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Fiirord 

F öreliggande sagostudier har inordnats i ett utveck-
lingsperspektiv, som beskriver folksagans fortbestånd, 
dess formvärld och innehåll i konstsagan från l800-ta-

let till vår tid. Det är en beskrivning som också innehåller en 
värdering av genreutvecklingen, en värdering som kommer 
till synes i de olika kapitelrubrikerna. Under de ganska 
många år jag i undervisningssammanhang sysslat med sagor 
har min uppfattning av dem alltmer närmat sig Tolkiens, 
som han presenterar den i sin essä "Om sagor" i boken 
"Ringens värld" (1980). Sagorna tillfredsställer enligt honom 
primära mänskliga krav och önskningar, nämligen att "kun-
na överblicka djupen i tid och rum" och att "få förbindelser 
med andra levande ting". I folksagorna möter vi den helhet 
och närvaro med allt skapat som nutidsmänskan trevande sö-
ker inom olika former av s k nyandlighet. I ett radioprogram 
nyligen om vår tids andliga sökare yttrade en ung flicka att 
"det kan vara ett äventyr att sitta och prata med ett träd". De 
äventyren finns i rikt mått i de gamla folksagorna liksom 
många andra som har med naturfårståelse att göra, insikten 
om människans och naturens ömsesidiga beroende. Tolkiens 
sagosyn förenar i sig både vetenskapsmannens och diktarens, 
vilket ger den en särskild tyngd. Han har kloka ord att säga 
om sagans verklighet, om detta att vi kommer in i en tidlös 
värld och ändå känner igen våra problem i den; problem som 
den innehåller en lösning på. 

Litteraturlexika av olika slag brukar under ordet folksaga 
upplysa oss om att det är en prosaberättelse, vars innehåll av 
berättare och åhörare betraktas som "osannolikt eller diktat" 
(se t ex Svenskt Litteraturlexikon) . Det är en beskrivning 
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som knappast bör vara vägledande för en sagodiktare; tvärt-
om måste han/hon tro på sin sagovärlds möjliga verklighet, 
att världen kanske trots allt är större än vi tror, och att det är 
diktarens uppgift att befria oss ur den mekanistiska världsbil-
dens fängelse. Det är inte en bekräftelse på vardagsverklighe-
tens gränser vi söker i sagorna utan aningen om en större 
värld med plats för det undersamma och fantastiska. 

Förutom den värdemässiga bedömningen av konstsagorna 
utifrån folksagan som norm innehåller denna bok också en 
studie av olika svenska översättningar av H.C. Andersens 
"Keiserens nye Klzeder". Denna granskning har fått till re-
sultat att jag helt instämm~r i Fredrika Bremers ord om att 
Andersen bör läsas på danska, som för oss svenskar är ett 
grannspråk, inte ett främmande språk. 

J ag har inte gått havande med bokens studier till nu. De 
har i några år varit ute i världen och prövats i olika undervis-
ningssammanhang. De har tillförts värdefulla synpunkter, 
vilka jag inarbetat i detta mitt senaste "pmvetryk" . Inte 
minst har de kommenterade sagorna valts för olika sagopro-
jekt med barn, som redovisas i olika rapporter. Erfarenheter-
na därifrån återges i den löpande framställningen. Likaså blir 
förhållandet mellan text och bild föremål för löpande iakt-
tagelser. 

Den sista studien handlar om saga och fantasi hos Karen 
Blixen i förhållande till Astrid Lindgren. Med den vill jag visa 
att vi alltför ofta låser oss i kategoriskiljande föreställningar 
om vad som är barnlitteratur respektive vuxenlitteratur. 
Likaväl som vuxna kan finna behållning av att läsa Astrid 
Lindgren, så kan barn och ungdomar uppleva sina världar 
genomlysta hos Karen Blixen. Hennes vinters aga "Peter og 
Rosa" är kanske den bästa skildring vi har av ungdomar i en 
vaknande pubertet. Såväl Astrid Lindgren som Karen Blixen 
har sin diktnings huvudrötter i saga och myt. 

I en annan vinters aga berättar Karen Blixen om en engelsk 
lady som söker porslin aven särskild blå nyans, vilken skall 
erinra henne om färgen på de nio dagar hon som ung till-
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bringade med en engelsk lättmatros i en båt på öppna havet. 
Han hade räddat henne från ett skeppsbrott. När de kom i 
hamn, sändes han bort får att inte påminna om den kompro-
metterande situatione~. Den unga damen kunde emellertid 
inte glömma sina upplevelser "från den tid, då världen var 
blå" och därfår sökte hon denna färg under sina återstående 
dagar. Under min läsning av åtskilliga konstsagor har jag 
ofta frågat mig, om det inte skulle finnas något kvar av den 
tid, då världen var hel, bildande en harmonisk enhet som i 
folksagan. Till slut fannjag den fårlorade enheten hos en mo-
dern konstsagodiktare, men det är en enhet på nya villkor. 
Hennes namn är Astrid Lindgren och hennes sagodiktning 
ägnas den längsta essän i denna bok. 

Av tekniska skäl har inte alla de omnämnda bilderna kunnat 
återges i denna bok. De flesta finns emellertid tillgängliga i 
Nationalmuseums Bauerkatalog. 
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Världen som helhet 
OM SKAPELSENS ENHET OCH SAMMANHANG 

I FOLKSAGAN 

D et är genom Barnbiblioteket Sagas utgivningar som 
de flesta svenska barn under 1900-talet tagit del av 
vårt folksagoarv. För Sagas versioner ansvarade 

Fridtjuv Berg. Hans utgångspunkt var "Svenska folk-sagor 
och äfventyr. Efter muntlig öfVerlemning samlade och utgif-
na av Gunnar Olof Hylten-Cavallius och George Stephens" 
(1844-1849). Det var alltså i en skriven (nedtecknad) form 
som Berg mötte folksagorna och det var dessa texter han be-
arbetade fcir att passa att läsas av och fcir barn.!) Senare sa-
goutgåvor som med olika grader av respekt fcirhållit sig till 
Hylten-Cavallius m fl har inte nått samma spridning som de 
Bergska, varfcir det är lämpligt att låta de senare utgöra 
mönster fcir beskrivningar av utvecklingen. 1900-talets konst-
sagodiktare har säkert som barn mött den Bergska folksagan 
och medvetet eller omedvetet haft den som fcirebild. Av dessa 
har särskilt en blivit uppmärksammad under senare år och 
blivit bearbetadfcir såväl teater som film, nämligen "Prins 
Hatt under jorden"~ Jag väljer den som exempel på en be-
skrivning av folksagovärlden och låter den tjäna som para-
digm för senarejämfcirelser. Handlingen i "Prins Hatt under 
jorden" är i stort sett följande: 

En kung skall med sina män rida till en stor marknad inte 
långt från kungsgården. Han frågar sina tre döttrar vad de 
önskar sig i marknads gåva av honom, när han kommer hem. 
Den yngsta och vackraste önskar sig de tre sjungande löven, 
som hon hört talas om för längesen och sedan dess längtat ef-
ter. Kungen går runt bland marknadsstånden och frågar efter 
de tre sjungande löven. Men ingen köpman från vare sig Ös-
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terland eller Västerland har hört talas om de sjungande lö-
ven. Kungen beger sig missmodig hem. Plötsligt fylls rymden 
av de skönaste toner. Kungen följer musiken som för honom 
in på en grön äng och till en grön hasselbuske, i vars topp rör 
sig tre gyllene löv. Det är från dessa som musiken kommer 
och kungen sträcker ut handen för att bryta kvisten med lö-
ven. En kraftig röst avskräcker honom emellertid med orden 
"Låt bli mina löv! Låt bli mina löv!". Den som ropar är prins 
Hatt under jorden, och han kommer överens med kungen om 
att skänka honom löven mot att han av kungen får den första 
levande varelse som denne möter när han kommer hem. 
Kungen går med på villkoret, eftersom han tror att det som 
vanligt blir hans hund som möter honom först. 2) 

Som alltid i folksagan får villkoret en annan innebörd. Det 
är nämligen den yngsta dottern som först av alla springer 
kungen till mötes. Kungen måste hålla sitt ord, ty annars 
"mister han äran". Han rider med dottern till prins Hatt och 
hon förs till hans underjordiska sal. Plötsligt slocknar alla lju-
sen och hon hör prins Hatts vänliga röst som förklarar situa-
tionen och sitt handlingssätt mot henne. En häxa som vill ha 
honom till man har förtrollat honom med följd att han aldrig 
rar visa sig för någon människa. Om prinsessan fattar kärlek 
till honom och vill ha honom och är honom trogen utan att 
veta hur han ser ut, kan förtrollningen emellertid brytas. 
Prinsessans kärlek till prins Hatt vaknar medan han talar till 
henne. Hon längtar efter att befria honom från den elaka häx-
an. Hon tilldelas i sagan en befriarroll, en uppgift att frälsa 
prinsen från det ondas makt, vilket för hennes del kommer att 
innebära ett personlighetsutvecklande kraftprov. 

Det förtjänar att noteras, att prinsen tydligen visste hur 
mötet med kungen skulle utveckla sig. Det framgår av hans 
inledande ord till prinsessan: "Sätt dej ner nu, ... så skalljag 
tala om varför jag har gjort dej och din far' sådan sorg." 
(Svenska Folksagor, F. Bergs urval, s 312). Det finns alltså 
hos honom en övernaturlig kunskap, en förmåga att förutsä-
ga framtiden. Han har också i sin ägo ett magiskt föremål, de 
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tre sjungande löven. Vi får aldrig veta på vad sätt de blivit 
hans, de finns där bara som ett medel for honom i hans kamp 
mot häxan. Med deras hjälp kommer han i fOrbindelse med 
yttervärlden. De knyter honom till den yngsta, vackraste och 
snällaste av kungens döttrar. Det är dessa yttre och inre egen-
skaper som predisponerar henne, enligt sagan, till den bedrift 
som den vill berätta om. Till det oforklarliga hör också mar-
ken som öppnar och sluter sig kring prins Hatts underjordis-
ka hem och den gyllene vagnen dragen av sex hästar, vilken 
rullar fram de tre gånger som prinsessan besöker sin faders 
hov. 

Dessa övernaturliga inslag som omger och utmärker prins 
Hatt legitimeras inte av någon karaktärs test som blir fallet 
fOr prinsessan, när hon av sagan utrustas for den avgörande 
striden med häxan om prinsen. Prins Hatts övernaturlighet 
kan ses som ett uttryck for att han är en dubbelnatur, en "for-
klädd gud". Han forknippas med ljus och med grönt, livets 
färg, och han kämpar mot häxan, mörkrets och ondskans re-
presentant. Det är människornas insatser i den kampen som av-
gör den. 3) 

Det fOrbud mot att se prins Hatt, som är villkoret fOr att 
han skall lösas ur fOrtrollningen, kan naturligtvis inte prinses-
san hålla. Att överträda fOrbud och bryta mot villkor är sa-
gans episka drivkrafter som for handlingen framåt, men dessa 
"brott" eller "avfall" är också, som det visar sig, nödvändiga 
steg i en personlig mognadsprocess. Prinsessan kan inte stan-
na kvar i ett tillstånd av blind tillit, hon måste skaffa sig kun-
skap även om hon därmed bryter sitt löfte. 

Intressant är att observera hur drottningens frestarroll är 
utformad. 

- Stackars barn! sade styvmodern. J ag fcirstår hur det hänger 
ihop. Säg ingenting här bland alla bröllopsgästerna. Men kom 
med mej, så ska du få tala ut i lugn och ro. 

Hon ledde in prinsessan i sin egen kammare. Så tog hon 
henne i famn och beklagade henne. Det lät på drottningen 
som om prinsessan hade varit den olyckligaste varelse i hela 
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vida världen. 
- Vad det måste ha varit svårt får dej, sade hon. Tänka sej, 

att din man inte har så mycket fortroende får dej att han låter 
dej veta hur han ser ut. Hur kan han ha hjärta att behandla dej 
så? Och ändå mindre forstår jag hur du har kunnat stå ut med 
en sådan ovisshet - du vet ju inte om han är en människa eller 
ett vidunder! Ingen annan kvinna skulle ha nöjt sej med det-
men du bryr dej tydligen inte vidare om din man, det märks! 
(s 323f) 

Den skugghistoria (intertext) som läsaren svagt skymtat tidi-
gare, framför allt i inslaget med det kunskapsbegränsande 
förbudet, träder nu fram allt tydligare. Det är Bibelns synda-
fallsberättelse, neutralt sett en myt som alla andra, som 
tvingar sig fram i läsarens medvetande. Ännu starkare blir 
dess närvaro, när följderna av prinsessans "avfall" skildras. 
"1 samma stund tystnade de tre sjungande löven, och den 
skimrande underjordiska salen förvandlades till en bergs-
skreva med ormar och paddor. Där stod prinsen och prinses-
san ensamma med sina små barn mitt i den mörka natten." 
(s 326) 

Hennes överträdelse får konsekvenser inte bara för de två 
älskande och deras barn utan för hela naturen som förlorar 
sin skönhet, sina sjungande löv. Prins Hatt blir blind, mörk-
rets makt har för tillfället övertaget. 

