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MYT OCH KONSTMYT 
I BARN- OCH UNGDOMSBÖCKER 

(Med utblickar mot vuxenlitteraturen) 

Upptakten till denna studie var ett möte med den kända Himlingöjegra
ven, som i rekonstruerat skick återfinnes i nationalmuseet i Köpen
hamn. Då jag tror att de personliga incitamenten till en litterär under
sökning i sig inrymmer större möjligheter till ett positivt resultat än and
ra typer av pedagogisk motivation, vill jag här gärna exemplifiera ett så
dant. Förhoppningsvis kan det fresta andra att någon gång söka sin ut
gångspunkt i egna existentiella upplevelser. 

Himlingöjegraven är från perioden 200-400 e Kr. Det är en ung 
kvinna som gravlagts där, åtföljd aven rikedom på föremål. Bland des
sa finns mellan käkbenen ett metallstycke av guld, enligt uppgift en mot
svarighet till grekernas färjpenning, den obligatoriska avgiften till Cha
ron för överskeppningen till dödsriket. Se bilden! Det var naturligtvis 
intressant att konstatera en nordisk utlöpare aven grekisk myt,' men det 
som fascinerar är att det omyntade guldstycket ligger kvar oemottaget. 
Det fanns alltså ingen färjkarl, ingen avgiftsbelagd resa över en flod. Så 
förenade sig det kvarblivna guldstycket med kraniet till ett dubbelt vani
tas-stilleben, både du och dina föreställningar är förgängliga. Vilka av 
vår tids "guldstycken" (föreställningar) kommer att ligga kvar efter oss 
utan att ha nått den inbillade adressaten. 

Upplevelsen innebar för mig en existentiell stöt som utlöste en serie 
frågor och reflexioner och som avslutning ett beslut om att undersöka 
mytiska inslag i barn- och ungdomslitteratur. 

Uppenbart är att myten vid sidan om sitt eventuella sanningsvärde 
tillfredsställer människans behov av mening och tröst, om än blott för 
stunden. Föreställningskretsen kring guldstycket har för den döende 
kvinnan och hennes anhöriga gett en meningsstruktur åt det okända. 
Genom analogin med en resa och vad därtill hör indrages döden i en för 
människorna känd erfarenhetssfär . Myten organiserar det okända efter 
kända mönster, "inordnar naturens kaotiska flöde i ett regelbundet 
mönster" ,2 vilket enligt myt forskare är målet för människans mytiska 
fantasi. Härigenom skapas möjlighet till kommunikation, människan 
får kontakt med de osynliga makter som styr hennes öde. När kvinnans 
släktingar erlagt färjeavgiften, deras del av kommunikationen, är det 
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den andra sidans tur att agera enligt rollmönstret, mytens kommunikati
va samband. 3 

Myten möjliggör alltså en total kommunikation och drömmen om 
den eller snarare den oreflekterade tron på den är något som utmärker 
barnet i ett visst utvecklingsstadium. Den bör alltså vara utbredd i den 
litteratur som vänder sig till barn. Låt oss börja exemplifieringen med 
Br Grimm som i samband med sin sagoutgivning förde fram tesen att de 
gamla folksagorna innehöll reflexer från en gemensam uråldrig indo
europeisk mytologi. Deras tes har hårt kritiserats, men har på senare år i 
vissa avseenden beaktats på nytt, en följd av vår tids mytintresse. 

Om vi bortser från Br Grimms funderingar kring det förlorade mytis
ka urhemmet och blott ser på för myten karakteristiska drag, så är det 
uppenbart, att det finns stora likheter med sagorna. Om detta säger W 
Grimm: 

Folksagan är ett brottstycke, ett mer eller mindre väl bevarat fragment av 
denna äldsta "poesi" och återspeglar också något av mänsklighetens barn
doms- och oskuldstid: "Liksom i de myter som talar om den gyllene tidsål
dern är naturen också besjälad: solen, månen och stjärnorna är tillgängli
ga, ger gåvor eller låter sig till och med iföras kläder, i Lergen arbetar 
dvärgarna efter metall, i vattnet sover nymferna, fåglarna ... , växterna, 
stenarna talar och vet att uttrycka sin medkänsla, själva blodet ropar och 
talar, och på så vis har denna poesi en makt, som hon senare kan utöva en
dast genom Iiknelser.,,4 

Totalkommunikationen i myter och folksagor uppnås genom l) besjäl
ning, 2) obegränsad påverkbarhet och tillgänglighet, 3) medaktion, na
turen tar parti och handlar med eller mot de övriga agerande, 4) förbin
delselänkar mellan de olika världarna. 5 

Dessa fyra huvuddrag bygger tillsammans upp mytens förbindelsenät. 
Myt kommer egentligen av det grekiska ordet mythos som betyder be
rättelse, en berättelse i vilken gudarna på ett eller annat sätt är närvaran
de och påverkar människans grundläggande villkor. Med en abstraktare 
formulering kan man säga att myten åskådliggör människans drift att 
förstå sina existentiella sammanhang och att kommunicera med de kraf
ter som bestämmer dem. Antropologer definierar myten som en helig 
berättelse. 

Med ett modernt exempel vill jag visa hur just kommunikationsbeho
vet är en viktig drivkraft för mytskapande eller för att reagera mytiskt. 
Alla som upplevt plötsliga dödsfall i kretsen av anhöriga och nära be
kanta vet, att inför ett sådant brutalt kommunikationsbrott, söker den 
levande desperat efter nya kontaktvägar till den döde, den så nyss levan
de. Den, vuxne kan för att begripliggöra det obegripliga återfalla i my-
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tisk tänkande, bli lik människorna kring Himlingöjegraven, men innerst 
inne vet han eller hon att det är en form av primitivisering. Barnet där
emot, det av kritiskt förnuft ohämmade, låter sin mytiska fantasi spinna 
ett nytt kontaktnät, ett uttryck för en tro som i ordets bokstavliga me
ning är sagolik. 

Det litterära exempel jag tänker på är Skorpans återförening, tanke
och existensmässigt, med den döde orodern Jonatan i Astrid Lindgrens 
Bräderna Lejonhjärta. Den förlöper i tre steg: 

1) När Skorpan och Jonatan hör modern sjunga La Paloma associe-
rar Jonatan följande strof med den sjuke brodern: 

Dör jag på sjön, du ljuva, 
kanske en kväll 
flyger en snövit duva 
hem till ditt tjäll, 
då till ditt fönster ila, 
min själ det är 
som för en stund vill vila 
i en famn så kär ... 

