan 

mellan världarna, det positiva i den sekundära världen blir än mer skimrande mot bakgrund av 

den primära världens svärta och tvärt om.  

Den sekundära världen kan användas på olika sätt för att spegla och bearbeta 

protagonistens psykiska tillstånd och livssituation. I alla de fyra böckerna får vi se hur saker 

från protagonistens hemmiljö dyker upp i en speglad variant i den sekundära världen. 

Skorpans bostäder har uppenbara likheter i de båda världarna, dess litenhet med ett rum och 

kök och deras kökssoffor. Detaljer på Tigris foton av mamman materialiseras och speglas i 

den sekundära världen och bilden av brodern i den sekundära världen har påfallande likheter 

med grannpojken i den primära världen. Havsörnen och grisarna som Sasja mötte på sin 

utflykt till havet och familjens hundar, dyker upp som förmänskligade djur i de tre folkslagen 

i Dödens rike. Och Leos gosedjurtax blir kamraten Taxi i Innanför den blåa dörren, medan 

godnattsången blir till den kluckande melodi som förebådar den sekundära världen. 

Även abstrakta fenomen speglas mellan världarna. I Bröderna Lejonhjärta gestaltas 

Skorpans sängbundenhet i den primära världen, som den mur som stänger in invånarna i 

Törnrosdalen. Och den skuld som Skorpan känner över Jonatans död då han räddade Skorpan 

ur det brinnande huset speglas i den mothandling som Skorpan gör, då han tar den förlamade 

Jonatan på ryggen och hoppar ut för stupet för att komma till Nangilima. Vi kan också se hur 

Skorpan bearbetar sin rädsla för ensamheten och sitt beroende av Jonatan i den primära 

världen, genom de upprepade separationerna och återföreningarna i den sekundära världen. I 

Tusen Stjärnors ö bildar den Förstelnade skogen och Skuggan med sin förstening, tystnad och 

destruktiva kraft en spegling av Tigris pappas depression och hans oförmåga att berätta om 

brodern. Pappans oförmåga att hitta orden för att berätta för Tigris speglas också av uppdraget 

på Tusen stjärnors ö att hitta orden till sången som ska rädda mamman. Även Tigris gråt får 

en symbolisk betydelse då hennes tårar spräcker stenen som omsluter hennes mamma 

samtidigt som de släpper lös Tigris egna känslor. I boken Innanför den blåa dörren 

kontrasteras Leos tråkiga sorgtyngda sommarlov i den primära världen av den semesterlika 

värld där alla bara har det roligt och inte gillar att ha tråkigt. I Det tunna svärdet gestaltas 

Sasjas dödsskräck både i Dödens sändebud flugorna och i de blodiga och absurda delarna, 

som avhuggna huvuden och utspillda tarmar. 
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I Tusen stjärnors ö dyker en något annorlunda speglingsmetod upp. Emma Karinsdotter 

låter några återkommande symboler, som stjärnor, gosedjur och körsbär, speglas fram och 

tillbaka mellan världarna så att en poetisk dialog uppstår. 

I Det tunna svärdet är det i stället de perspektivbyten som görs i den sekundära världen 

bland annat genom att ingen kan dö där som används som stilgrepp. Dessa perspektivskiften 

fungerar som klangbotten till Sasjas funderingar kring livet och döden. 

Bröderna Lejonhjärta, Tusen stjärnors ö och Det tunna svärdet har alla något i den 

primära världen som är upptakten och inspirationen för den sekundära världen. I Bröderna 

Lejonhjärta är det Jonatans sagor om Nangijala, i Tusen stjärnors ö är det hennes 

födelsedagsönskning att få träffa sin mamma kombinerat med fotografierna på modern och i 

Det tunna svärdet är det Sasjas samtal med modern om vad som händer när man dör som 

fyller den funktionen. 

I böckerna används den sekundära världen för att ge utrymme för handling och 

konkretisera det abstrakta. I den primära världen befinner protagonisterna sig i hjälplösa och 

passiviserande situationer.  Skorpans sjukdom begränsar honom och Tigris och Leos föräldrar 

passiviserar barnen genom sin sorg och Sasja står maktlös mot mammans skoningslösa 

sjukdom. I den sekundära världen ges utrymme för handlingskraft. Situationen med en döende 

mamma blir i stället ett uppdrag att hitta mamman, lura den tårtätande döden och ta med sig 

mamman hem igen. Och den abstrakta depressionen blir till en ond gestalt och en mörk skog, 

som kan förintas med den rätta sången. Den sekundära världen kan också bidra med distans, 

då det svår omgestaltas i en fantastisk skepnad avlägsnas det svåra från barnets vanliga liv. 