De beger sig nu ut i världen för att i tur och ordning besöka 
prins Hatts systrar och be dem ta hand om deras barn. Note-
ra att det är en grön stig de följer genom den stora öde skogen, 
det finns fortfarande en smal strimma av liv och hopp, ett 
ljusspår genom den fallna skapelsen. 

Även relationen till systrarna är bestämd av ett förbud. 
Ingen av dem får se brodern. Systern i slottet med guldtaket, 
den tredje i ordningen, kan inte motstå frestelsen utan följer 
i smyg prinsessan tillbaka till prinsen. 

Och när de kom fram till den blinde prinsen, som satt därute 
ensam och väntade, sprang systern fram till honom och slog 
armarna om hans hals och snyftade bitterligen. När prinsen 
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f6rstod vem det var, bleknade han. 
- Kära min hustru, sade han, detta borde du ha får hindrat. 

Nu ser vi varandra aldrig mer. 
Prinsessan bleknade, hon med, och fåll på knä får honom. 

Men i samma stund kom en sky ner från himmelen, och prins 
Hatt fårsvann i luften som en fågel flyger. (s 331) 

Sagan har nu fått sin vändpunkt och kampen för att återvin-
na det förlorade börjar. Prinsessan kan nämligen inte accep-
tera att följderna av hennes överträdelse är definitiva, hon vill 
nu genom en egen insats försöka upphäva dem. Hon känner 
inom sig, att "trogen kärlek övervinner allt". I sitt sökande ef-
ter sin försvunne man utvecklar hon alla sina goda egenska-
per. Genom att visa vänlighet mot de tre trollkäringarna får 
hon av var och en av dem en vängåva i form av ett magiskt fö-
remål. Magin läggs här in i ett moraliskt mönster, blir yttre 
tecken på kärlekens inneboende kraftresurser. Hon bländas 
inte av de möjligheter till rikedomar som de magiska föremå-
len innebär utan ser i dem blott medel att befria den älskade 
maken. Häxan däremot är i sin självcentrerade ondska besatt 
av ett ägandebegär, som till sitt innersta är destruktivt i mot-
sats till kärlekens livgivande makt. I den slutliga uppgörelsen 
dem emellan förstår prinsessan klokt att väcka häxans habe-
gär, så att hon får en möjlighet att träffa prinsen. Till slut 
lyckas hon med hjälp av häxans styvdotter, som också är ett 
offer för häxans ondska, att omintetgöra dennas listiga försik-
tighetsmått och befria prinsen. Häxan kokas till döds i den 
bubblande kitteln eller i sin egen ilska. 

Prinsen och prinsessan återvänder hem. Deras underjor-
diska hem har nu lyfts upp i ljuset, det framträder som ett gyl-
lene slott som glimmar i morgonsolen. Mitt på slottets gård 
står den evigt gröna hasselbusken med sina tre sjungande löv. 
Prinsen har återfått synen, mörkrets makt är bruten. Så har 
allt återställts till det gamla, men med en viktig skillnad. 
Prinsessan är inte längre den oskuldsfulla dockhustru hon var 
i berättelsens inledningsskede. Hon har genom prövningar 
utvecklats till en mogen människa, som själv tar ansvar för si-
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na handlingar. Den oreflekterande tilliten har ersatts av ett 
kunskapssökande som inte väjer for några forbud. 

Så lar denna folksaga karaktär av sekulariserad myt med 
människans i kärlek växande möjligheter som frälsande cent-
rum. Den blir en parabel över grundläggande existentiella 
villkor. Som frälsningshistoria fOljer den till vändpunkten 
den bibliska syndafallshistorien, men skiljer sig i sin lösning 
fundamentalt från den kristna. I kristendomen är det Gud 
själv som i Kristi gestalt befriar och återlöser den forlorade 
skapelsen - i folksagan är det människan själv. Människan 
har inom sig kraftresurser som i vissa situationer lar mytiska 
proportioner. Hon har stora möjligheter att forändra både sig 
själv och sin omgivning, det är sagans optimistiska buds~ap. 
Den gamla teologiska doktrinen om "felix culpa", det lyckli-
ga syndafallet, lar i sagan sin profana variant. Sagans mänsk-
lighet segrar på flera nivåer. Den räddar prins Hatt från hans 
"dubbelliv", for över honom till en alltigenom mänsklig till-
varo med enjordisk kvinna vid hans sida. Till tonerna från de 
tre sjungande löven lever de "lyckliga och nöjda i många, 
många år". 

Påfallande är också hur sagan i sin moraliska struktur 
stämmer med den syn på syndafallet som formulerades av 
den tyska romantiken. Kanske finns här en av de många kon-
taktpunkterna som forklarar de tyska romantikernas intresse 
for folksagan. Den kände engelske romantikforskaren M.H. 
Abrams ger i sitt verk "Natural Supernaturalism" många ex-
empel på hur romantiska ideer uppstått som "secularized 
versions oftraditional theological concepts, imagery, and de-
sign". Ett exempel väljer han från Schiller. 

När människan infördes i världen, säger Schiller, var hon helt 
och hållet en instinktvarelse, som "djur utan förnuft" fortfa-
rande är, och,placerad i ett milt och fruktbart klimat, såg hon 
på allt med" en lycklig blick" och" glad håg". Men människan 
måste uppfylla sin bestämmelse genom att förvandla instink-
tivt handlande (i vilken hennes lust omedelbart omsättes i 
handling) till "fria och moraliska handlingar", där hon måste 

13 



överväga och välja mellan olika alternativ underlagda en mo-
ralisk lag. Människans uppror mot "Guds röst i Eden, som 
förbjöd henne kunskapens träd" skall därför tolkas i naturhis-
toriska termer som ett fall (avfall) från hennes instinkt, och så-
lunda den första manifestationen av hennes självständiga 
handlingsförmåga, det första förnuftsförsöket, början på hen-
nes moraliska existens. (a.a. s 207) (Min översättning) 

Denna syn på överträdelsens nödvändighet stämmer väl med 
sagans. 

Ytterligare ett mytiskt spår, om än svagare, kan med fanta-
sins hjälp följas genom sagan. Det för oss i kontakt med gre-
kiska mytkretsar. Apollon, de ljusa makternas mänsklige gu-
dom, som med sin lyra skänker människorna frid och harmo-
ni, är en parallellgestalt till prins Hatt med hans ljuvligt spe-
lande löv. Sagans vertikalitet, dess övergång eller snarare 
uppgång från underjord till överjord, från den underjordiska 
salen till det "gyllene slottet som glimmade i morgonsolen" 
motsvarar ett Apollotempels såväl materiella som psykolo-
giska placering. Som solgud älskade Apollon högt belägna 
platser, en projektion av människans dröm om ljusets seger, 
om att själv få utvecklas och stiga mot ökad klarhet. 

(Den lodräta uppresningen från en plats under jorden i sa-
gans början till en plats ovan jord i sagans slut är ett viktigt 
bärande element i många folksagor, t ex i "Askepåten och 
den lilla råttan". Det är viktigt, eftersom det betingar den 
känsla av lyftning och av förnyelse, som är sagans gåva till si-
na lyssnare. Något bättre uppstår ur det gamla.) 

Det tidigare omtalade ljusspåret som prinsessan följer ge-
nom mörker och ödslighet är i sagan konsekvent förbehållet 
kärlekens och godhetens representanter. När prinsessan är 
alldeles utmattad av sin vandring genom "skog och lund och 
över berg och dal", ser hon plötsligt" ett ljus, som tindrade i 
svarta natten som en röd stjärna". Ljuset markerar var hen-
nes hjälperska, den gamla gumman, bor. Detta upprepas tre 
gånger med tre olika gummor. Däremot saknar häxans slott 

1" denna ljusmarkering, fullt logiskt med tanke på att prinses-
Iii 
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san nu nått fram till mörkrets innersta fäste. Varje gång prin-
sessan lämnar sina hjälperskor, sker det på morgonen, "när 
dagen börjar gry i öster". Den formeln används inte, när hon 
vaknar i häxans slott. Då sägs det blott, att hon steg "tidigt 
upp". När häxan i gryningen går in i prins Hatts kammare 
anges tidpunkten med orden "när stjärnorna började slock-
na". Sagans medvetna fårdelning av ljus, dag och sol respek-
tive mörker, natt och stjärnor på den goda respektive onda 
makten tyder på en kvarlevande rest aven gammalljus-mör-
kermyt. Dess årstidsfårklarande karaktär indikeras möjligen 
av det faktum att prinsessan inte fick tända ljus och se på 
prins Hatt i deras underjordiska hem. Det var fel plats/årstid 
att göra det på. Ljusets återkomst ligger längre fram i tiden 
och fåljaktligen också i sagans händelsefårlopp. 

Karaktären av årstidsmyt, av fårsök att fårklara ljusets och 
mörkrets växlingar, fårbinder sagan med andra sago- och 
mytkretsar inom den grekiska kulturen, nämligen den om 
Persefone och Demeter. I ett relativt nyutkommet arbete av 
den franske religionshistorikern Regis Boyer, "La religion des 
anciens Scandinaves" (1981), hävdar fårfattaren att det är 
folket och naturen som formar religionen, inte samhällsord-
ningen. Han vänder sig emot den sociologiske religionshis-
torikern George Dumezils uppfattning, enligt vilken den nor-
diska gudaläran var ett utflöde aven indoeuropeisk enhets-
kultur, vars sociala tredelning reflekterades i religionen. En-
ligt Boyer är det beroendet av naturkrafterna solen, vattnet 
och jorden som format den nordiska religionen. Hans upp-
fattning om naturkrafternas mytskapande roll tycks mig vin-
na stöd av de spår aven ljus/mörkermyt som finns i "Prins 
Hatt under jorden". 

Den gröna färgen, får sin existens beroende av ljus, är 
också som tidigare påpekats knuten till prins Hatt (ljusgu-
den) . Till häxans nattsida hör också hennes fårfarenhet i att 
blanda sömndrycker med vilka hon söver prinsen. Det är 
fårst när häxan, mörkrets representant, fårintats, som den 
nya morgonen beskrivs som solbelyst och med ett "gyllene 
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slott" glimmande i dess sken. Ljuset har segrat över mörkret, 
"templet" reser sig ur underjorden mot höjden och från dess 
innersta spelar de tre löven på nytt i toppen av" den evigt grö-
na hasselbusken". 

Och än i dag, om någon längtar eller är trött eller tung till 
mods, så behöver han bara lyssna till de sjungande löven. Då 
känner han sig strax fri och lätt till sinnes som ett lyckligt 
barn. (s 370) 

De orden skalljämföras med foljande av Apollon till Hermes: 

Apollon blev stående orörlig. Han log saligt. "Vilka toner! 
Något så vackert har jag aldrig hört förut. Vad är det där för 
instrument?" - "Det är en lyra", svarade Hermes, "och jag 
har gjort den själv." Han fortsatte att spela. - "Nyss var jag 
ond på dig, men nu är all min vrede borta", utbrast Apollon. 
"Den underbara tonen tränger ända ned till botten av mitt 
hjärta och uppfyller hela min själ!" Och han böjde sig ner och 
omfamnade sin bror. 

"Beundransvärd är du, som har lyckats skapa ett sådant 
instrument'; , sa han varmt. "Vad betyder mina femtio kor 
mot det?" Han slöt ögonen och lyssnade lyckligt till lyrans 
toner. "Tre ting skänker oss lyrans klang", förkunnade han: 
"Kärlek, glädje och ljuvlig sömn. Allt vad jag äger är jag be-
redd att ge för denna lyra." 

(M. Samzelius: "Hjältar och monster på himlavalvet I", s 
137f) 

Folksagan om prins Hatt under jorden är unik i vår sagoskatt 
genom att den så starkt betonar kärleken och konsten (musi-
ken, poesin) som tillvarons centrala innehåll. Den lyfter fram 
dessa krafter framför materiella ting som "halsband av dia-
manter" och "armband av månstenar" som de två äldre sys-
trarna önskar sig. Deras önskningar låter sagan bli belysande 
for deras självupptagenhet och fixering vid det yttre. De vill 
inte gå fadern till mötes på grund av att som de säger "mina 
tunna silkesstrumpor kan bli våta av daggen" och "mina fina 
sidenskor klämmer en smula". Mot detta kontrasterar den 
yngsta systerns önskningar och handlingar. Det är åt henne 
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som sagan skänker den rikaste livslyckan. 
För musiken, konsten och poesin i tillvaron har sagan fun-

nit en suggestiv och mångtydig symbol, de tre sjungande lö-
ven i den gröna hasselbuskens topp. Likaväl som hasselbus-
kens religiösa symbolik ekar i modern poesi så förnims den 
poetiska. Ett exempel är Anders Österlings dikt "Hasselsti-
gen" i samlingen "Ögonblick" (1978). 

Som pojke lekte jag med dockteater -
dekorationer och figurer klipptes 
ur tyskromantiska, kulörta tryckark, 
fem öre styck, i Ellbergs pappershandel. 