Han säger: "Det du Skorpan, du kanske också kommer flygande till 
mej nån kväll. Från Nangijala. Och sitter där som en snövit duva på 
fönsterblecket, gör det är du snäll!" (s 9). Han tröstar den dödssjuke 
brodern med "denna fågelförbindelse" dem emellan efter döden, kom
munikationen är inte helt bruten. 

2) Genom Jonatans mytiska association (duvan = Skorpan) skapas 
förutsättningen för Skorpans tanke senare, att den vita duvan som dy
ker upp på fönsterblecket efter Jonatans död är Jonatan. l dess kurran
de tycker han sig höra den saknade broderns röst, som talar om för ho
nom att "visst är det sant, det där med Nangijala!" (s 17). Jonatan vill 
att Skorpan skall skynda sig att komma dit. Och plötsligt är han själv 
där utan att veta hur det gått till. "Hur kom jag dit? När flög jag? Hur 
kunde jag hitta vägen utan att fråga någon alls? Det vet jag inte." 
(s 19). 

3) I Nangijala återser Skorpan duvorna hos duvdrottningen Sofia. 
Han får bekräftat att Jonatan lånat en fjäderhamn aven av duvorna, 
när han besökte honom. Duvorna är magiska fåglar, som kan flyga ge
nom himlarna "hur långt som helst". En av duvorna heter Paloma. 
"Fågelförbindelsen" mellan de båda världarna upprätthålles till och 
med med namngivna duvor. 6 

Den sekvens i tre steg som beskrivits ovan är ett exempel på ett my
tiskt tänkande som framspringer ur ett kommunikationsbrott. Denna 
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de två världarna, låg kvar aemattaget. När Astrid Lindgren väljer du
van som förbindelselänk anknyter hon till en gammal tradition med fåg
larna som himmelska budbärare. Jämför t ex duvornas roll i den kristna 
religionen, berättelserna i evangelierna om hur Anden som en duva från 
himlen sänker sig ner över Jesus. 8 De vita duvorna representerar det 
övernaturligas närvaro i brödernas mytiska fantasi, gör denna till "en 
helig berättelse".9 Denna berättelse om vägen till Nangijala är inte till 
sin karaktär lika generell som den mytiska "reseberättelse", som var 
bakgrunden till Himlingöjegravens guldstycke. Den kan inte på samma 
sätt ritualiseras till ett bestämt gravskick, utan har sin betydelse i brö
dernas specifika situation och får också sin prägel av den. För att fram
häva dess individuella prägel kan man rubricera den som en konstmyt i 
analogi med konstsagor och på så sätt skilja den liksom konstsagan från 
de författaranonyma myterna och folksagorna. Termen anger också det 
genetiska sambandet mellan de två formerna av myter. 

Likaväl som kontaktbrott, dödsfall och liknande, kan utlösa kom
pensatoriska mytiska fantasier, så kan kontaktlöshet göra det. Det visar 
Astrid Lindgren i en av sina nysagor, nämligen Mia, min Mia. Huvud
personen Bo Vilhelm Olsson tar i sitt fantasiland igen allt som en brist
fällig verklighet förmenat honom. Han möter där i idealgestalt allt han 
saknat, sin far t ex. Punkt för punkt kan man visa hur fantasilandet blir 
en motbild till verkligheten. Det är huvudpersonens reella psykiska sta
tus som är grogrunden för fantasin. Denna koppling mellan verklighet 
och fantasi är utmärkande för Astrid Lindgrens nysagor. (Ett undantag 
är Ranja rövardatter.) Verkligheten gör sig också ständigt påmind i fan
tasilanden, så t ex när Bo önskar att tant Edla skulle ha sett honom i 
detta ögonblick, när han är "solbränd och så väldigt stark så". 

Fantasilandet har en starkt mytisk karaktär. Så t ex tilldelas Mio den 
mytiska rollen av befriare; han är en frälsargestalt som besegrar 
ondskans representant, Riddar Kato. Det är all den kärlekslöshet Bo 
Vilhelm mött som fosterbarn han i sin fantasi förstorar till mytiska pro
portioner och som han som Mio vill råda bot på. Hans i verkligheten 
passiva roll, att vara den utsatte, den inverterar han i fantasin till den 
aktive förlösaren. 

Riddar Katos ondska drabbar alla, även naturen. Den är fläckvis död, 
så t ex "Döda skogen". När riddar Kato besegrats och hans borg, onds
kans säte, rasat samman, grönskar "Döda skogen" på nytt. Det är den 
gamla myten om världsundergången och en ny världs uppkomst som 
varieras i Astrid Lindgrens berättelse. Man kan också urskilja spår från 
en annan av 1900-talets mytdiktare, nämligen T S Eliot och hans verk 
Det öde landet. 
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Likaväl som naturen påverkas av människornas moraliska handling
ar, så kan den själv påverka dessa. Den är med andra ord medagerande, 
ett av mytens kännetecken. 

Såväl berget som sjön och den svarta trädstammen hjälper pojkarna i 
deras kamp mot riddar Kato. I myt såväl som saga sker en totalmobilise
ring inför slutkampen, ty den allnärvaro och allpåverkbarhet som är 
mytens kommunikativa idealtillstånd innebär att allt kan drabbas av 
ondskans handlingar, men också att allt kan ta parti, antingen för eller 
emot. Det är viktigt att observera att egenskapen allpåverkbarhet i Mios 
land också faktiskt gäller ondskan. Riddar Kato förvandlas efter döden 
till en liten grå fågel, den befriade själen, som flyger upp i luften och 
sjunger ut sin befrielse. Riddar Kato har lidit av sin egen ondska, han 
har alltså inte varit så homogen moraliskt som folksagans gestalter. 

Jag såg in i hans ögon. Och i hans ögon såg jag något underligt. Jag såg att 
riddar Kato längtade att bli av med sitt hjärta av sten. Kanske var det så att 
ingen hatade riddar Kato så mycket som riddar Kato själv. (s 162). 