Speglingen och bearbetningen i den sekundära världen, leder till att protagonisterna 

utvecklas. Skorpan utvecklar, som Edström (1997, s. 173–174) uttrycker det, livsmod, Tigris 

lär sig släppa fram sina känslor och får kontakt med sin pappa, Leo förstår att man behöver få 

vara ledsen ibland och Sasja lär sig att ta vara på leken och de stunder man får med dem man 

älskar. Utvecklingen påverkar även världarna. Den ilska som Tigris lär sig att släppa fram i 

den sekundära världen får hennes pappa och farmor att ändra hennes livssituation i den 

primära världen och Leos behov av att vara ledsen också inte bara glad, gör den sekundära 

världen rent bokstavligt trängre. 

De sekundära världarnas har naturligt nog oftast ingen geografisk placering i den 

primära världen, de förväntas ligga någon stans bortom den primära världen. Detta gäller de 

analyserade böckerna också med undantag av den sekundära världen i Innanför min blåa 

dörr, som ligger inuti Leo. Den världen sticker också ut i förhållande till de andra sekundära 

världarna genom sin moderna prägel med tekniska apparater som tevespel och moderna 
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företeelser som vattenskidåkning och solglasögon. I de andra sekundära världarna befinner vi 

oss i någon sagoaktig historisk tid, utan modern teknik och med inslag som lägereldar, svärd 

och slängkappor. I Bröderna Lejonhjärta och Det tunna svärdet har naturen en svensk 

karaktär, medan den i Tusen stjärnors ö är grekisk. I alla de tre moderna böckerna är de 

sekundära världarna öar. Man kan tänka sig att öns begränsning gör det lättare att få världen 

att kännas trovärdig som helhet. Tolkien (1964) menade att en sådan trovärdighet skapas 

genom en noggrann och detaljerad beskrivning av världen. I de analyserade böckerna varierar 

storleken på öarna och noggrannheten i beskrivningarna. Dock är den minsta världen, 

semesterön innanför Den blå dörren den mest kulissartade och den största, i Det tunna 

svärdet, Dödens rike, den som är mest detaljerad och som också upplevs som mest levande. 

Både Dödens rike i Det tunna svärdet och Tusen stjärnors ö är beskrivna med kartor i 

böckernas början. Där kan vi följa äventyrens gång och ta del av de olika platsernas namn. 

Den goda delen av de sekundära världarna är beskrivna i avsnittet om paradisskildringar. Men 

de flesta av världarna innehåller också en ond del. Ekman (2012, s. 27) menar att användandet 

av sekundära världar gör det möjligt att låta världen spegla handlingen och karaktärerna. I 

Tusen stjärnors ö ser vi ett sådant exempel i den onda delen av världen, där bergen är höga 

och spetsiga, skogen består av döda, förstenade träd som sträcker sig hotfullt mot himlen. I 

Bröderna Lejonhjärta där emot flyger fjärilarna omkring ovanför Katlagrottan och Dödens 

hus i Det tunna svärdet är gult och vackert och omges av en trädgård med fruktträd och en 

krocketplan. Dock speglar Dödens hus Döden själv, då de båda har trevliga drag där något 

obehagligt anas i en lätt solkighet. I de sekundära världarna råder andra regler än i den 

primära världen. På Tusen stjärnors ö kan en sång rädda världen och källvatten tvätta bort 

natten. Innanför den blåa dörren på Leos mage har man aldrig tråkigt och övernaturligheter 

som vindar som blåser dit man vill och råttsvansar som kan driva en vattenskidbåt 

förekommer. Och i Dödens rike kan man inte dö. 

Den sekundära litteraturen återanvänder och omarbetar material från sagor och myter 

(Alkestrand, 2016, s. 22). Det gör även böckerna i denna analys. Till exempel kampen mellan 

ont och gott eller den klassiska sagostrukturen, som används i Bröderna lejonhjärta, 

Tusenstjärnors ö och Det tunna svärdet, med en hjälte med underifrånperspektiv, som reser 

hemifrån och möter hjälpare och prövningar och som till slut besegrar sin fiende med list. 

Eller användandet av magiska föremål eller övernaturliga figurer, som Tigris magiska låda, 

hornet som får Katla att lyda, det magiska skåpet innanför den blå dörren och de talande 

djuren i Det tunna svärdet och Innanför min blåa dörr. I Det tunna svärdet skapas en 

sagokaraktär av att talet tre frekvent används i berättelsens upplägg. Berättelserna är dock inte 
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sagor i sin helhet utan kan med sina dubbla världar och sina mer personliga beskrivningar 

kategoriseras som fantastisk litteratur eller fantasy.  