J ag minns en mörkgrön skogsfond med en stig 
som ledde bort i täta snår av hassel, 
hemlighetsfull. Om blott man kunde gå 
den stigen fram, om blott man kunde tränga 
ett stycke längre in, man skulle hamna 
i sagans rike. 

Ofta har jag tänkt 
på denna pojkdröm. Som en fårgreflex 
den återspeglas i min forsta längtan 
att finna väg till Poesiens land, 
att se det öppna sig. Den friska doften 
av späda nötter i en sky av grönska 
finns med i bilden. 

Magisk och naiv 
gör den sig påmint i mitt sena liv. 

Diktarens slutrader kunde gälla sagan om prins Hatt under 
jorden, ty magisk och naiv gör den sig påmint i vårt vuxna liv. 

I den ovan genomförda tolkningen har prinsessans utveck-
ling från ovetande dockhustru till insiktsfull och mogen kvin-
na ställts i centrum liksom hennes roll som uppenbarare av 
kärlekens befriande och förlösande makt. Att en sådan läs-
ning inte är invändningsfri framgår av följande genmäle, för-
fattat aven kvinnlig lärare och barnboksrecensent. (Anna-
Karin Blomstrand): 
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Prins Hatt under jorden, enJijrsåtligt progressiv saga? 
När teatergruppen Oktober för några år sedan åtog sig att 
iscensätta och så småningom filma den gamla sagan om Prins 
Hatt under jorden, blev jag förvånad, eftersom jag uppfattat 
denna grupp som allmänt progressiv i sin framtoning, i somli-
ga avseenden rent revolutionär. Hur skulle deras tolkning av 
den gamla sagan se ut? 

J ag minns, hur jag imponerades av deras scenlösningar, de-
ras vidunderliga förmåga att använda musiken och verkligen 
gestalta de tre sjungande löven och av kraften i deras dramatik 
för barn överhuvudtaget. Men mot texten var jag fortfarande 
tveksam. Det är denna tveksamhet jag har behov av att venti-
lera nu. Hans Holmberg hjälpte mig på traven med sin fina 
tolkning för några år sedan: det är för en gångs skull en kvinna 
som är den aktiva i sagoberättelsen, det är hon som bejakar sin 
vetgirighet och tar konsekvenserna av det. Så långt är jag med 
och finner tillfredsställelse i denna läsart, då jag måste be-
svara den svåra frågan, om detta är en berättelse som vi kan 
föra vidare som en god tradition. Men tillfredsställelsen nag-
gas av några oroande frågor: 

Prinsessan i berättelsen är vetgirig, kunskapstörstig, men 
hon är det rå mannens villkor. Det är för att få veta något om 
mannen vid sin sida hon offrar hela sin trygghet, inte för att 
öka sina kunskaper om världen utanför, ovan jord eller om sitt 
eget inre. För den ohyggliga nyfikenhetens skull (en ganska 
naturlig begäran att ta reda på vem mannen hon vigt sitt liv åt 
är och få veta vad han faktiskt har för sig under dagarna) be-
straffas hon med att förlora sina barn (hon är ingen stillasit-
tande modermadonna utan en naturligt nyfiken, levande vux-
en människa, enligt myten: en onaturlig moder) och med att 
förpassas ut i en oändlig infernovandring, vid vars slut den 
förkroppsligade ondskan tronar: en kvinna, som är en häxa, 
därför att hon haft den enorma förmätenheten att bejaka sin 
åtrå och uttala sin förälskelse i en yngre man. (Myten om "den 
andra kvinnan" kopplas skickligt till den för somliga så hotful-
la myten om "den mogna kvinnan" som förser sig med yngre 
älskare). Observera, att det brottsliga enligt sagan inte är det 
faktum att hjälten, Prins Hatt själv, går till den äldre kvinnan, 
det brottsliga är att hans hustru vågar ta reda på vad han har 
för sig och att den äldre kvinnan är så fruktansvärt ond, att 
hon vågat kasta ögonen av egen kraft på en man. Följdriktigt 
måste hon också bestraffas å det gruvligaste: hon måste klätt-
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ra uppför stegen och se sitt eget största brott, lusten, för att in-
te säga lustan, i bästa bettelheimska termer symboliserad i 
den kokande grytan! Se den intill det bittra slutet i vitögat -
blåsvart så det kokar! och förgöras därav ... 

Mannen, förblindad av kärlek, är naturligtvis oskyldig, 
snärjd som han är i häxans garn och kan ingenting göra för att 
förstå eller ingripa. Endast kvinnorna, kämpande om samme 
mans kärlek, kan snärja och kasta i fördärvet. Så underhåller 
sagan i bästa västerländska stil myten om äktenskapet, myten 
om att den yngre kvinnan är överlägsen, myten om att man-
nen har rätt att bestämma också över kvinnans kunskapsvä-
gar inom äktenskapet - gud nåde den som studerar på egen 
hand! Var nöjd med din lott ty annars kanske Du förpassas ut 
ur paradiset fortare än kvickt, finner marken ödelagd, hem-
met tomt och mannen inte bara upptagen aven häxa utan 
också besinningslöst fcirlamad av hennes trolldrycker. Lyck-
ligtvis finns en styvdotter påpassligt till hands som den tredje 
gången kan avstyra inmundigandet av den fcirödande drycken 
och maka och make kan fcir evigt fcirenas. Vi fcirstår, att prin-
sessan hädanefter vackert skall finna sig i sin roll som stillati-
gande maka och mor. Hon har ju de tre sjungande löven att 
ljuvt lyssna till, om vemodet eller vetgirigheten någon gång 
skulle bli henne fcir svåra! 

Endast de verkligt gamla kvinnorna, de tre uråldriga gum-
morna, fcir länge sedan fcirbi både kroppslig lust och kun-
skapstörst, den femhundraåriga Berta, den tusenåriga Märta 
och den mångtusenåriga Herta skildras såsom hjälpsamma, 
goda och givmilda. De övriga kvinnorna är lömska väsen: 
hustrun är opålitlig och ger efter fcir fcirsta bästa svekfulla list 
hos den något äldre (men ännu produktiva!) styvmodern, 
drottningen, som ber henne ta reda på hur maken egentligen 
ser ut, häxan själv är så häxig att man blir fcirfårad vid blotta 
tanken på hennes onda lusta och styvdottern, som också är 
1jänarinna hos häxan är trolös i sitt arbete och sviker sin ar-
betsgivare. I denna hiskeliga värld vandrar Prins Hatt om-
kring, blind av kärlek, fcirfcird av trånande fruntimmer, bestu-
len på sin oskuld: att la placera sin hustru som en tingest och 
fcir alltid befalla henne att hålla sig där. Vad det är synd om 
männen! 

Ingen berättelse fcirtäljer vackrare och mer effektivt den 
gamla bibliska sägnen om att kärleken uthärdar allt, så länge 
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det är kvinnan SDm skall uthärda Dch förlåta. Det är hela "han 
är ju så snäll när han är nykter"-syndrDmet i den mest fOrfOr-
iska sagDtappning. Var det det vi skulle föra vidare till nästa 
människDgeneratiDn? Vem berättar sagan Dm synden SDm låg 
i attfdrbjuda hustrun att ta reda på Dch söka sanningen, SDm 

mannen begick, men SDm inte framställs SDm någDn synd i sa-
gan. 

Sagans karaktär av POSItIV utvecklingshistoria ifrågasätts 
också av Eva Mattsson i ett kapitel hon kallat "frälsande 
flickor" i "Kvinnornas litteraturhistoria" (1981). 

Temat med kvinnDr (flickDr, älvDr, prinsessor) SDm försöker 
påskynda plågsamma fÖrlDPP, SDm lägger sig i ... Dch SDm 

straffas för det, återfinns lite här Dch var i sagDrnas värld. I 
fDlksagan "Amor Dch Psyke" är det en Dljelampa SDm kastar 
ljus över det förbjudna, i den nDrska fDlksagan "Östan Dm SD-

len och västan Dm månen" är det ett levande ljus SDm visar 
hustrun att hennes make inte är en vit björn, så SDm han ser ut 
att vara Dm dagen, utan en prins SDm måste lämna henne. I 
båda fallen får man klart för sig att mannen skulle ha återfått 
sin mänskliga gestalt inDm en mycket snar framtid, Dm bara 
kvinnan behärskat sin nyfikenhet Dch inte lagt sig i. (Björnen 
i "Östan Dm ... " inDm ett år, den förtrollade grisen redan in-
Dm tre dagar ... ). Jämför Dckså myten Dm PandDra SDm öpp-
nar en förbjuden ask Dch drar på sig Dlycka. 

Det här får mig att assDciera till en viss sDrts repliker SDm 

jag fått höra (Dch vet att många andra flickDr Dckså fått sväl-
ja) : 

- Måste du veta allt? 
- Kanjag inte få vara sDmjag är? 
- Jag super för att jag super. 
- Kan inte lilla fröken vänta tills vi byggt klart aggregaten 

Dch tagit dem i drift innan ni kDmmer med era invändningar? 
En välvillig tDlkning av de här situatiDnerna i sagDrna då 

man får lära sig att inte gå in Dch kräva förklaringar eller änd-
ra på tillstånd, skulle vara att alla prDcesser tar lång tid Dch 
man ska låta fDlk (män såväl SDm kvinnDr, kDm ihåg Orfeus-
myten!) utvecklas i sin takt Dchjämsides med sina egna insik-
ter. Så ungefår reSDnerar psykDanalytikern Bettelheim. 

En elak,Dch sDmjag tycker, mera adekvat tDlkning är: att 
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mannen (for det är honom det oftast handlar om) inte kan el-
ler törs stå upp for vem han är och hur han uppträder. I såda-
na lägen måste han tysta kvinnan, för att därmed la tyst också 
på sitt eget samvete. Så skönt att då inte bara ha gud och psy-
koanalysen på sin sida utan också de gamla folksagorna. Till-
läggas bör emellertid att forfattarna till folksagorna ibland är 
kvinnor. (s 78) 

Till det tillägg som Eva Mattson gör avslutningsvis kan också 
fogas den upplysningen att det ofta är kvinnor som orsakat 
förbudet, så t ex häxan i "Prins Hatt under jorden", den sven-
ska varianten av Amor och Psyke-sagan. Att varna för och 
fördöma ett överträdande av förbudet är emellertid inte en 
konsekvent grundhållning hos folksagan. Det har jag försökt 
att visa med min tolkning av "Prins Hatt ... ". Det är alltså 
inte så, att folksagan oreserverat och alltid ställer upp på 
mannens sida. 

En mer positiv syn finner man hos Caysi Elander i hennes 
uppsats "Folksagornas kvinnogestalter" .4) Hon säger där: 

Men i det stora hela är kvinnorna i våra folksagor imponeran-
de. Prinsessan i "Prins Hatt" tyckes mig representera allt det 
bästa hos dem. Visserligen låter hon sig luras att vara nyfiken 
på sin makes utseende, men efter olyckan följer hon honom 
trofast. Hon uthärdar svåra strapatser och när hon är färdig 
att digna, får hon nya krafter bara hon skymtar en hjälpmöj-
lighet. Hon bävar for att gå in i trollens hålor men tar mod till 
sig och gör det. Utan beräknande avsikter talar hon vänligt 
och vinner därmed den hjälp hon behöver. Hon är klok och 
tänker ut olika sätt att befria sin make ur häxans våld. När hon 
misslyckats, ger hon inte upp utan försöker igen. 

I en rapport med titeln "Grundskoleelevers tolkning av några 
sagor samt analys av sagoinnehåll" redovisar författarna oli-
ka elevreaktioner inför folksagorna och bland annat hur ele-
verna ser på prinsessans utveckling. S) De skriver följande: 

Förvånansvärt många av eleverna på alla stadier tycker att 
prinsessan mognar med sin uppgift. En flicka på mellansta-
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diet har på ett utmärkt sätt beskrivit prinsessans utveckling 
med följande ord: "I början är hon som ett litet barn som i sin 
faders ögon är en ängel. Under sagans gång växer hon och på 
slutet är hon en fullvuxen kvinna." 

Av rapporten framgår det också, att även om eleverna inte 
kan formulera en sammanhängande tolkning, så har de en 
klar uppfattning om vad de olika inslagen betyder for hand-
lingen i stort. Så t ex framgår det att "nästan alla elever i un-
dersökningen känner att de tre sjungande löven har betydelse 
for sagan. Två huvudteser kan märkas, dels att löven gör 
människorna glada och lyckliga när de spelar, dels att de 'sät-
ter igång sagan'. Några uppfattar löven som en symbol for 
det goda och framtidshoppet". Det är lågstadiebarnen som 
starkast engageras av sagans händelser och när en elev be-
känner att hon kände sig "rädd och glad om vartannat", så 
har hon formulerat den ideala läsar/lyssnarreaktionen, den 
som alla sagoberättare eftersträvar. 