Att Astrid Lindgren här i någon mån avviker från folksagans distinkt 
dualistiska uppdelning i ont och gott, onda och goda, kan hänga sam
man med den tidigare påpekade verklighetsbakgrunden till fantasilandet 
och de associativa förbindelserna mellan fantasijaget Mio och verklig
hetsjaget Bo Vilhelm. Katos ondska är en uppförstoring av verklighe
tens men som absolut kategori hade den förlorat sambandet. Det är där
för inte helt korrekt, att som Maria Bergom-Larsson i sin Astrid Lind
gren-essä i Kvinnornas Litteraturhistoria Del 2 påstå, att " 'Mio, min 
Mio' / . . .1 strukturerades enligt en strikt dualistisk världsbild". 
(s 277). 

Den mytkunnige kan urskilja en lång rad av mytiska fragment i Mia, 
min Mia. Man kan tycka att den blivit överbelastad, att Astrid Lindgren 
inte helt lyckats personliggöra lånegodset. En bättre balans mellan eget 
och andras uppvisar Bröderna Lejonhjärta, men man måste samtidigt 
komma ihåg att de mytiska fragmenten utgör det stoff som Bo Vilhelm 
väver sin drömexistens av och att denna fortlöpande indikerar bristerna 
i hans vardagsvärld. "På din Maske skal jeg kende dig", säger Karen 
Blixen. I Miorollen lär vi känna Bo Vilhelm, såsom han skulle vilja vara. 

Den kommunikationsaspekt som här valts som "öga" för att betrak
ta myterna och deras funktion öppnar ett rikt synfält. Man ser hur de 
fyra tidigare nämnda faktorerna samverkar på olika sätt för att över
skrida de existentiella gränserna. Genom dem realiseras eller illuderas 
olika kommunikativa idealtillstånd. De uppträder också i olika typer av 
"naiva" berättelser förutom ren barnlitteratur: Ett exempel får belysa 
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ljuset aktivt ingår. All möjlig närvaro är tillstädes kring barnet, världens 
frälsare och kommunikativa centrum. Jämför med den stjärna som en
ligt bibelns berättelse stannade över stallet i Betlehem. Den höga när
varograden återkommer i senare "konstlegender" , t ex Selma Lagerlöfs 
"Flykten till Egypten" med de bugande palmerna. Den etableras i Fran
ciscus' solsång genom att människan, planeterna, naturelementen och 
till slut också "den lekamliga Döden" inlemmas i en syskonrelation, 
"broder Solen", "syster Månen", "syster Vinden" etc. Så blir kosmos 
tillgänglig för en antropomorf kommunikation. 

Relationen jätten - Kristus (ljuset) i ChristopherIegenden påminner 
om Bauerbilderna av troll - prinsessa. Här är det naturvarelserna som 
sökt sig in i samma tjänarroll som Christopher i förhållande till Kristus. 
Med sin fysiska styrka tjänar han Kristus, världens ljus och andlige her
re. Polariteten i Bauers bilder har associerats med altartavlor och altar
skåp. Till detta kan läggas en anknytning till legendens rollspel kring 
ljusets personifikation i Kristus. Bauers mittstjärnor , se t ex illustratio
nen (den sista) till "Ringen", verkar också ha stannat över bildens 
centralgestalt. De religiösa parallellerna borde beaktas mer vid analysen 
av Bauers bilder. 

Ett exempel på en fullt utbyggd konstrnyt som utgör verkets idemässi
ga centrum har vi i Kenneth Grahames klassiska barnbok Det susar i 
säven (1908) översatt till svenska först 1932. Författarens budskap i den 
boken är bland annat att vi inte ska förtränga den animala sidan av vår 
natur, instinktlivet, som är något i sig gott. Genom att skapa dessa för
mänskligade djur eller kanske rättare fördjurligade människor åskådlig
gör författaren på ett utomordentligt pedagogiskt sätt sitt budskap, vi
sar han oss sin syntes av djur och människa. 10 Den värld, det arkadiska 
ideallandskapet, han låter sina varelser vistas i sluter han till en helhet 
genom att ge den ett gudomligt fäste och, inte minst viktigt, en gudomlig 
sanktion i Panmyten. Till yttermera visso uppenbarar sig också guden 
för sina varelser i det fina kapitlet som utgör fiktionens centrum, det 
som heter "Flöjtblåsaren vid morgonrodnadens portar". En gud för 
dessa varelser måste naturligtvis representera syntesen i dess ideala form 
och det gör Pan, människa och bock i en gestalt. Han påminner om dem 
i principen för sin skapnad, de återfinner i honom sin egen dubbelhet i 
enheten. Förutsättningar för kommunikation dem emellan föreligger 
alltså. Samtidigt är denne halvgud annorlunda, men på samma sätt som 
dessa fyra djurmänniskor är annorlunda, nämligen i deras individuella 
särart. Individualismen får alltså sin gudomliga bekräftelse. Utanför 
den står de fyra djurens fiender, den kollektiva massan av vesslor. Vi 
märker här hur just djurberättelsens form lämpar sig fö"r en viss typ av 
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politiska budskap. När de individuella skillnaderna är så åskådliga, så 
omedelbart iögonfallande som i de fyra djurens fall, så kan knappast 
någon ifrågasätta dem. Få tänker på att det finns mer än en mullvad, 
mer än en vattenråtta etc i världen. Däremot blir vi väl medvetna om att 
det finns mer än en vessla i världen; de utgör den proletära massan som 
Grahame upplevde som ett hot i sekelskiftets England. 

Särskilt intressant är att urskilja Grahames eget tillägg till Panmyten. 
Själva gestalten har samma utseende och attribut som den grekiska Pan. 
Jämför Shepards illustration med den grekiska! (Se s 47 o 50). Dock är 
Pans könsorgan dolt i Shepards teckning. Om textens sexuella dimen
sion se fortsättningen! 

Vad som kommer till är halvgudens speciella gåva till den för vilken 
han uppenbarat sig, "glömskans gåva". 