Även inslag från myten lånas i berättelserna. Tydligast är det i Tusen stjärnors ö, där en 

skapelseberättelse, en apokalyps och en miljös pånyttfödelse ingår. Pånyttfödelsen finns också 

i Bröderna Lejonhjärta där Nangijala får en nystart när den onde Tengil har besegrats och 

Karm och Katla har förgjort varandra. I den berättelsen förekommer också det klassiska 

drakdödartemat då Jonatan störtar Katla i Karmafallet likt en St. Göran eller Sigurd 

Fafnesbane. Det tunna svärdet kan ses som en omskrivning av den klassiska myten Orfeus 

och Eurydike. 

Slutligen anar jag en hommage till Bröderna Lejonhjärta i Emma Karinsdotters sätt att 

döpa Tigris tvillingbror till Leo eller Lejonet, och hennes sätt att använda körsbärsträd, 

lägereldar och ordet äventyr.  
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4 Avslutning 
 

4.1 Slutsatser 
 

De tre moderna barnböckerna skildrar död och sorg och primära och sekundära världar 

på följande sätt, tolkat utifrån tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta. 

Det handlar om olika typer av död med olika grad av distans till protagonisten. I både 

referensverket och en av de analyserade böckerna kommer döden mycket nära. Där handlar 

det om att skiljas från den viktigaste människan i livet, som en mor, bror eller sin egen död. 

Döden kommer i form av sjukdom respektive olycka. I de två andra böckerna är distansen till 

döden större. Distansen skapas av att den som dör är gammal och dör av ålder, eller av 

avstånd i tid från dödsfallet. Mer perifera dödsfall och strider förekommer också i böckerna. 

Striderna skildras som tragedier där alla blir förlorare. Uttrycken för traditionella 

livsåskådningar är få i böckerna. Själavandring, ateism och kristen tro finns representerade 

och graven som plats att sörja de döda berörs. Olika typer av dödsriken förekommer i de 

analyserade böckerna. Funktioner som en plats för återförening, som kan begränsas av den 

dödes glömska av livet, eller en plats för strapatser och möjlig räddning av den döde 

förekommer. I vissa fall är dödsriket ett av många. Döden som person gestaltas som en trevlig 

person, men med obehagliga drag. 

Protagonisternas sorg i böckerna har olika intensitet, hos en del är den så stark att den 

innehåller stråk av dödslängtan och strategier för att skapa distans används av den sörjande, 

hos andra är den mer tillfällig och grundad i föräldrars frånvaro på grund av en egen sorg. I ett 

fall handlar det om sorg över att inte ha en mor snarare än sorg över en person. Ensamheten är 

central i sorgen, både på grund av frånvarande föräldrar, döda eller levande och på grund av 

saknaden av vänner och lekkamrater. Lindring i sorgen ges av samtal om döden med en 

förälder eller tillfälliga pauser från det svåra i form av lek. Att undanhållas information i syfte 

att inte utsätta barnet för det svåra, men också det motsatta, skildras som ett problem. 

Protagonisternas instängande av känslor på grund av hänsyn till sörjande föräldrar, mynnar ut 

i ilska som i sin tur får föräldrarna att se barnen. Barnens sorg innehåller inslag av skuld, dels 

mot den sjuke eller döda då lyckliga stunder uppstår, dels gentemot den levande föräldern då 

barnet befinner sig i den sekundära världen och därmed lämnar föräldern ensam. 

Humor infogas i böckerna för att lätta upp det tunga och fantasin används som tröst, 

både som en motpol till det svåra och genom en möjlig bearbetning av det svåra med ett mått 
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av distans. Att minnas den döda och på så sätt bära med sid den i sitt hjärta beskrivs som en 

försoning med vetskapen om att den älskade inte kommer tillbaka. Sluten i böckerna ger hopp 

och tröst genom protagonisternas utveckling eller genom återförening i den dödas eller 

levandes rike. Böckerna ger tillfälle till bearbetning av död och sorg som ämne och 

uppmuntrar till samtal och fantiserande kring döden.  

De analyserade böckernas primära värld utspelar sig i nutid till skillnad mot 

referensverket, vilket ökar möjligheten för igenkänning hos läsaren. Två av dem utspelar sig i 

förortsmiljö och en på landsbygden. Familjerna består både av ensamstående föräldrar med 

barn och kärnfamiljer. Protagonisterna är mellan omkring fem år och elva och alla fungerar 

som jag-berättare. Problemen som framskrivs i den primära världen består till stor del av död 

eller nära förestående sådan, men innehåller även andra problem som att inte ha någon 

mamma eller ett sommarlov utan semester. Dessa problem och olika typer av fantasieggande 

element, som sagor, fotografier och samtal om döden, leder sedan fram till skapandet av den 

sekundära världen. Bristerna har även som funktion att kontrastera den sekundära världen och 

den primära världen tillför element som kan speglas i den sekundära. 