En viktig tolkningsgräns är den mellan barn och vuxna, den 
skillnad som är relaterad till den sexuella mognaden. I sitt 
tolknings arbete av de tre sjungande löven kan den vuxne for-
binda dem med en vårsyn, hur hasselbuskens fröhängen ofta, 
men inte alltid, i gula grupper av tre dallrar for vinden. Det 
är en sensuellt smeksam musik de frambringar; prins Hatts 
substantiella lockrop for att få någon kvinna ner i sin under-
jord och där avla barn med henne fOr att sedan i en utveckling 
stiga mot ljuset efter att mörkrets tid är ute. En sådan tolk-
ning integrerar temat om kärlekens livgivande makt med 
ljus/mörkermyten och åstadkommer en menings bärande 
struktur i en sfår som skiljer sig från barnets, men som detta 
närmar sig och i sitt växande anar. 

Det är sagans "gåtor", dessa icke rationellt gripbara element, 
som ger störst utrymme och stimulans åt såväl barnets som 
den vuxnes fantasi. Förutom de tre sjungande löven är nam-
net "Prins Hatt under jorden" en sådan gåta. Namnet, som 
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tycks vara sammansatt genom någon dunkel mytologisk no-
menklatur, både eggar och gäckar vår fantasi. Är hatten en 
manlig könsbestämning hos en livsmakt, vars position vid sa-
gans och årets början är den under jorden? 6) Det är när den-
na makt fcirenar sig med det kvinnliga kärleks elementet som 
kampen upp ur jorden börjar. Solen stiger med kärlekens och 
livets krafter förnyade inom sig upp ur mörker och osynlighet. 
Några av grundskoleeleverna i tidigare åberopade rapport 
har i växande grad förstått att ordet "hatt" i prinsens namn 
har en symbolisk funktion; att det betecknar något mer än en 
eventuell huvudbonad. På frågan om varför prinsen kallas 
just Prins Hatt har de svarat bland annat följande: 

Han var i häxans våld, hon var ett överhuvud för honom. 
Hon satt som en hatt, som var på huvudet. (Symbolisk tolk-
ning) 

2 Jag tror att Prins Hatt kallades för Hatt, därför att han inte 
fick visa sitt ansikte och därför hade en hatt på huvudet. 
(Symbolisk-konkret tolkning) 

3 Därför a,tt han hade en hatt istället för en krona. (Konkret 
tolkning) 

Namnets gåtfullhet stimulerar till svar i olika riktningar lik-
som i fallet med de tre sjungande löven. Dels förknippar ele-
verna hatten med häxan (exempel l och 2). Den blir en be-
skrivning av, eller snarare uttryck för, hennes försök att 
"mörklägga" prinsen, att nedtrycka honom så långt hon 
mäktar i sitt eget mörker. Hatten är till sin symboliska inne-
börd synonym med den svarta masken, den som döljer det 
rätta ansiktet. Här finns en möjlighet för den vuxne att försik-
tigt, utan att vara påträngande, hjälpa barnen att spinna vi-
dare på denna tråd och påpeka att även senare i sagan försö-
ker häxan mörklägga prinsen. Det är när hon tar till sig ho-
nom i en sky och därigenom låter honom försvinna ur prinses-
sans åsyn. Skyn är också ett slags mask som döljer. Den döljer 
inte bara prins Hatt utan också momentant solen, ljuset. Så 
kan barnens resonemang vidgas mot det mytiska, den ljus/ 
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mörkermyt som är urskiljbar i den vuxnes tolkningssfår. På-
pekas skall också att den döljande hatten, något som skym-
mer och stänger ute ljuset, är samstämt med det andra ledet 
i Prins Hatts namn, nämligen "under jorden" . 

Dels forbinder barnen som i exempel 3 hatten med en kro-
na, vilket är naturligt med tanke på att dess bärare är en 
prins. Hatten tycks inte här ha någon negativ innebörd. Utan 
att ifrågasätta denna tolkning kan den vuxne visa att denna 
hattkrona i slutet utbytts mot en vanlig, en som glimmar av 
guld. Åtminstone har illustratören Elsa Beskow tänkt sig den 
så av slutbilden att döma (se s 369). Detta utlöser foljdfrågan 
om Elsa Beskow överhuvud taget tänkt sig att prins Hatt bu-
rit något annat slags krona. Den enda huvudbeklädnad av 
annat slag som hon forsett prinsen med är en tjock mössa (se 
s 327). Den är dessutom ljus till fårgen. Med denna lilla bild-
jämfårelse forstår barnen att även bakom en illustration kan 
ligga en tolkning av sagan som avviker från deras uppfatt-
ning. 

Det måste starkt understrykas att meningen med dessa 
fantasiövningar inte är att finna någon riktigt sann tolkning 
av folksagan. Syftet är att stimulera fantasin och att logiskt 
sträcka ut denna, där det är möjligt. Barnet blir då uppmärk-
sammat på att det finns en lagbundenhet också i fantasin. 
Först i ett senare skede kan den vuxne påpeka att det finns 
andra lagbundenheter i sagan som kanske strider mot de fore-
slagna, eller att det finns andra tolkningar. Barnen ger som 
synes själva exempel på detta. Längre skall man inte gå, när 
barnen är i den ideala sagoåldern sju till elva år. Det är bättre. 
med fria fantasier än med hämmade fantasier som till slut blir 
till inga fantasier alls. 

Följande karakteristik av folksagan bygger på versioner från 
den Bergska utgivningen. Den hänvisar i sina exempel till får-
utom "Prins Hatt ... " i huvudsak till "Askepåten och den lil-
la råttan" och den formuleras som ett antal referenspunkter 
for den kommande jämforelsen med konstsagan: 
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" I" : 

" 

I. Episkform: Folksagan tillhör den muntliga diktningen som 
förmedlas genom en direktkontakt mellan berättare och åhö-
rare. Genom att berättarna var lyhörda för reaktionerna hos 
dem som lyssnade, kunde de ständigt förbättra sina sagor. De 
dåliga sagorna försvann, de bra finslipades. När folklorister-
na under 1800-talet nedtecknade sagorna, frystes de i den 
version vi känner. De har sedan bearbetats i skriftlig form, så 
att vi fått olika varianter, t ex de Bergska. Dessa är alla till-
gängliga till skillnad från tidigare muntliga traditionsled. 

Sagans epik är händelseinriktad, den är utvecklad till att 
motsvara en "hur går det sen"-förväntan hos lyssnaren. Den 
berättar rakt på sak i kronologisk ordning, med trefaldig ex-
emplifiering (tretalet). Bakom denna skenbart enkla epik 
finns mycken kunskap om berättandets konst, om stegrings-
och kontrasteffekter m m. I "Askepåten" överträffar råttan 
sig själv i underverk för att nå kulmen i slutscenen, när sju-
glasvagnen rullar fram på gårdsplanen. Askepåtens misstro 
ger en reliefverkan åt råttans insatser, förhöjer effekten av 
dem. I slutscen~n sprängs de äldre brödernas skadeglada för-
väntningshorisont av prinsessans uppenbarelse. Sagan vill 
visa alla klentrogna, att den förmår mer än vi tror. 

II. Moral: Sagan tar parti för den underlägsne, den orättvist 
behandlade. Den fattige och förtryckte står till sist med den 
rikaste livslyckan. Genom Askepåtens upphöjelse brännmär-
ker sagan de äldre brödernas skryt, översitteri och högfärd. 
Sagan moraliserar genom händelsernas egen utveckling; den 
är sparsam med berättarkommentarer av värderande art. 
Den låter natur och djur förena sig med huvudpersonen och 
förser denne med magiska föremål för att hjälpa honom/hen-
ne att uppnå sina mål. Först får dock vederbörande visa sig 
värdig hjälpen genom att visa prov på vänlighet och godhet. 
Askepåten hånskrattar inte åt råttan, när han hör hennes för-
slag om att bli hans fästmö. Ett ännu tydligare exempel är 
folksagan "Lilla Rosa och Långa Leda" samt som synes 
"Prins Hatt ... ". 
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Det finns alltså en gemensam värdemässig grund attityd 
hos folksagorna som berättigar att det överordnade begrep-
pet "sagan" används vid olika karakteriseringar. 

III. Fo'rebild: Folksagan är en utvecklingshistoria som visar 
att det är nödvändigt att lämna föräldrahemmet, att gå ut i 
världen för att finna sig själv och sin egen roll. Den förtiger in-
te svårigheterna men visar att dessa kan övervinnas och att 
det finns ett lyckligt slut. Därigenom kan barnet stärkas i till-
tron till sin egen förmåga och känna att det finns en mening 
med livet. I sitt uppmärksammade arbete "Sagans förtrolla-
de värld" (1979) har den amerikanske psykologen Bruno Bet-
telheim visat på sagornas terapeutiska värde, hur barn ge-
nom sagorna får hjälp till konstruktiva lösningar på sina pro-
blem. Sagan ger en vägledning genom psykiska processer. 
För barn som inlett sin frigörelseprocess gentemot föräldrar-
na kan det vara välgörande och uppmuntrande att höra hur 
fadern i "Askepåten" själv "knuffar" ut sina giftasvuxna sö-
ner i den stora världen. Det sker med barnen som med flygfär-
diga fågelungar vid den tidpunkt som naturen själv bestämt, 
varken tidigare eller senare. 

IV. Tema: Kärlekens befriande och förlösande makt är ett 
huvudtema i folksagorna. Den har en obetvinglig kraft att 
omskapa, att bryta genom förhårdningar och förskansningar. 
Ett vänligt ord känns igen, även om det dröjer tvåtusen år in-
nan vederbörande får höra det (mor Herta i "Prins 
Hatt ... "). Det är framför allt kvinnorna som är bärare av 
kärlekens kraft och insikten därom. "Vet du inte, att trogen 
kärlek övervinner allt", säger prinsessan till sin svägerska i 
"Prins Hatt ... ". Det är sagans centrala budskap och det är 
beklagligt att orden har fallit bort i förkortade utgåvor av sa-
gan, så t ex i Elsa Olenius "Sagans brunn" (1980). 

V. Världsbild: Under, förvandlingar och magiska egenskaper 
är naturliga inslag i folksagans världsbild liksom talande väx-
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ter, djur och "döda" fciremål. Allt skapat gör sig fcirstått på 
mänskospråk, ett uttryck fcir sagans homocentrism, men 
också fcir den urgamla drömmen om ett fcir skapelsen gemen-
samt språk. Om detta säger W. Grimm fciljande: 

Folksagan är ett brottstycke, ett mer eller mindre väl bevarat 
fragment av denna äldsta "poesi" och återspeglar också något 
av mänsklighetens barndoms- och oskulds tid: "Liksom i de 
myter som talar om den gyllene tidsåldern är naturen också 
besjälad: solen, månen och stjärnorna är tillgängliga, ger gå-
vor eller låter sig till och med ifåras kläder, i bergen arbetar 
dvärgarna efter metall, i vattnet sover nymferna, raglarna ... , 
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 endast genom liknelser."7) 

I den tid som W. Grimm kallar fcir "mänsklighetens barn-
doms- och oskulds tid" var världen ännu inte gränssatt ge-
nom naturvetenskapen; tillvarons ontologi hade ännu inte 
fastställts; under och fcirvandlingar var ännu inte fårvisade 
till drömvärld~n; allt var i sagan möjligt. Dock härskade dua-
lismen, ont och gott, ljus och mörker som en evig kontrast-
princip, som endast momentant upphävdes genom det lyckli-
ga slutet och häxans fcirgörande. Det finns alltid fler häxor, 
fcir hur skulle det annars kunna bli fler sagor. Ondskan finns 
inte hos människan själv utan i varelserutanfcir henne, fcir-
utom hos häxor, troll,jättar och trollkarlar även i olika mons-
ter, som alla låter sig besegras av människan själv. Något ut-
ommänskligt, gudomligt frälsningsingripande sker inte. Det 
behövs inte, fcir även om det onda vill ont, så verkar det gott. 
Det främjar tvärt emot sina avsikter det godas framväxt. Hu-
vudpersonernas stora egenskaper, de som gör dem till sagans 
hjälte/hjältinna, växer fram vid konfrontationen med det 
onda. Så t ex prinsessan i "Prins Hatt ... ". Detsamma gäl-
ler får mörkret, det mörka i tillvaron, som i sina gärningar 
oavsiktligt framfåder ljuset. Så sker i det underjordiska hem-
met hos prins Hatt. Det onda står alltså sig själv ovetande i 
det godas tjänst, liksom det goda fcir att utvecklas och uppfat-
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tas som något gott är beroende av det onda. Dualismen be-
stämmer alltså inte verkningarna av de motsatta krafter som 
konstituerar världen. I det avseendet är de ömsesidigt bero-
ende av varandra. Den gäller däremot får deras inneboende 
natur och får deras bärare, som antingen är onda eller goda. 

Folksagans värld är den får en berättare ideala och den be-
höver därfår inte ändras till sina grunddelar. 