Medan de stod där och stirrade ut i tomheten och kände sig allt olyckligare 
allt eftersom de så småningom blev mer och mer medvetna om vad de skå
dat och vad de förlorat, kom en nyckfull liten bris framdansande över vatt
net, skakade asparna, ruskade på de daggiga rosorna och blåste lätt och 
smekande de båda djuren i ansiktet, och vid dess lena beröring infann sig 
ögonblicklig glömska. Ty detta är den sista och bästa av den gode halvgu
dens gåvor, som han alltid är angelägen att skänka åt dem, för vilka han 
uppenbarat sig i nödens stund: glömskans gåva.På det att inte det mäktiga, 
högtidliga intrycket skall förbli och växa och överskygga all munterhet och 
allt roligt och det stora oförgätliga minnet hela livet igenom verka tyngan
de på de små djur, som fått hjälp i sin nöd, utan de skall känna sig lika 
lyckliga och sorglösa som förut. (s 126). 

Djurmänniskorna kan utan att tyngas av mötet med guden återgå till si
na gamla liv, fulla av vardagstrevnad och enkla nöjen och med värman
de brasor som väntar efter utflykterna. (Ett tjugotal brasor brinner för 
de trötta hemvändande, alla ungkarlar, i romanens alla underjordiska 
bostäder.) Det är guden själv som stryker bort våra samvetskval för att 
vi inte alltid har honom och hans bud inför ögonen. Det är en indirekt 
kristendomskritik i Grahames gudagåva. Engelska litteraturhistoriker 
har satt Grahames Panmyt i samband med en strömning, nyhedendom, 
som var särskilt livaktig under decennierna kring sekelskiftet. I sin bok 
förkunnar Grahame att Pan lever och att hans flöjtspel på nytt ljuder 
som ett sus genom säven. Pan hade inte dött vid kristendomens genom
förande, som det gamla ryktet gjorde gällande. II 

Den litteraturhistoriska bakgrunden är i och för sig intressant, men 
viktigare är att konstatera, att det är för att våga släppa fram barnet in
om sig själv, hävda det gentemot den viktorianskt hämmande omgiv
ningen, som Grahame har sökt den mytiska sanktionen. För att våga le-
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Denna uppfattas som regel som ett uttryck för Kiplings imperialistis
ka och rasistiska ideologi. (Den vite mannens börda.) En närläsning vi
sar emellertid, att berättelsen ingalunda är så värdemässigt homogen 
som man brukar påstå. Det finns svävningar och inkonsekvenser i dess 
ideologiska attityder som gör den spännande i mer än i ytlig mening. 

Kampen om trädgården mellan ormparet Nag och Nagaina och den 
engelska familjen är en spegelbild av kampen om herraväldet över In
dien. Nag och hans "folk" har en roll i den hinduistiska mytologin och 
de har utmärkts av guden själv. 

"Jag är Nag. Den store guden Brahma satte sitt märke på hela vårt folk, 
när den första kobran bredde ut sin hals för att skugga Brahma då han 
sov." (Se Rikki-tikki-tavi och andra djurberättelser, -2. upp!., N & K, 
Skattkammarbiblioteket, s 12.) 

Mungon däremot har ingen mytisk härstamning, dess dröm är att bli en 
husmungo hos vita människor, och av sin mamma, som en gång bott i 
generalens hus, har Rikki fått noga inpräntat "vad han skulle göra om 
han någonsin träffade på vita människor" (s 10). Han är en överlöpare 
precis som paddan. Han blir de vitas livvakt och dödar för att rädda 
dem, ormparet, den indiske guden Brahmas tjänare. Det tillhör visserli
gen en mungos natur att döda ormar, men Kipling förenar denna med 
en artificiell egenskap, nämligen en vilja att vara de vita till lags. Den 
döde Nag kastas på sophögen, ditburen av trädgårdskarlen, förmodli
gen en indier. Ormarnas "brott" är att de vill leva och att de som andra 
levande varelser skyddar sin avkomma. Mungon ifrågasätter ormarnas 
"rättighet att äta små fågelungar", men Nags motfråga gör honom 
svarslös. 

"Du äter ju ägg. Varför skulle då inte jag äta fåglar?" (s 14). 

Den hjälteroll som de flesta anser att Kipling tilldelat Rikki-tikki-tavi är 
som synes inte helt tveklös från författarens sida. Hans inre tvivel på 
rättfärdigheten i engelsmännens sak och hans mer eller mindre medvet
na förakt för alla överlöpare, alla villiga tjänare, har trängt sig upp till 
ytan i berättelsen och perforerat dess till synes så fasta värderingsgrund. 
Hans samvetskval får sin särskilda styrka av att våldet övas mot varelser 
som genom sin mytiska indentitet är förbundna med landets religion och 
heliga förflutna. 

Nu skall dock sägas att det också finns djurhistorier av Kipling som är 
helt massiva i sin imperialistiska ideologi. En sådan är Hennes majestäts 
tjänare. Den är ett försvar för det hierarkiska systemet med lydnad som 
den högsta dygden. Närgångna frågor från rekrytmulåsnan om vem 
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som ger order, avspisas till slut som näsvishet. Kadaverdisciplinen fast
slås som det enda rätta. 

Det är naturligt att gränsöverskridande fantasiböcker , fantastiska be
rättelser är rika på mytiska och konstrnytiska inslag. Ett exempel på en 
personlig skapelsemyt finner vi i C S Lewis' Narniaserie, den del som 
heter Min morbror trollkarlen. (1975). I den låter Lewis lejonet Aslan, 
som är en inkarnation av Gud och Kristus, bokstavligen sjunga fram en 
ny värld. 

Hela tiden fortfor lejonets sång och hans stolta vandring fram och tillba
ka. En smula skrämmande var det att han för varje vända kom lite närma
re. Polly fann sången alltmer intressant, därför att hon trodde sig börja 
förstå sambandet mellan den och det som försiggick. När en rad mörka fu
ror sprang fram på en ås omkring hundra meter längre bort, begrep hon, 
att lejonet hade sjungit sekunden innan. Och när han brast ut i en snabb se
rie av ljusa toner, blev hon inte förvånad över att se gullvivor skjuta upp 
överallt. Och med en bävan som inte kunde uttryckas i ord blev hon så all
deles säker på att allt kom "ur lejonets huvud" (som hon sade). När man 
lyssnade till hans sång, hörde man det som han tänkte ut; när man tittade 
sig omkring såg man det. (s 93f). 