Olika typer av portaler används vid övergångarna mellan världarna i böckerna, så som 

döden och drömmen, det magiska föremålet, dörren och budbäraren. Alla portaler har dock 

anknytning till sömn vilket öppnar för en alternativ tolkning, där den sekundära världen är en 

dröm eller fantasi. Flertalet antydningar i båda riktningarna förekommer, tydligas är de för 

den bokstavliga tolkningen, som till och med kan bestå av fysiska bevis. Referensverket 

sticker ut genom att resorna mellan världarna är enkelriktade, de övriga verken har resor som 

sker i båda riktningarna, en eller flera gånger. Tidsskillnader mellan världarna förekommer 

men även parallella tider, eller odefinierade tidsförhållanden. 

De sekundära världarna har i de flesta fall en karaktär av historisk miljö, med undantag 

av en som har prägeln av nutid, samtliga med övernaturliga inslag. Alla världarna är öar, två 

av dem med natur likt den i Sverige, en har grekisk natur och den sista har tropisk karaktär. 

Två av världarna finns beskrivna i form av kartor. I de sekundära världarna finns exempel på 

att miljön används för att illustrera och förstärka handlingen och karaktärerna. I de sekundära 

världarna råder andra regler än i den primära världen, som till exempel att man inte kan dö där 

eller att en sång kan rädda världen. De analyserade böckerna lånar material från andra genrer. 

Från sagorna lånas till exempel grundstrukturen med bortdragande, kamp och seger, kampen 

mellan ont och gott och upprepningen av talet tre, men också användandet av magiska 

föremål och karaktärer. Från myten lånas allt från en enskilds myts handling eller stora 
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strukturer som skapelseberättelsen apokalypsen och världars pånyttfödelse, till karaktärer eller 

namn. 

De sekundära världarna har olika grad av kompensatorisk karaktär, så som idyllisk 

miljö, lek och skratt och återförening med de älskade döda. En av de sekundära världarna är 

helt kompensatoriskt medan de andra är det i varierande grad. 

Den sekundära världen används på olika sätt för att spegla och bearbeta protagonistens 

psykiska tillstånd och livssituation. I alla de fyra böckerna speglas saker från protagonistens 

vardagsliv i den sekundära världen. Även abstrakta fenomen som skuld, ensamhet och 

dödsskräck speglas. I ett av verken skapas en grund för reflektion kring döden genom 

perspektivbyten i den sekundära världen och i ett annat verk upprepas symboler i en slags 

poetisk dialog mellan världarna. I den primära världen i böckerna befinner protagonisterna sig 

i hjälplösa och passiviserande situationer. Den sekundära världen ger utrymme för handling 

och konkretisera det abstrakta. Bearbetningen i den sekundära världen erbjuder distans och 

leder till att protagonisterna och världarna utvecklas. 

Alla de tre analyserade verken använder sekundära världar för att skriva om döden ur 

barns perspektiv. Ett av verken låter den sekundära världen få en kompensatorisk funktion 

medan de andra två verkens sekundära världar i huvudsak har en speglande funktion. Hur de 

lånar material skiljer sig mellan verken. Två av dem lånar mycket både från sagor och myter 

medan det tredje bara lånar lite övernaturliga inslag. Generellt är Det tunna svärdet och Tusen 

stjärnors ö de böcker som är mest lika referensverket och varandra medan Innanför min blåa 

dörr har flera grundläggande drag som skiljer den från de andra. Trots detta finns likheter och 

skillnader mellan alla verken. 

 

4.2 Reflektion 
 

Studiens metodval att utgå från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att 

utifrån dessa läsningar analysera tre moderna barnböcker, har fungerat på ett tillfredsställande 

sätt. Den har lyft fram intressanta aspekter kring motivet samtidigt som den bidragit till att 

sätta verken och studien i en intertextuell kontext och genom en intertextuell dialog tagit 

tillvara tidigare forskares kompetens. Möjligen kan användandet av ett referensverk och 

tidigare läsningar av detta, göra det något otydligt var gränsen går mellan denna studies analys 

och tidigare analyser. Problemet har motverkats genom att tydligt redogöra för 

arbetsprocessen. 
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Studien bidrar med kunskaper om dagens barnlitteratur och hur den förmedlar tankar 

kring död och sorg med hjälp av primära och sekundära världar. På så sätt ökar den även 

förståelsen av vår samtid. 

Utifrån de tankar som förmedlas i inledningen kan studien även vara till hjälp för lärare 

och andra pedagoger som skall prata med barn om död och sorg. 
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