"Magisk och naiv", är som Österling säger, "sagans rike". 
Naiv i strikt kunskapsmässig mening, må så vara, men man 
kan också uttrycka det så, att sagan bekräftar sin optimistiska 
grundsyn på tillvaron genom att låta under och fårvandling-
ar ske som naturliga inslag i det episka fårloppet. Allting kan 
fårändras till det b ä ttre-. Ofta är det de tristaste miljö- och 
personfårhållandena som sagan inverterar. Är det fårvand-
lingar som ondskans makter står bakom, så är dessa aldrig 
definitiva, det finns alltid en återfårvandling till den rätta ge-
stalten i slutet. Kring råtthål och rykande eldstad spinner sa-
gans fantasi en metamorfos som tröst får den Askepåt som 
satts att vakta elden. Ibland behövdes sagans variant som 
omväxling till den mer "fårnuftiga", nämligen råttfällans. Al-
la i råttfällan halshuggna råttor fårvandlades inte till prinses-
sor, men en vacker dag kanske sagan låter det ske till stor 
häpnad får den världskloke som alltid vet vad som är att vän-
ta. 

Tolkien har fint beskrivit sagans optimism i sin fåreläs-
ningsserie om sagor, tryckt i samlingsvolymen "Ringens 
värld" (1980). Han säger: 

Sagornas tröst, det lyckliga slutets glädje - eller rättare kata-
strofen till det bättre, den plötsligt glada "vändningen" (ty in-
gen saga har något egentligt slut) - denna glädje, som tillhör 
de saker sagorna kan framkalla med överlägsen elegans, är in-
te essentiellt "eskapistisk" eller "fugitiv". I denna sagomässi-
ga infattning i en annan värld är den en plötslig och mirakulös 
nåd, som man aldrig kan räkna med skall återupprepas. Den 
fornekar inte fOrekomsten aven dyskatastroJ, av sorg och miss-
lyckande - att sådant kan inträffa är den nödvändiga f6rut-
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sättningen fOr glädjen åt räddningen. Eukatastrofen förnekar 
(ställd mot ett stort bevismaterial, om man så vill) ett univer-
sellt slutnederlag och är i så måtto evangelium som ger en hastig 
glimt av glädje, glädje bortom världens murar, skarp som 
sorg. (s 25lf) 

Om sagans under säger han i samma föreläsningsserie" det 
primära kravet i sagolandets hjärta" är, "att inbillade under 
förverkligas, oberoende av det föreställande sinnet". (s 213) 8) 

En modern sagodiktare, Irmelin Sandman Lilius, formule-
rar en liknande uppfattning i artikeln "~akom skärmen" 
(Skriva för barn? BLM 1980:IV, s 219): 

När jag nu riktigt allvarligt tänker efter, är det kanske därfOr 
jag så gärna skriver sagor: för makten att flyga. För sagan, den 
äldsta aV alla litterära former, är allting möjligt. Sagan, lik-
som poesin, arbetar med överdrifter, med symboler, gåtor och 
överraskningar. Sagan kan säga allt. Dess flykt är inte en flykt 
undan verkligheten utan igenom verkligheten: ett erövrande, 
ett utvidgande. Ett konstaterande av såväl ens gränslöshet 
som avens begränsning. Sade en gammal herre till en annan, 
i Henrietta's House av Elisabeth· Goudge: "A fairytale, my 
dear sir, is but ahumble acknowledgement that the world is a 
box packed full with mysteries of which we know nothing at 
all." 

Att skriva sagor kan alltså fattas som en tros handling, ett 
påstående att underverk är möjliga. (Hurudana underverk? 
Alla slag. Också mycket små, hemliga, hemlösa underverk.) 

Detfinns en logisk överensstämmelse och en charmfull sym-
metri med det förvandlade i resultaten av sagans förvand-
lingsnummer. Av tolv tordyvlar och fjorton loppor blir det 
tolv apelkastade hästar och fjorton brudsvenner, varken mer 
eller mindre, och spår av silverskeden kan utseendemässigt 
spåras i sjuglasvagnen av guld och silver. Med dessa överens-
stämmelser, denna lagbundenhet i fantasin, blir förvandling-
arna mer trovärdiga. 

VI. Helhetssyn: Människa och natur är intimt förbundna och 
påverkar ömsesidigt varandra. De ingår i en helhet med, för-

30 



utom ett gemensamt språk, ett gemensamt ansvar för skapel-
sen. Naturen är medagerande i människans kamp mot det 
onda, som den också själv drabbas av. Sagans helhetssyn in-
nebär också att förhållandena under jord likaväl som ovan 
jord ingår som nödvändiga utvecklings steg för hjälten/hjäl-
tinnan. De integreras i en naturlig bildningsgång. Det sker 
inga avståndstaganden eller förnekanden av de underjordis-
ka erfarenheterna, vilka i de flesta fall är kärleksmöten. Den 
tidigare påpekade vertikala rörelsen i sagan förbinder med 
prinsessan som mellanhand prins Hatt under jorden med 
hans senare uppenbarelseform, prins Solovanjorden. Låt oss 
kalla honom så, när han i sagans slut stiger ut på slottstrap-
pan till det "gyllene slott som glimmade i morgonsolen" och 
där han och prinsessan tillsammans blir kung och drottning. 
De inträder nu i sagans slutgiltiga lyckorike och återfinner si-
na barn och som en evig "bakgrundsmusik" till deras soliga 
och molnfria tillvaro klingar och sjunger de tre löven i den 
gröna hasselbuskens topp "utan uppehåll genom tiderna". 

VII. Flertydighet: Sagan är unik som konstform genom att ha 
olika innebörd för olika människor och olika åldrar. Den ha-
de en blandad åhörarskara av både barn och vuxna att till-
fredsställa med spänning, tröst och hopp och med lustupple-
velser inte minst. Via sagan skapades också kontakter över 
åldersgränserna. Barnet i den vuxne kunde förenas med sina 
egna barn i gemensamma upplevelser. Det lustfyllda arbetet, 
som på lek, i råttans jordstuga var skönt att lyssna till för bå-
de ung och gammal efter dagens slit. I den beskrivningen 
fanns löftet om tillvaron som en lek, om att livsomständighe-
terna suveränt kunde behärskas. Undersagan är frikostig 
med överraskningar, och vilken ålder vill inte positivt över-
raskas av livet? 

För pojken och flickan i puberteten hade" Askepåten" en 
särskild spänning och lockelse, för sagan handlar om vad som 
händer när man blir giftasvuxen. Sagan är inte så oskyldig 
som den verkar. Bakom den troskyldiga minen finns insikten 
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om sexualiteten som den kraft som bestämmer ynglingens 
väg till ena pigo. Det sexuella mötet beskriver sagan med 
hjälp av guldäpplet och råttan, symboler för manligt respek-
tive kvinnligt könsorgan. (Äpplet symboliserar i folksagan 
ofta livskraften.) När äpplet rör sig före Askepåten är det sex-
ualdriften som leder den något blyge ynglingeri mot hans bio-
logiska bestämmelse. Äpplet försvinner neri rishögen oclYför 
Askepåten till en liten jordstuga. I denna nordiskt transfor-
merade venusgrotta brinner en eld och på bänkarna ligger 
"präktiga dynor". När Askepåten tittar närmare efter, upp-
täcker han en liten råtta som välkomnar honom med orden: 

- Vill du äta, så ät! 
- Vill du dricka, så drick! 
- Vill du sitta, så sitt! 

Mer komplett än så behöver inte råttan göra sin välkomstfor-
mel, ty det som saknas, den sexuella invitationen, är redan 
besvarad genom att Askepåten befinner sig på ort och ställe. 
Guldäpplets magiska förmåga, dess funktion som vägvisare 
till råttans jordstuga, är sagans språk för den sexuella attrak-
tionen. Magin är inte alltid fritt svävande fantasteri utan 
verklighet i dess högsta potens. De magiska föremålens bety-
delse i "Prins Hatt under jorden" är av samma art. 

Sagan är progressiv i sin tro på sexualitetens make Den vi-
sar hur denna bryter igenom klassgränserna, när den i kraft 
av erotisk attraktion förenar bondsonen med prinsessan. 

Men sagan vill även lära sin lyssnare att sexualiteten också 
är grogrund för något annat. När råttan väl fångat in Askepå-
ten återförvandlas den med hans hjälp till människa och den 
underjordiska stugan under rishögen lyfts upp i ljuset till ett 
slott. 

Med sitt enkla men ändå så raffinerade symbolspråk pekar 
sagan u t en väg för den unga människan, som är förvirrad och 
osäker genom sin vaknande sexualitet. Även här kan sagan 
:qjälpa. Ingen svensk folksaga berättar med finare delikatess 
om kvinnans "maktljuvlighet" än "Askepåten och den lilla 
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råttan". Vågar men förmoda att den varit de kvinnliga berät-
tarnas favoritsaga och att det är det kvinnliga psyket som for-
mat den?9) 

VIII. Allegori: De förändringar som skett av människans fö-
reställningsvärld sedan sagotidens "barndoms- och oskulds-
tid" har inneburit att sagans yttre verklighet förskjutits till en 
inre. Under, förvandlingar och magiska föremål har blivit de-
lar aven drömvärlds ontologi, och detta har medfört att sago-
tolkningen närmat sig drömtolkningen och utförs enligt de 
metoder som tillämpas för denna. Vi har fått en rad arbeten 
från anhängare till den freudska respektive jungska skolan. I 
dessa djuppsykologiska tolkningar är sagospråket ett sym-
. bolspråk som beskriver människans själshistoria med dess 
tidlösa strukturer. Det främsta exemplet på detta är den tidi-
gare nämnde Bruno Bettelheims arbete "Sagans förtrollade 
värld". Marxistiskt orienterade forskare har dock vänt sig 
mot de allegoriska tolkningarna och hävdat att sagan i första 
hand speglar ett stycke föränderlig och förändringsbar sodal-
historia. Så t ex RichterIMerkel i "Saga, fantasi och social in-
lärning" (1974). 
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Den brutna helheten 
FRÅN FOLKSAGA TILL KONSTSAGA 

E n mellanform mellan folksaga och konstsaga är nydik-
tade versioner av de gamla folksagorna. Så t ex har 
Ronny Ambjörnsson från sin socialistiska utgångs-

punkt återberättat bland annat den gamla folksagan om 
"Pojken som åt i kapp med jätten" och Christina Andersson 
har i samlingen "Sagoblunten" gett sin version av "Hans och 
Greta". Man kan urskilja två olika synsätt infc:ir dessa moder-
na varianter: 

Folksagorna är "heliga" texter som inte får göras till fc:ire-
mål för ny diktningar. De har en gång för alla nått fulländ-
ningen och ingen skall komma och tafsa på dem i något 
slags moderniseringsiver. Författarna får hitta på egna sa-
gor och inte parasitera på de gamla folksagorna. 

2 Nydiktningen är ett uttryck för att sagorna på nytt förts in 
i den historiska förändringsprocessen som avstannade när 
de upptecknades under l800-talet. Traderingen återupp-
tas men genom namngivna författare. Sagorna släpps loss 
och utvecklas i takt med tiden på samma sätt som tidigare 
före nedtecknandet, dock sker det nu med en skriftlig för-
medling som skiljer sig från den muntliga. 

I några fall är omarbetningen så ingripande, att texten rubri-
ceras bättre som konstsaga med inslag av folksagomotiv än 
som en nydiktad folksagovariant. 

Konstsagorna har folksagorna som förutsättning; de har 
utvecklats i anslutning till och i förnyelse av arvet från folksa-
gan. De representerar alltså ett senare utvecklingsled och till-
kom som en följd av det sagointresse som folksagoutgåvorna 
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väckte. Vi fick en massproduktion av sagor, som upprepats 
vid skilda perioder i samband med ett nyvaknat intresse får 
sagan. Till dessa konstsagor finns det kända fårfattare som 
med sina individuella erfarenheter präglat sagan. En viss 
"privatisering" av sagan blev fåljden, när den återkom som 
konstsaga. Även om de stora konstsagofårfattarna, t ex H.C. 
Andersen, i viss mån lyckades generalisera sina erfarenheter, 
så är denna allmängiltighet trots allt historiskt begränsad. 
Det framgår vid läsningen av t ex "Den grimme }Elling". 

Man kan göra 'tankeexperimentet, att låta "Den grimme 
}Elling" utsättas får den muntliga traderingens fårändringar. 
Hur hade då sagan sett ut idag? På ett eller annat sätt hade 
den handlat om mobbning, men den specifikt historiska kon-
texten (sammanhanget) hade fårmodligen fårflyktigats till 
fårmån får den psykologiska strukturen. Med andra ord, den 
hade blivit mer lik en folksaga med dess vaga tids- och miljö-
angivelser. Folksagornas realistiska hölje är alltså både tun-
nare och mer genomskinligt än konstsagornas, såvida dessa 
inte är en ren imitation av folksagan. Hur konstsagornas an-
passning till en nutidspublik kan innebära såväl ett får all-
mänligande som en konkretisering till det tidsspecifika ger 
Hans Alfredsons uppläsningar av H.C. Andersen-sagor i 
SR:s barnprogram hösten 1973 exempel på. Vid läsningen av 
"Dummerjöns" låter det på fåljande sätt: 

... Den andre (brodern) hade tagit kännedom om alla skrå-
ordningarna och vad varje ålderman måste veta, ty då kunde 
han samtala om staten, menade han. Dessutom förstod han 
sig också på att brodera hängslen, ty han var fin och händig. 