Denna poetiska konstrnyt har sin utgångspunkt i Johannesevangeliets 
inledning: 

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud. Detta 
var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till och utan det har 
intet blivit till som är till. (Joh.-evangeliet, kap l, vers 1-3.) 

Lewis fattar Ordet som ett poetiskt skaparard, en sång som när den 
sjungs med sina olika toner skapar en ny värld. Naturen uppstår genom 
sången. Det är diktarens gamla dröm om att hans konst också skall ma
terialiseras, att han/hon skall skapa som Gud skapade. Lewis' djärva 
konstrnyt blir också en sanktion av hans eget skapande av främmande 
världar. Med denna självuppfunna myt om konstens, poesins kraft, ger 
han sig själv som diktare en särställning, i honom ligger alla möjliga nya 
världar inneslutna, han kan skapa nya "närvarar" med mer ideala kon
taktmönster än de nuvarande. (Jämför mytens funktion hos Grahame.) 
Lejonet Aslans variant av Guds "Varde ljus!" är: 

Narnia, Narnia, Narnia, vakna. Älska. Tänk. Tala. Var vandrande träd. 
Var talande djur. Var gudomliga vatten. (s 102.) 

Så lyder formeln för en ny världs kommunikativa idealtillstånd. 
I de exempel som ovan redovisats är den mytiska upplevelsen av värl

den realiserad med sina fyra delegenskaper. Väljer man att exemplifiera 
dessa separat, där de förekommer avskilda från mytiska kontexter, "he-
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liga berättelser", så blir antalet möjliga fall oöverskådligt. Tänk bara på 
H C Andersens animistiska sagor om stoppnålen, tekannan m fl. ll Be
själning, animism eller antropomorfisering (förmänskligande) i olika 
varianter är som alla vet ett huvuddrag i barnlitteraturen och det kan sä
gas utgöra rågången mellan barn- och vuxenlitteraturen. I Mio, min Mio 
undrar Mio detta: "Bryr stjärnorna sig om, ifall man spelar för dem, 
det undrar jag just? Jag frågade Nonno, och han sa, att han trodde 
det." (s 54.) Det är en tro som lever starkt i barnböcker; i vuxenböcker 
däremot blir svaret på Mios fråga ofta det Ferlinska att "stjärnorna 
kvittar det lika". (Se dikten med samma namn i samlingen En döddan
sares visor.) Om landskapet är ett själstillstånd, så är det sitt eget. Hur 
en antropomorfiserad värld faller sönder har Hjalmar Gullberg beskri
vit i dikten "Häger på bryggan". Här blir fågeln en budbärare om "en 
ordning bortom människans". Jämför duvan i Bröderna Lejonhjärta. 
Dock löper inte skiljelinjen, animism m m eller inte, undantagslöst mel
lan barn- och vuxenböcker. Det finns moderna vuxen författare vars 
grund kod för beskrivning av världen är den mytiska, så t ex Karen Blix
en. 

I hennes bok Den afrikanske Farm åskådliggöres på ett utmärkt sätt 
hur vistelsen i mer "primitiva" kulturmiljöer påverkar grundupplevel
sen av tillvaron och hur denna i växande grad mytifieras. Den tro på 
naturens medaktion i människans liv som den mytiska upplevelsen för
utsätter kan tyckas vittna om en absurd jagfixering och självupptagen
het när den påträffas hos en vuxen, men den måste alltid bedömas ut
ifrån en helhetssyn på personens i fråga relation till naturen. Så betrak
tad är Karen Blixens "egomytocentriska" reaktionsmönster fullt lo
giskt, ty hennes liv i Afrika var ett fortskridande förverkligande av dik
taren Shelleys ord" ... is made one with nature". Sin samhörighet, ja 
nästan sammansmältning med naturen formulerar hon i ord som "Indtil 
da havde jeg udgjort en Del af det, og T0rken havde va!ret en Feber i 
mit eget Blod, og Blomstringen paa Sletten en ny Kjole" . (s 255.) 

Katastrofbeskedet om att kaffeskörden just det året endast uppgår till 
40 ton i stället för förväntade 60 upplevs som om naturen skiljer sig ut 
från henne och lämnar henne kvar som en sentida Job "på sin hög av 
aska och jord". 
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Al Farve og alt Liv drog sig i samme 0jeblik ud af Verden omkring mig. 
Den bare og kvrelende varme Mombasa Hotelstue med Cementgulvet og 
Moskitonettet om den gamle Jernseng, som jeg sad paa, voksede og blev af 
uendelig Betydning, som om det var hele Verden eller en Symbol paa Ver
den. Der var ikke en eneste menneskelig Prydeise, eller Ynde, eller Leg i 
den. (s 251.) 



Inför sitt fullbordade öde, sitt "Out of Africa" begär Karen Blixen ett 
tecken från makterna för att om möjligt "komme til Klarhed over, hvad 
det egentligen var, som var h<:endt mig". Hon kräver helt enkelt att na
turen skall ge ett svar på hennes smärtfulla Varför. Varför stöts hon 
bort? Hon får sitt tecken i form aven demonstration av naturens till sy
nes blinda grymhet. Den mytiska totalkommunikationen fungerar, men 
det svar hon får är av samma karaktär som Jobs, när han går till rätta 
med skapelsens Gud. Den moraliska kärnfrågan i det som sker, viftas 
bort med en styrkedemonstration. Karen Blixen förstår att svaret hon 
fått är det enda rätta. 

De Magter, jeg havde kaldt paa, havde staaet paa min V<erdighed, mere 
end jeg selv havde gjort, og hvad andet Svar kunde de da give? Dette var jo 
tydeligvis ikke 0jeblikket til at pylre, og de havde paa storslaaet Vis vend! 
det deJVe 0re til min Svaghed. V<eldige Magter havde leet ad mig, eller til 
mig, med et Ekko fra H0jene. (s. 284.) 