Spontan kommentar: 

Nå, det här var kanske lite konstiga saker, det här med skrå-
ordningar och sånt. Men det var i alla fall helt enkelt det att de 
(underförstått: Bröderna, min anm.) hade läst in en förskräck-
lig massa böcker utantill. Och en av dem kunde tidningen 
fram- och baklänges. 
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Fortsätter att läsa: 

J ag får kungadottern, sade de bägge två. 

Så kan alltså en tillrättaläggning inför en ny publik ske. ID) Det 
tycks dock, vad gäller muntligt traderade berättelser, som om 
tendensen att generalisera varit den starkaste och tidfåstan-
det alltmer försvagats, förmodligen beroende på att berätta-
ren inte kunnat finna motsvarigheter i sin egen tid till den 
övertagna sagans hela historiska kontext. Se exemplet med 
skråordningar ovan! En förenkling sker och vi möter till slut 
en sagans värld som är universell med en tid som är mytisk 
och allegorisk men inte historisk. 

Konstsagorna är som regel inte livstydande i samma ut-
sträckning som folksagorna; de saknar som regel folksagor-
nas existentiella räckvidd. En viss trivialisering av folksagans 
element har skett i konstsagorna. Så t ex i Åke Holmbergs 
"Herr Olssons galoscher" (1949), där herr Olsson med det 
magiska föremålet, galoscherna, som gör bäraren osynlig, 
hjälper pojken genom att utan upptäckt från den argsinte 
trädgårdsmästaren hämta en bok i dennes trädgård. Vi är 
här långt från de magiska föremålens roll i en livsavgörande 
strid som i "Prins Hatt under jorden". 

En sagovåg vällde under decennierna kring sekelskiftet ge-
nom de många jultidningarna in över de svenska hemmen. 
En av de mest lästa publikationerna var "Bland tomtar och 
troll", mycket tack vare John Bauers illustrationer. Han illu-
strerade årgångarna 1907 till 1915 med undantag för 1911. 

De s k Bauersagorna har sedan återkommit i senare år-
gångar, så det finns anledning att förmoda att generationer 
av svenska barn mött dem. Tillsammans med de Bergska 
folksagorna utgör dessa den mest kända delen av vårt sago-
arv. Det är ett kvalitetsmässigt mycket skiftande arv, ett arv 
som inte alltid på bästa sätt förvaltat folksagans tillgångar. 
Med några väl valda exempel ur "Bland tomtar och troll" vill 
jag belysa den förflackning som sker årtiondena närmast se-

36 



kelskiftet. Att det är de Bauerska bilderna som garanterat sa-
gorna deras överlevnad till eftervärlden kommer att framgå. 

Helena Nybloms "Oskuldens vandring" publicerades i år-
gång 6 (1912). Den handlar om en liten prinsessa som trött-
nar på sin överbeskyddade hemmiljö och ensam beger sig ut 
i skogen. Under sin vandring möter hon en rad farliga djur, 
några med förmåga att tala. Hon avväpnar dem alla med sin 
oskuld, leker med deras ungar och ger dem sina kläder och 
smycken som gåvor. Till sist flygs hon hem aven örn, som 
hon ger sitt linntyg som tack. Naken sätts hon ner i slottspar-
ken. När föräldrarna frågar var hon gjort av sina kläder, sva-
rar hon: "Det vet jag verkligen inte. Men ni ra! inte grälå på 
mig, för jag har haft så förskräckligt roligt." 

Denna näpna småbarns saga är ett nedfallet kart från folk-
sagans stamträd. Folksagornotivet, att gå ut i världen, finns 
där, men någon utveckling sker inte, oskulden är välbevarad 
från början till slut. Folksagans tidsspann har krympt till en 
dagsutflykt. 

Bauers illustration är mer spännande än texten. Den mäk-
tiga örnen kontrasterar, såsom utf<illd ur den mörka gransko-
gen, mot den ljusa och nakna flickgestalten. I mötet mellan 
de två finns en flertydighet,ja nästan en tvetydighet, som tex-
ten inte bär upp. Kontrastpar, där en naken och ljus flick-
kropp ställs mot fula troll eller mäktiga djur- eller ragelgestal-
ter, är vanliga hos Bauer, se t ex i "Bortbytingarna" och "Sa-
gan om älgtjuren Skutt och den lilla prinsessan Tuvstarr", 
båda i årgång 7 (1913). Illustrationerna är tolknings rika som 
folksagorna, öppnar fantasieggande titthål in mot bilds agor 
som sprängt den underliggande konstsagans trånga mått. 

Gurli Linder, tidens främsta barnboks recensent, skriver 
mycket uppskattande om Helena Nyblom: 

Helena Nyblom är lyrikern, målaren och musikern bland våra 
sagofcirfattare. Ingen ger naturstämningar, tankar och dröm-
mar subtilare och mera intimt än hon. I den smidigaste an-
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passningsförmåga behärskar hon sagospråket. (DN 13.12. 
1908) 

Det är svårt att instämma i dessa lovord. Karakteristiken 
som lyrikern, målaren och musikern är mer träffande. Den 
gäller också för hennes senare sagor, t ex "Ringen" i årgång 
8 (1914). 

Sagan handlar om en prins som finner en ring under en 
vandring längs stranden. Han funderar över vem som har 
tappat den och provar den på hovets damer. Ringen är dock 
för obetydlig för att någon av dessa kan ha ägt den. Ringen är 
magisk, beter sig som om den ville sätta prinsen i rörelse mot 
ringens ägare, liksom guldäpplet i "Askepåten" . Prinsen ri-
der ut i världen för att finna ägaren till ringen. Han kommer 
först till ett slott som ägs aven förnäm dam, änka "men ännu 
ung och ståtlig kvinna". Prinsen frågar om ringen, men den 
passar inte på hennes tjocka fingrar. Den tycks enligt damen 
tillhöra" ett barn - ett fattigt barn". 

Prinsen fortsätter sitt sökande och kommer till en stor 
gård, där man firar ett bröllop. Han frågar om någon känner 
igen ringen. Så är inte fallet och sökandet går vidare. Prinsen 
träffar en svartklädd kvinna, som förlorat hem och man, men 
också tappat en dyrbar ring, som var en gåva från hennes dö-
de man. Hon hade tänkt sälja den för ett högt pris för att ta 
pengar till sitt uppehälle. Prinsens ring är inte hennes, men 
hon tar ett guldmynt i stället. 

Till slut når prinsen fram till ägarinnan, en fången prinses-
sa som sänt ut den magiska ringen, kastat den i havet för att 
få hjälp. Hon har en gång fått ringen av sin mor, att använda 
när hon befinner sig i fara. Prinsessan har flytt från ett på-
tvingat giftermål och under flykten infångats av ett bergtroll. 
Trollet för henne till sin håla och hon lever där i tre år. Nu 
kommer befriaren tack vare ringen. De rider hem och prinses-
san sitter "inkrupen i prinsens stora mantel". "Hon lyfte på 
en flik av den och tittade ner på vägen. - Så lustigt, sade hon 
och log. På skuggan ser det ut, som om det bara vore en, som 
red på hästen". 

38 



Folksagoelement i "Ringen" är befrielsernotivet med det 
vanliga inslaget av ett magiskt föremål, som leder befriaren' 
mot den som skall befrias. Jämför de sjungande löven i "Prins 
Hatt ... " och guldäpplet i "Askepåten". Det magiska före-
målet, ringen, är i konstsagan också sentimentalt besjälat. 
Det är ett efterromantiskt drag som skiljer det från folksa-
gans. "Men beständigt ryckte det sakta i den som om den 
snyftade stilla, och det föreföll prinsen som om han, utom sitt 
eget hjärtslag, hörde ett litet sorgset hjärtslag i bröstet, och 
för varje dag älskade han ringen högre." "Hans hjärta bulta-
de så häftigt, att han hörde det, och där bredvid hörde han 
ringens lilla hjärtslag, som föreföll honom oroligare än det va-
rit på länge." 

Motivet har också i sitt utförande färgats av tidens riddar-
romantik. Riddaren och jungfrun är en konstellation, som 
bar upp mycket av sekelskiftets medeltidssvärmeri. Den fick 
sin klassiska gestaltning i Richard Berghs målning från 1897. 

Det finns ganska många riddarsagor i Bauer-årgångarna 
av "Bland tomtar och troll". Ett exempel är Jeanna Oter-
dahls "En riddare red fram" i årgång 9 (1915). Den slutar 
från folksagosynpunkt olyckligt, eftersom riddaren dör innan 
han förenats med sin älskade. Det tröstande hinsidesperspek-
tivet, som konstsagan slutar med, är främmande för folksa-
gan. 

Folksagoelement i "Ringen" är också prinsessans be-
svärjelseformel, när hon kastar ringen i vattnet. Däremot har 
tretalet nästan dubblerats. Fem ringprovningar är nödvändi-
ga innan rätt finger hittats. Någon stegring av spänning upp-
når inte författarinnan med alla dessa upprepningar. 

Gurli Linder berömde Helena Nyblom för att hon smidigt 
anpassade sig till sagospåket. Riktigare vore att säga att Ny-
blom lyckades utveckla ett romantiskt stiliserat sagospråk 
som byggde på folksagans. Följande citat belyser detta: 

Och knappt hade morgonrodnaden börjat lysa över havet 
förrän prinsen steg upp, gick ner i stallet, sadlade sin häst och 
i stormande fart red ut över vindbryggan. Han red hela dagen 
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utan att möta någon, men mot kvällen kom han till ett stort 
slott, som låg så vackert mitt på en äng, omgivet av höga'träd. 

Folksagans enkla ton har här förenats med gO-talets mer 
konstrardiga lyriska ton. 

Bauers illustrationer, fyra stycken med vinjetten inräknad, 
foreställer alla prinsen och hans häst. I den sista finns också 
prinsessan med, innesluten i prinsens mantel. Den kraftfulla 
hästen dominerar bilderna. Den har inte samma framträdan-
de roll i texten, även om dess styrka framhålles. Snarare ver-
kar den höra hemma i "Tusen och en natt" och i folksagans 
värld. I en småländsk folksaga "Ungdomens ö" får en prins 
foljande magiska forernåi som gåva: 

- Till tack fOr den stora tjänst, du gjort mig, vill jag ge dig en 
vängåva. Här har du ett betsel. Skakar du på det, kommer det 
genast fram en häst, som är lika snabb som vinden. Han skall 
bära dig varthelst du önskar komma. 

Prinsen skakade på betslet, och genast stod där en präktig 
häst framför honom. 

Det är denna häst, "snabb som vinden", som nästan lyfter till 
flykt på Bauers bild. Det finns en kraft och oövervinnlighet 
hos den som garanterar en lycklig utgång på alla äventyr. 
Äventyrsblodet i denna forädiade sagohäst är kanske det-
samma som i de italienska kondottiärhästar vi möter i renäs-
sansens skulpturverk. Medan de Bauerska trollens estetiska 
stamtavla noga utretts av konsthistoriker, har mycket litet 
skrivits om hans .hästars. Påfallande är också att hästen i 
"Ringen" är mer karaktärsfullt återgiven än personerna. Det 
är hästen som är "huvudpersonen". Notera också den för 
Bauers bilder typiska låga horisontlinjen, den profil ställd a 
ryttargruppen och inramningen av mittgruppen, i detta fall 
med två hängbjörkar. Märk också stjärnan rakt ovanfor prin-
sens huvud likt en krona. Det är ännu ett inslag i bildens sym-
metriska komposition. 

Den genom Bauers illustrationer mest kända sagan. i 
"Bland tomtar och troll" är "Sagan om älgtjuren Skutt 
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och den lilla prinsessan Tuvstarr". Författaren är Helge Kjel-
lin och den stod i årgång 7 (1913). 

Sagan handlar om den lilla prinsessan, "liten och spens-
lig", som smyger sig iväg hemifrån till en blomsteräng, där 
hon kan vara ensam och fri. Hon möter älgen Skutt och ber 
denne ta henne med ut i världen. Det är alltså folksagans "gå 
ut i världen" -motiv som anslås. Folksagolik är också inled-
ningen i den meningen att prinsessan är med sina många go-
da egenskaper rustad för ett lyckosamt möte eller rättare för 
ett lyckligt slut på mötet med stora världen. Hon är ung och 
varm och god och vill ge åt andra av sin värme och godhet. I 
folkSagans mening är hon en utvald. Nu bryter emellertid 
Kjellins saga folksagans mönster och han utformar i stället en 
förvirrad variant av Goethes "Erlkönig". Trots att prinsessan 
har älgen på sin sida lyckas hon inte freda sig mot olika natur-
väsen. Först tar älvorna hennes guldkrona, sedan skogsrået 
hennes klänning och till sist förlorar hon sitt hjärta av guld till 
det mörka och sugande vattnet i tjärnen. Älgen vill ta henne 
därifrån, meq hon vill stanna kvar för att hitta hjärtat. Älgen 
lämnar henne och hon förvandlas till slut till en "blomma 
med Tuvstarrs namn, en vit liten blomma vid randen av tjär-
nen". Då och då kommer älgen tillbaka och betraktar sin för-
trollade prinsessa. Hon kan inte och han kan inte bryta för-
trollningen. "Förtrollningen ligger därnere. Långt, långt där-
nere ligger ett bortkommet hjärta." 

Sagan får alltså ett sorgligt slut. Någon begriplig förklaring 
till denna vemodiga metamorfos och till att den är definitiv 
lämnas inte. 

Vad som bidrar till intrycket att denna konstsaga är tämli-
gen misslyckad, är att författaren avsäger sig alla anspråk på 
att det han berättar om älgen och prinsessan Tuvstarr skulle 
vara verklighet i någon som helst mening av ordet. Han gör 
det genom att tudela berättelsen i en s k verklighets del och en 
sagodel och genom att med den värderande upplysningen 

I : "Detta är verkliga livet. Och nu kommer sagan" markera 
gränsen mellan de båda. 
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Tudelningen röjer en splittring hos författaren själv; det 
han inte vill kännas vid hos sig själv, förlägger han till en 
overklig sagovärld i form av antydningar om brunstkänslor 
hos älgen,när denne under natten betraktar den nakna och 
sovande flickan. Här finns bakom hos honom själv ett under-
tryckt drömkomplex av barnsexualitet och manbarhetskult, 
vars episka korrelat han, medvetet eller omedvetet, inte vill 
ge samma verklighetsgrad som den inledande "osymboliska" 
älgen. Den egna älgen, den med Tuvstarrelationen, är för far-
lig för att bli fullt verklig. Detta har till följd att han inte kun-
nat förmå sig till att transformera sitt inre kärleksmöte till 
den yttre, magiska och naiva verklighetskontext som är folk-
sagans, en verklighet i vilken Askepåten möter den lilla råt-
tan och förälskar sig i henne. Som berättare kan han inte med 
en min av både troskyldighet och flertydighet berätta om så-
dana kärlekshistorier med den självklarhet som är folksago-
berättarens. Ej heller har han förmått binda samman de två 
världarna i en övergripande helhet med något existentiellt 
samband mellan sig. 

Kjellins konstsaga är ett ovanligt tydligt exempel på en ut-
veckling i vilken folksagans värld faller isär i en verklighets del 
och en sagodel. Den beror på den förändring som sker inom 
sagans ontologi, nämligen att delar av dess yttervärld skiljer 
ut sig och återkommer som en inre värld av drömmar och fan-
tasier. Författarna vet inte hur de skall relatera detta själs-
landskap till den nya verkligheten för att konstsagans fik-
tionsrum skall kunna upplevas som lika enhetligt som folksa-
gans. Hos vissa författare finns endast en dunkel medveten-
het om den klyfta som uppstått, när de trosföreställningar 
som bar upp folksagan, och som var dess ontologiska förut-
sättning, förändrats. De skriver inte utifrån trohet mot den 
egna erfarenheten utan uppträder som pastischörer, de imite-
rar, framställer konstgjorda produkter, som ger 'ett oäkta och 
livlöst intryck. Det är lätt att låna sådana utanverk från folk-
sagan som stående formler, "Det var en gång" m fl, men svå-
rare att handskas med sådana strukturbärande element som 
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förvandlingar, under och magi, om man inte i den skapande 
inspirationen känner att de är möjliga, och har en stark läng-
tan efter att så skall vara fallet. Att det finns ett sätt att åter-
finna och återskapa sagans enhet och helhet kommer vi att 
förstå av exemplet Astrid Lindgren. 

Bauers bilder av kontrastparet, älgen och flickan, är be-
römda. Det är en skogens konung av nästan mytisk glans som 
bär prinsessan på sin rygg eller står vid hennes sida och be-
traktar henne. 

Bauers bild är dessbättre ingen texttrogen illustration mer 
än i ytlig mening. När Kjellin låter sin älg presentera sig som 
"Långben Skutt", ett namn mer passande för en hare, då är 
det inte Bauers älg. Bauers bild kan ses som en variant på 
folksagornotivet "Skönheten och Odjuret", om man stryker 
prefixet O utan att därför frånta djuret alla skrämmande 
drag. Uppenbart är att det finns erotiska laddningar i bilden; 
de redovisas öppnare än hos författaren genom att Tuvstarr 
hos Bauer fått kvinnliga former. ll ) 

En speciell tvetydighet har Bauers älg i sin realism; den är 
för perfekt för att dölja en förtrollad prins som kan återför-
vandlas genom en ung kvinnas (Tuvstarr) kärlek. Kanske vill 
hon ha honom så, åtminstone i drömmen, och vad som är 
dröm/fantasi och vad som är verkligt det framgår inte av av-
bildningen i sig. Bengt Lagerkvist berättade i ett konstpro-
gram för några år sedan, att han som pojke förknippade Bau-
ers illustration med begreppet älskog. Det var älgen i dess re-
lation till den unga flickan som ledde hans associationer ety-
mologiskt fel, men psykologiskt rätt för hågen att älska, den 
fanns nog i älgens huvud. 

Som ett avslutande exempel på konstsagans förflackning i 
sekelskiftets massproduktion väljer jag Helena Nybloms 
"Agneta och sjökungen" från "Bland tomtar och troll" år-
gång 1910. Den handlar om hur sjökungen rövar bort riddar-
dottern Agneta och drar henne ner i sitt vattenrike. Agneta 
finner sig emellertid väl till rätta där och blir dess drottning. 
Dess skönhet kommer henne att helt glömma sitt tidigare liv. 
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Hon får sju barn med sjökungen på lika många år. En dag hör 
hon ljudet av kyrkklockorna svagt tränga ner i djupet, och det 
väcker hos henne minnet av hennes tidigare liv därovan. Hon 
ber sjökungen att for en dag få återvända fOr att besöka guds-
tjänsten. När hon kommer dit, återser hon sin fader och in-
neslutes med återfOreningens glädje såväl i kyrkans som i fa-
derns famn. När sjökungen i sin saknad söker upp henne i 
kyrkan och ber henne komma tillbaka, inte minst for barnens 
skull, möts han av svaret: 

Du kan längta så mycket du vill. Barnen kunna längta, de 
stora, de små, den lille i vaggan! Ingen af er alla skall någonsin 
la mig att vända åter till djupets rike. Nu tänker jag endast på 
alla de härliga ungdomsåren,jag har fcirspillt hos dig. Gå bort! 
Lämna mig! 

I framtiden vill Agneta leva for sin fader och berättelsen slu-
tar med att de "hand i hand gingo ut i sommarsolen". 

Djupets rike, som representerar skönhet och sensualism, 
i· ställs i motsats tilljorden och himlen. Den senare represente-

rar det kristna alternativet i dess katolska form. Av dessa väl-
jer Agneta till slut det senare, ett val som också innebär en to-
tal fornekelse av sexualitet och sensualism. Hon går så långt 
att hon överger sina barn, och med tanke på hur ofta barn 
känner skräck fOr att bli övergivna är det obegripligt att den-
na saga tagits med i en samling for barn. Det är inte bara det-
ta inslag som skrämmer, det finns också, i stället fOr folksa-
gans progression, en regression i utvecklingen som verkar 
hämmande och forlamande på alla frigörelseforsök. Agneta 
fOredrar nämligen ett liv vid faderns sida i stället fOr hos den 
man som representerar hennes möjlighet till självfOrverkli-
gande som kvinna och moder. 

Berättelsen bryter alltså inte bara mot folksagans utveck-
lingsperspektiv; i sin livsfornekande tendens klipper den 
också itu den integreringstanke som i folksagan till en helhet 
binder samman såväl underjordiska som ovanjordiska upple-
velser, såväl djupens (vattenrike t) som höjdens (himlen), så-
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väl kroppens som själens. Konstsagodiktaren, katoliken He-
lena Nyblom identifierar sig ideologiskt med kristendomen i 
dess mest sexualfientliga form, och när hon avskär Agneta 
från hennes kroppsliga öde, fOrvandlar hon henne till en av 
dessa "halva" kvinnor, som är så vanliga i 1800-talets littera-
tur. 

Lägg märke till hur alla helgonbilderna vänder sig in emot 
väggen for att slippa åsynen av sjökungen, när han träder in 
i kyrkan. De uttrycker sin avsky for denne nakne naturvarel-
se, som personifierar kroppslighetens alla forbjudna lockel-
ser. Fördömelsen drabbar honom också i hans egenskap av 
harpospelare, ty den musik han trollade fram på sin gyllene 
harpa kom Agneta att glömma sitt tidigare jordiska liv, inte 
minst de psalmer hon sjungit ur faderns bönbok. Någon 
världslig musik rar inte finBas vid sidan av den religiösa. Jfr 
den helt annorlunda värderingen av de tre sjungande lövens 
musik i 'folksagan om Prins Hatt. Dualismen i folksagan, 
kampen mellan ont och gott, har här ersatts aven konflikt 
mellan natur och religion. Det är en polaritet som personifie-
ras av sjökungen respektive fadern. Till skillnad från folksa-
gan forläggs striden (konflikten) mellan dessa krafter också 
till människans inre. Det är hos Agneta och den fors inom 
henne enligt Helena Nyblom till ett lyckligt slut. Lyckligt i 
folksagans mening är det emellertid inte. Författarinnans 
kristna tro splittrade hennes syn på kropp och själ. Den splitt-
ringen tar hon med sig in i sitt konstsagodiktande och den for 
till ett brott mot den helhetssyn som är folksagans. Se punkt 
VI, s 30 f. 

En av forebilderna till Nybloms saga har varit H.C. Ander-
sens "Den lille H avfrue " . Influenserna är särskilt märkbara i 
beskrivningen av vattenrikets villkor och dess skönhet. En in-
tressant skiljande punkt är den om dualismen; den saknas hos 
Andersen och har i stället ersatts aven romantikinspirerad 
monism som innebär en gradvis utveckling mot slutmålet, att 
äga en odödlig själ. Sjöjungfrun genomgår i sagan en subli-
meringsprocess, ett successivt forandligande som inte inne-

47 



bär ett fördömande av tidigare utvecklingssteg. Det sinnliga 
stadiet är det liv sjöjungfrun lever i vattnet. Härifrån går ut-
vecklingen uppåt mot högre stadier, och till slut når vederbö-
rande i kraft av sina goda gärningar slutmålet, som är Gud. 
Det är en enligt den romantiska naturfilosofin hierarkiserad 
skapelse som värderar olika utvecklingsnivårer olika, men 
den fördömer inga eller förnekar dem. Andersens ligger när-
mare folksagans än Nybloms; men detta inte genom ett med-
vetet tillnärmande utan det är mer aven slump, att det hos 
Andersen fanns en unitarisk kristendom som lät sig till en hel-
het förenas med den romantiska filosofin. Dock skall sägas att 
Andersens religiösa slutmål "at SV<Eve ind i Guds Rige" inte 
är folksagans som nöjer sig med det gyllene slottet som glim-
mar i morgonsolen. Det finns gränser också för sammanfal-
len. 

Bauers illustrationer till Nybloms saga är inte särskilt text-
trogna mer än i ytlig mening. Hans värdering av sjökungen 
och vad han representerar är mer positiv än författarinnans. 

I 
När sjökungen visar sig i kyrkdörren, skimrar hans vita kropp 
i kontrast mot den dunkla hopen av knäböjande, bedjande 
kristna som lutar sig samman kring sin tro och utestänger ho-
nom. Det är hans "rena" gestalt de borde vända sig emot (se 
bild s 45). Bilden av sjökungen spelande för Agneta är cirkel-
formad; den innesluter man och hustru i en harmonisk hel-
het. Även fiskarna tycks simma runt i en cirkelrörelse som för-
stärker intrycket av harmoni. Bauer visar, genom att låta sjö-
kungens hår bölja fritt efter vattnets rörelser, att denne är ett 
med sitt element, och att detta också är kärlekens är uppen-
bart för betraktaren utan någon symboltolkning av enstaka 
fiskarter. 

Det är svårt att tro, att Bauer delade författarinnans värde-
ring av Agnetas omvändelse, hans vattenvärld avsvär man 
sig inte utan att förlora något väsentligt .. 

Den mönstring av några av sagorna i "Bland tomtar och 
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troll" som här skett har gett ett nedslående resultat. Texterna· 
är inte bara litterärt underlägsna folksagan; de bryter också 
med och mot den särart som är folksagans och som är beskri-
ven i de åtta referenspunkterna, se s 26 ff. Att konsts agan av-
viker från folksagan är i och för sig naturligt, men som slut-
produkt måste den ha något organiskt samband med denna, 
upplevas som en naturlig utväxt från folksagans stamträd. 
Det måste finnas några väsentliga likheter som berättigar ka-
rakteriseringsledet -saga i genre beteckningen. En fortlöpan-
de försvagning av genrekaraktären har medfört att beteck-
ningen saga numera använts för snart sagt vilken småbarns-
berättelse som helst. I bästa fall är inramningen den sagolika; 
berättelsen börjar med "Det var en gång", och den slutar 
lyckligt, men däremellan finns det som oftast ett föga folks a-
goliknande innehåll. 