Det finns en intressant parallell. möjligheten aven direkt påverkan kan 
inte uteslutas, till Karen Blixens skildring av sina reaktioner inför sin 
afrikanska sorti, nämligen Tove Janssons beskrivning av muminpap
pans sätt att förhålla sig till havet i boken Pappan och havel. (1965). 
Muminpappans ambition är att utforska havet, att komma underfund 
med de naturlagar som bestämmer dess beteende. Han samlar fakta om 
havet i sin lilla anteckningsbok. Havet och öns beteende trotsar emeller
tid alla rationella förklaringar och muminpappan blir "trött på att 
ingenting förstå". Han övergår under mumintrollets påverkan till en 
mytisk, animistisk tro eller rättare vision av att havet är ett levande 
väsen som man bäst närmar sig och kommunicerar med via känslan. 
Han får nu med denna emotionella kod kontakt med havet och tillrätta
visar det, när det stormar som värst och hotar öns växtlighet och 
mumintrollens existens där. Han får också slutligen sitt tecken från ha
vet, drivveden, som han tolkar på så sätt, att havet ber "om förlåtelse" 
och att det vill att de skall stanna på ön. Havet lugnar sig efter sin 
styrkedemonstration, öns nya invånare blir inte bortkörda. 

Naturen känner som vi och vi känner som naturen, det är det postulat 
(självklara antagande) som är förutsättningen för de relations- och 
kommunikationsmönster som beskrivs i Pappan och havel. Naturens 
medagerande är hos Tove Jansson i så hög grad människoliknande att 
träden bokstavligen rör sig upp mot fyren för att söka skydd mot det ra
sande havet. En sådan ytterlighet är möjlig i en fantasibok, men skulle 
spräcka den realistiskt psykologiska trovärdigheten i en bok som Karen 
Blixens. Hon går alltså inte lika långt i sin atropomorfisering som Tove 
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Jansson utan nOJer sig med att använda med mänskliga emotioner 
laddade rörelseverb, som t ex i det första citatet ovan för att beskriva en 
psykologisk upplevelse av hur naturen tar del i vad som händer henne. 
Hon markerar tydligt beskrivningens karaktär aven i realiteten inre 
upplevelse genom att i samma naturskildring i vilken naturens hållning 
formuleras med antropomorfa rörelseverb fastslå att "de livlfJse Ting 
havde gjort sig vor Adskillelse klar, Ia:nge inden jeg sel v . Bja:rgene, 
Skovene, Sletterne og Floderne, Vinden, de forstod alle, at vi snart skul
de skilles". (s 255). (Min kursivering.) 

Till skillnad från mumin pappan så prövar Karen Blixen aldrig ett ra
tionellt förklaringssätt till naturens beteende. Det skulle obarmhärtigt 
avslöja att hennes "Out of Africa" fanns implicit i hennes köp av far
men; den låg helt enkelt för högt för kaffeodling, vilket en expert kunde 
ha upplyst henne om. Denna triviala och litet glansfulla förklaring för
trängs för mer storslaget tragiska visioner av större litterär gångbarhet. 
Men detta är inte hela sanningen. Det är behovet av mänsklig kommu
nikation, av att förstå på människans villkor och av att skapelsen i sin 
helhet är tillgänglig för denna kommunikation som drivit fram det my
tiska förhållningssättet. Så blir också "Den afrikanske Farm" ett exem
pel på en personlig konstrnyt överbryggande ett kommunikationsbrott. 
För Karen Blixen gav den en meningsstruktur åt kaos. I dess mönster ser 
vi drag från två bibliska myter, utdrivandet ur paradiset och J obs pröv
ningar. 

Karen Blixens krav på att förstå, hennes envisa fasthållande vid tron 
på att livshändelserna ingick i ett för människan begripligt mönster är 
ett förhållningssätt inför verkligheten så nära barnets med dess mer 
oreserverade tillit, som det är möjligt för en vuxen att komma. Barnet 
inom den vuxna Karen Blixen trodde lika starkt som det naturliga bar
net på sanningen i berättelsen om storken. I kapitlet "Livets Veje" i 
Den afrikanske Farm återger hon den och sin tolkning av den på följan
de sätt. 14 

Livets Veje 
Da jeg var Barn, viste de mig et Billede - et leven de Billede, forsaavidt 
som det blev til og udviklede sig for 0jnene af Tilskueren, medens Kunst
neren fortalte. Historien, som hang sammen med Billedet, blev hver Gang 
gentaget i n0jagtig de samme Ord: 

"1 et lille rundt Hus med et rundt Vindue i og en lille trekan
tet Have til, boede der en Mand. 

Ikke langt fra Huset var der en S0 med en Mrengde Fisk i, 
som Manden fangede og solgte i Byen. 

54 

~@ --



En Nat vaagnede han ap ved at h0re en frygtelig Larm, og 
han begav sig afsted i M0rket for at finde ud af, hvad der var i 
Vejen. Han 10b ned ad S0en til." 

Her begyndte Fortcelleren, som paa et Kort over en Armes 
Bevcegelser, at trcekke Mandens Rute ap. 

"F0rst 10b han sydpaa. Her snublede han over en Sten, som 
laa midt paa Vejen, og lidt efter faldt han i en Gr0ft, kom ap 
igen faldt i en anden Gmfl, kom ap igen, faldt i en tredie Gmfl 
og kom tilsidst ogsaa ap af den. 

Han forslad nu, al han havde taget Fejl, og at Larmen ikke 
kom fra denne Kant, og nan 10b tilbage mod Nord. Men da han 
var der, mente han igen at h0re, at Larmen kom sydfra, og han 
10b samme Vej Iilbage. Han snublede f0rst over en stor Sten, 
som laa midt paa Vejen, og lidt efter faldt han i en Gr0ft, kom 
ap, faldl i en anden Gmft, kom ap, faldl i en tredie Gmft, og 
kom tilsidst ogsaa ap af den. 

Nu kunde han bestemt h0re, at Larmen kom fra Enden af 
S0en. Han slyrtede da derhen og saa, at der var en stor Lcekage 
i Dcemningen her, og at alt Vandet, og Fiskene med slmmmede 
ud gennem Hullet. Han tog da fat paa at stoppe Lcekken Iii, og 
arbejdede paa det hele Natten, og forsl da hans Arbejde var 
fcerdigt, vendte han tilbage til sit Hus og gick i Seng. 

Da Manden nu vaagnede ncesle Margen og saa ud af sit lille 
runde Vindue" - saadan sluttede Historien med saa megen 
dramatisk Effekt, som Fortcelleren kunde lcegge i Ordene -
"hvad saa han da-? 

En Stork!" 
Jeg er glad over, at jeg har h0rt denne Historie, og jeg vii hu

ske paa den i N0dens Time. Manden i Historien blev grusamt 
narret og svcere Hindringer blev lagt paa hans Vej. Han maa 
have tcenkt: Hvilken lang Rcekke UheId! Hvor det dog gaar ap 
og ned for mig! Han maa have undret sig over, hvad Meningen 
vel kunde vcere med alle hans Pmvelser, han kunde ikke vide, 
at det var en Stork. Men gennem hele sin Lidelseshistorie holdt 
han sig sit Formaal for 0je, intet fik ham til at vende om og 
gaa hjern, f0r han havde faaet sig Arbejde gjort. Han fuldforte 
Lf1Jbet og bevarede Troen. Den Mand fik ogsaa sin Bel0nning, 
om Morgenen saa han Storken. Da maa han have leet hojt. 

Den mf1Jrke, trange Vej jeg lf1Jber paa, den dybe Grube hvori jeg nu ligger, paa 
hvilken Fugl kan de vel vcere Klf1Jerne? Naar mit Livs Tegning er fuldfort, skal 
da jeg, skal da andre Folk se en Stork? (s 194ff.) 

I sina brev hem från Afrika återkommer hon ofta till storkhistorien 
när hon vill säga något existentiellt som sin livssituation. Den ger henne 
hopp om att det till synes obegripliga till sist skall låta sig inordna i ett 
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för henne fattbart mönster, att världen dock är kommunicerbar och till
gänglig för mänsklig förståelse, med andra ord mytisk. 

Det mått av antropomorfisering vi kan urskilja hos Karen Blixen kän
ner vi alla igen hos oss själva mer eller mindre. Men det är trots allt så 
att det är i barnböckerna vi i första hand väntar oss den natursyn som 
enligt W Grimm "återspeglar också något av mänsklighetens barndoms
och oskuldstid" . Jämför s 39. Karen Blixen har ju också valt en barnbe
rätfelse för att åskådliggöra sin livssyn. 

Även i till huvudkaraktären realistiska barn- och ungdomsböcker 
finns exempel på gränsöverskridande kommunikationer, mytens sär
märken. Maria Gripes Skuggan över stenbänken (1982) som närmast är 
en realistisk, historisk ungdomsbok, innehåller en scen i vilken flickan 
Carolin tröstar barnen vid brodern Edvins död genom att påstå att 
månen "grävt ett stort hål mitt ibland alla molnen, för att den så gärna 
ville lysa i natt över Floras stuga". Naturen vet alltså om Edvins död 
och tar del i den genom att ljusomstråla hans hem. Det är lite av den 
esteticism som man finner i Edit Södergrans dödsdikter kring månsym
boliken. Jämför dikten "Månens hemlighet". Dock har Gripes skild
ring mer av positiv tröstegrund i sig; det är därför den tillkommit. Natu
ren gör något för den döde, människan är inte övergiven, så är innebör
den av Carolins ord, när hon "månar" om den döde och hans syskon. 
Denna plötsliga förlängda kommunikation utöver berättelsens normala 
realistiska är anmärkningsvärd med tanke på att Gripe annars i sitt för
fattarskap kritiserar en alltför antropomorfiserande pedagogik. Hon 
varnar för det engelsmännen kallar "pathetic fallacy", det känslosam
ma misstaget, tron på att naturen känner som människan, det vi sett så 
många exempel på ovan. Ett exempel på sådana varningar finner vi i be
rättelsen" Josefin" . Prästen har t ex antropomorfiserat Gud inför dot
tern Josefin, vilket får till följd att hon förväxlar den nye trädgårdsmäs
taren, en vänlig äldre farbror med långt skägg, med Gud fader själv. Vi
dare har han för dottern berättat en naturbesjälningssaga, som kunde 
vara hämtad från 1800-talets barnlitteratur. Den heter "Sagan om drop
pen". Dropparna längtar utan att riktigt veta det själva efter att komma 
till sin himmel som är jorden. Människorna måste göra allt för att det 
skall bli en fin himmel för dropparna. Nu kommer det inget regn och 
när torkan blir ihållande, tror Josefin att det är på grund av hennes styg
ga tankar. Naturförloppet som här är besjälat är alltså relaterat till män
niskornas moral, deras andliga liv. Det är en gammal romantisk tanke, 
vi känner den under den bibliska benämningen "Kreaturens Suckan". 
Det finns en förlaga till denna "Sagan om droppen" som Gudrun Fa
gerström inte observerat i sin avhandling om Maria Gripe. Hon tar i den 
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upp Maria Gripes påverkan från H C Andersen men på ett något spora
diskt sätt. Slutet av H C Andersens "Den lille Havfrue" handlar om 
luftandarnas villkor för att sväva in i "Guds Rige". Gripes regndroppe
saga har samma struktur som Andersens epilog, kopplingen av ödet för 
ett naturväsen till barnets moral. Det är onekligen ett tungt ansvar som 
läggs på de stackars barnen. Det är de som genom sitt uppförande be
stämmer längden av luftandarnas "Pmvetid". Intressant är att notera 
att den beroenderelation som sagorna gestaltar, fortfarande gäller, men 
med "avsjälade" kontrahenter, ty nu talar vi om luftkvalitet i relation 
till våra fabrikers förorenade utsläpp, en utveckling från idealistisk filo
sofi till naturvetenskapernas materialism. 

Maria Gripe visar i sin bok om Josefin, att den vuxne inte alltid tän
ker på, att hans eller hennes tal i liknelser och bilder av barnet uppfattas 
bokstavligt. Jag erinrar om det inledande Grimmcitatet, se s 39 om poe
sins makt som också är mytens och sagans makt under mänsklighetens 
barndoms- och oskuldstid, en makt som hon senare endast "kan utöva 
genom liknelser". Denna poesins livgivande, animerande makt må hos 
de flesta vuxna urholkats till metaforik (bildspråk) men hos barn är den 
högst reell, deras kontaktbehov och fantasiliv kräver det. Den själ som 
"i stela massan flöt" dör eller kanske bara skendör vid någon tidpunkt i 
deras utveckling och då är tiden inne för kommunikativa indragningar, 
för att insikten om att alla "guldstycken " inte når sina adressater, j fr 
Himlingöjegravens. En del av världen övergår då till bildspråkets sken
verklighet och det som återstår beskrives bäst med en realistisk kod. A v
mytijieringens "reningsbad" väntar. Förhoppningsvis överlever någon 
av de magiska årens förmågor. 

Denna studie är en utvidgning aven artikel publicerad i Horisont 
1983:6. 

Bilaga 25.4.1980 

Kära Hans Holmberg! 
Jag tror att människor läser in olika saker i böcker allt efter sina egna er
farenheter. Uppriktigt sagt gjorde jag mej nog inte några klara föreställ
ningar enligt de tolkningsförslag du gör. Egentligen ville jag bara skriva 
en saga som kunde trösta barn som var rädda för döden, och som en så
dan tröst har den också fungerat i otaliga sammanhang enligt vad läkare 
och präster har berättat för mej. För barn som alltså har vetat eller anat 
att de måste dö. När jag var liten fick man veta att dör du så kommer du 
upp till himlen, det tyckte man inte var så särskilt lockande perspektiv 
men alltid bättre än att ligga död nergrävd i jorden. Nutidsbarn, många, 
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kanske de flesta av dom, hör aldrig några sagor om himlen, och många 
är också väldigt rädda för döden. Ett "V mina egna barnbarn var det, 
och när jag hade läst manuskriptet lör honom log han ett underbart 
leende och sa: "Ja, vi vet ju inte hur det är, så det kan lika gärna vara så 
där." Nej, jag har inte lagt in någon medveten religion i boken, fast jag 
förstår att den kan tolkas så. För mej står det klart - som vuxen - att 
Skorpan blir så förtvivlad, när hans bror omkommer, att han måste 
fortsätta att dikta sagan om Nangijala som Jonatan hade försökt trösta 
honom med. Det som händer i boken, händer i Skorpans fantasi, och 
när han dör på sista sidan, så gör han det hemma i sin kökssoffa. Mitt 
vuxna jag förstår detta, men barnet i mej accepterar aldrig en sån tolk
ning, jag vet att allt händer precis så som det står i boken. Sedan får 
var och en tolka den efter eget behag. 

Hej och glad vår! 
/ Astrid Lindgren/ 

NOTER 

l Fynd av "färjpenningar" har också gjorts i gravar på Gotland. Inför frågan 
om deras idemässiga ursprung erinras om att det är sagoforskningens pro
blem vi här igen möter; alltså är likheterna en följd av påverkan, gemensamt 
ursprung eller "spontanskapelser"? 
Se Ronny Ambjörnsson "Varje ursprungsmyt upprepar skapelsemyten" 
(DN 19/7 1981). 

3 De resemytiska föreställningar som ligger bakom arrangemanget i Him
lingöjegraven återfinnes i mer storslagen form i den berömda skeppssätt
ningen "Ales stenar" vid Kåseberga. Den döde vikingahövdingens sjöfärd 
till Valhall företages i egen båt, till skillnad från kvinnan i Himlingöjegra
ven, som får anlita mer "allmänna" kommunikationsmedel (Charons fär
ja). De individuella livsförhållandena får också sitt genomslag i mytens 
hinsidesperspektiv . Mytens föreställningar om ett gränsskiljande vatten mel
lan livet och döden och om en resa däröver tillhör de arketypiska, och det 
bildas ständigt nya varianter om än metaforiska. Så t ex i C D af Wirsens 
dikt "Nattbåten" och P Lagerkvists "Livsbåten". 

4 Dag Ströbäcks efterskrift till Br6derna Grimm SAGOR, andra bandet, 
s 384 (Gid lund 1981). 

5 Det finns många olika uppfattningar om likheter och skillnader mellan myt 
och folksaga. I boken Myter og !olkeeventyr redovisar Preben Ramlöv de 
viktigaste uppfattningarna. Se sill ff. 

6 Fåglarna har en viktig symbolrealistisk roll i AL:s fantastiska berättelser. 
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Här finns paralleller med folksagor, den vita anden i "Hans och Greta" och 
de vita duvorna i "Askungen" m fl. 



7 Berättelsen uppfattas olika beroende på om perspektivet är barnets eller den 
vuxnes. De två perspektivens innebörd har AL själv beskrivit i ett brev till 
undertecknad. Notera också vad hon där säger om sin egen "dubbla" upple
velse. Se brev bilaga. 

8 Johannes-evangeliet, kap 1 vers 32. 
9 Preben Ramlöv, aa, s 112. 

10 Det har skrivits mycket om förmänskligade djur i barnlitteraturen. Det har 
ofta blivit ett ensidigt betonande av antropomorfiserandet av djuren; den 
andra sidan av relationen, nämligen animaliseringen av människan har som 
regel inte observerats, trots att den i vissa fall, t ex Grahames, är den psyko
logiskt mest intressanta. 

II Det är Plutaros som berättar historien om hur en sjöman hört en mystisk 
röst från land ropa till honom tre gånger, att han, när han nådde hamn, 
skulle förkunna att "den store guden Pan var död". Detta skulle ha ägt rum 
vid tidpunkten för Jesu födelse. 

12 Vatten och mörka hålrum i berättelsens geografi och geologi symboliserar 
en undermedveten kvinnovärld hos berättaren, "livrnödrar" han regredierar 
till, och nya Venusgrottor han som missnöjd äkta man söker. Jfr tolkningen 
av "Askepåten och den lilla råttan" i "John Bauer En konstnär och hans 
sagovärld". Bra Böcker 1982, s 50r. Märk hur både barnslighet och vuxen
het präglar den sexuella symboldimensionen i Grahames berättelse. Jfr detta 
med J M Barries "Peter Pan" som innehåller ett liknande regredierings
komplex. 

13 Hos H C Andersen finns också fullt utbyggda konstrnyter , så t ex i "Histo
rien om en Moder". Det dödens land som skildras där, har som sagomytisk 
kärna den gamla berättelsen om Dödens trädgård. 
Notabelt är också att det är en sjö som är det gränsskiljande elementet mel
lan dödens land och livets. Arketypen är produktiv även i H C Andersens 
föreställningsvärld. 

14 Karen Blixens berättelse om storken har i en utgåva för barn från förlaget 
Opal (1978) återberättats av Jette Ahm. Den har fått ett tillägg i slutet som 
inte står i Karen Blixens version. 
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