Vad de flesta konstsagor saknar är folksagans existentiella 
spännvidd; de utvidgar inte världen utan begränsar den. De 
stimulerar inte vår fantasi med gåtor som i "Prins Hatt ... " 
utan är för inskränkt begripliga, saknar den magiska realis-
men. Konstsagodiktarna har i de flesta fall inte insett, att var-
je "sagodiktare" måste, enligt Tolkien, "vara en framgångs-
rik 'underordnad skapare', subkreator. Han skapar en sekun-
där värld som vi kan stiga in i med våra tankar" .12) 

En annan faktor som har en negativ inverkan är berättarsi-
tuationen. Konstsagan är en skrivbordsprodukt, ett verk av 
en man eller kvinna. Den har inte som folksagan utvecklats i 
levande kontakt med sina lyssnare/läsare. Den har inte kun-
nat avläsa publikens reaktioner och tvingats fånga uppmärk-
samheten hos både gammal och ung. Den stängda dörren till 
författarverkstaden med dess litterära modellverktyg, böck-
erna på hyllorna, utestängde från inspirerande direktkontakt 
den verklighet som sagan måste ha sin rot i för att dess frukter 
skall vara närande och friska. Folksagans berättare levde 
mitt ibland den verklighet de berättade om, och de var öppna 
fOr påverkan. Genom den muntliga traderingen assimilerade 
folksagan skiftande erfarenheter över ålders- och tidsgränser. 
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Konstsagans författare mötte inte det krav på ett helhetsper-
spektiv på tillvaron som folksagans berättare ställdes inför, 
och kunde därför inte erbjuda, i någon djupare mening, den 
"hälsobot, flykt och tröst" som Tolkien anser vara sagans nä-
ringsrika kost. Det var den människorna behövde efter da-
gens slit för att orka vidare. Förströelse för stunden, pekpin-
neaktig moral och i bästa fall lite fantasistimulans var den 
magra kost som konstsagan erbjöd. 

Konstsagorna finslipades inte genom en återkommande 
publikkontakt. De var färdiga i det ögonblick manuset läm-
nades till tryckning. Efteråt har de utsatts för en intressant 
värderings- och gallringsprocess. När Åhlen & Åkerlunds 
förlag i serien "Husmoderns bibliotek" år 1944 gav ut två sa-
gor av Helena Nyblom med illustrationer av John Bauer, sat-
tes konstnärens namn ovanför författarens och denna rang-
ordning förstärktes av undertiteln "Två av våra käraste J ohn 
Bauersagor" . När samma förlag år 1948 gav ut ett urval sagor 
ur "Bland tomtar och troll" 1907-1915, kallades samlingen 
"J ohn Bauers bästa", och volymen inleddes med ett helsides-
porträtt av Bauer. Nu manifesterades tydligt från förlagets si-
da vad alla visste, nämligen att det var Bauers illustrationer 
som gett de aktuella årgångarna av "Bland tomtar och troll" 
deras bestående värde. Det var nu Bauers bästa bilder som 
bestämde urvalet av sagor. Illustratören, konstnären var vik-
tigast, inte fårfattaren. Nästa manifestation av denna omvär-
dering var Bonniers utgåva 1966 av "John Bauers sago-
värld". För att få plats med så många av Bauers sagobilder 
som möjligt har man i några fall nöjt sig med att ge kortfatta-
de referat av texterna. När kommer nästa steg? 

I sitt förord till Radioteaterns serie "Svenska sagor" ställer 
Bengt af Klintberg följande fråga: "John Bauers fantastiska 
illustrationer vore värda bättre sagor - när tar någon itu med 
att dikta om dem, så att de stämmer bättre överens med Bau-
ers bilder?" Svar på denna fråga har redan getts och fler är på 
väg. Lennart Rudström har i "Trollskogen" gått in i Bauers 
bilder för att samtala med hans olika gestalter, och i samband 
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med Bauerutställningen iJönköping sommaren 1982 utlystes 
en tävlan om bästa Bauersagan, diktad med utgångspunkt i 
hans illustrationer. Svaret på detta blev cirka 200 sagor och 
de utgör ett intressant material får den som vill studera den 
moderna konstsagan, dess relation till folksagan och till Bau-
ers bilder. Långt innan dessa unga konstsagodiktare i var-
dande fascinerades av Bauers bilder, hade en ung flicka tagit 
dem till sig och begrundat deras innehåll och stämning. De 
blev får henne bildminnen som skulle göra sig påminda den 
dag hon själv började dikta sagor. Hennes namn är Astrid 
Lindgren. 
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Nya bruk av folksagan 
OM "KEJSARENS NYA KLÄDER)) 

D et finns få texter inom den nordiska litteraturen som 
det så ofta refereras till som H.C. Andersens "Keise-
rens nye klzeder". Många människor har inte läst 

diktarens text men vet att om det i något sammanhang talas 
om kejsarens nya kläder, så är detta synonymt med bedrägeri 
och lurendrejeri. Historiens titel har blivit en avslöjande in-
nehållsdeklaration i nivå med Goethes "detta var alltså pu-
delns kärna". Båda uttrycken har blivit allmänna talesätt, 
eviga formler för ständigt sig upprepande mänskliga situatio-
ner och längre kan knappast litteraturen komma ifråga om 
egenskapen att vara en levande klassiker. 

H.C. Andersens cirka fyra sidor långa text är sin koncent-
ration och sin lättillgängliga sagoform till trots en av världs-
litteraturensmest inträngande studier i bedrägeriets psykolo-
gi. Den handlar om hur vår verklighetsbild påverkas av de 
villkor som ställs för vår uppfattning. När självkänsla och 
prestige står på spel, är vi beredda att se även det som inte lå-
ter sig ses, eftersom det faktiskt inte finns. Vi ser det vi vill se, 
och finner bedragarna bara de rätta villkoren för seendet eller 
rättare ickeseendet, kan vi förmås att se praktiskt taget allt. 
Endast barnet, vars verklighetsuppfattning ännu inte villko-
rats eller manipulerats, ser sanningen, d v s tror på sina sin-
nens vittnesbörd. Barnets ofördärvade natur ställs mot den 
vuxnes, av olika rädslor, t ex att inte duga, splittrade och 
osäkra. Temat med barnet som mänskolivets naturliga höjd-
punkt och vuxenblivandet som en fortgående splittring är 
vanligt hos romantikens diktare och det var i hög grad också 
relevant för H.C. Andersen, inte minst som försvar mot om-
givningen av hans egen barnslighet. 

Den som inget ser, men för andra och för sig själv måste 
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vara seende och kunna beskriva det sedda, blir naturligtvis 
beroende av andras skildringar. Mästerligt demonstrerar 
diktaren detta stycke psykologi genom att låta de infernaliska 
vävarna/bedragarna ge de panikslagna ickeseende ministrar-
na de beskrivningsord de kan använda vid rapporten för kej-
saren. Detta upprepningstvång kulminerar, när kejsarens föl-
je upprepar dennes karakteriseringsfras, "0 det er meget 
smukt!", ett uttryck tillräckligt abstrakt för att passa en 
brydd kejsare, som inte vågar lita på sina ögons vittnesbörd, 
och inte heller med konkretare omdömen vill riskera att av-
slöja sig för de andra, dem han tror ser, vad han inte ser. Be-
dragarna är skickliga yrkesmän, de föregriper alla kritiska 
tankar som kan avslöja bedrägeriet. Detgör de med en utstu-
derad fräckhet, som om de medvetet ville driva spelet mot en 
punkt så nära avslöjandet som möjligt. När kejsaren skall 
prova de nya kläderna, kan deras luftighet väcka misstankar, . 
men detta avvärjer bedragarna genom att före provningen 
förklara: "Det er saa let, som Spindelvc:ev! Man skulde troe 
man havde ingen Ting paa Kroppen, men det er just Dyden 
ved det!" När kammarherrarna skall lyfta upp släpet, famlar 
de med händerna längs golvet, som om de tog i släpet, det 
släp som inte finns. Så fina är vi på att illudera något som inte 
finns, bara för att inte riskera att uppfattas som dumma eller 
odugliga i våra ämbeten. 

Det är barnet som utropar de förlösande orden: "Men han 
har jo ikke noget paa!" Det oskyldiga barnets spontana kom-
mentar återställer hos de vuxna tilltron till deras sinnens vitt-
nesbörd. De vågar nu tro på vad de ser, befrias plötsligt från 
vuxenlivets hämningar och ropar som barnet: "Men han har 
jo ikke noget paa!" Ännu inte vana vid att direktkontakten 
mellan öga och tal, att säga det man ser, fungerar utan in-
byggda villkor, upprepar de exakt barnets ord. Den verkliga 
originaliteten, ursprungligheten, finns hos barnet; det inskär-
per än en gång diktaren H.C. Andersen, när han beskriver de 
vuxnas "omvändelse". Med små, diskreta medel genomför 
diktaren i sina berättelser sin plaidoyer fOr barnet inom sig, 
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ofta genom att kontrastera det mot den vuxne. 
Kejsaren genomför processionen. Han påtar sig att spela 

narrollen, går in i den med kejserliga åthävor och för på så 
sätt upp den på ett plan, där han i sin tidigare kejsarvärdighet 
hörde hemma. Han blir sitt folks störste narr, ett praktfullt 
åskådningsexempel för alla, men genom sin öppna bekännel-
se av sin narraktighet vinner han till slut en smula sympati. 
Man vill gärna se en glimt av självironi i hans blick i slutet av 
processionen, en glimt av försonande humor som förenar ho-
nom med de kringstående vuxna. Det är ögonblick av klar-
syn, när vi genomskådar vuxenhetens alla självbedrägerier 
och ser oss själva nakna som barn. 

H.C. Andersen indelade sina kOllstsagor i två slag, "even-
tyr og historier". Till den senare gruppen räknade han de be-
rättelser som inte innehöll något övernaturligt inslag, således 
även "Keiserens nye Klreder". Andersen har dock i denna 
gjort bruk av ett folksagoelement, nämligen kläder, föremål 
etc som besitter magiska egenskaper. I folksagan ifrågasättes 
inte under eqer magiska egenskaper; de utgör naturliga delar 
av dess föreställningsvärld. Tolkien har, som påpekats tidiga-
re, observerat denna i folksagan självklara övernaturlighet 
och formulerat den som en viktig förutsättning för att en saga 
skall rubriceras som folksaga, avdelningen undersagor. Han 
säger att det primära kravet i "Sagolandets hjärta" är att 
"under förverkligas, oberoende av det föreställande sinnet". 

H.C. Andersen bryter mot detta krav, dels genom att göra 
undret beroende av det föreställande sinnet, dels genom att 
ytterligare inskränka föreställningsförmågan genom olika 
förbehåll, som drabbar vuxenheten i dess hjärterot, själv-
känslan. På så sätt förnyar han folksagans element och ut-
vecklar genren på det individuella sätt som är utmärkande 
för de bästa konstsagodiktarna. Genom att under och magis-
ka egenskaper blir trosföreställningar i realistiska samman-
hang, kan han kring dessa utveckla en djupgående psykologi, 
som är främmande för folksagans enkla, svartvita bedöm-
ningsnorm. Å andra sidan lånar han ograverat andra extrem-
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kategorier från folksagan, som t ex karakteristiken" den fines-
te Silke og det pnegtigste Guld". Den relativt obestämda tids-
och miljöangivelsen är också ett folksagodrag som Andersen 
finner förenligt med sin konstsagovärld. Preciseringen att vä-
varna den sista natten, innan kläderna skulle vara färdiga, ar-
betade med "over sexten Lys tc:endte" är ett undantag som ge-
nom detta får en särskild humoristisk nonsenseffekt. Vi vet ju 
inte vad som är det naturliga antalet ljus. 

Sagoundret villkoras alltså hos Andersen och blir genom 
att vara en inbillning ett realistiskt, psykologiskt fenomen. Å 
andra sidan skapas hos honom ett annat slags otrolighet, den 
som består i att vävarna lyckas lura så många och så länge. 

Andersens historia tilltalar i hög grad barn, inte så unde;r-
ligt med tanke på att den tar barnets parti, låter det spela en 
befriarroll. Historien lämpar sig synnerligen väl för dramati-
sering och denna kan inriktas mot scener som åskådliggör 
särskilda finesser i texten, t ex upprepningen av andras repli-
ker, när någon från hovet skall beskriva tyget. Man kan också 
arrangera en table au vivant som visar det ansträngande i att 
se det som inte kan ses, nämligen de obefintliga kläderna. 

I ett av smårummen på hotell Dagmar i Ribe hänger en 
tavla av Harald Moltke som föreställer ovan nämnda scen. 
Kejsaren och hans hov står med uppspärrade ögon, ögonvi-
torna blottas nästan fullständigt, i ett krampaktigt försök att 
se något som inte finns. Bland personerna till höger i tavlan 
har konstnären placerat diktaren Andersen själv. Han står 
där iklädd j ackett, mottagande kej sarens gamla kläder. Hans 
synliga närvaro i sitt eget verk aktualiserar frågan om förfat-
tarens närvaro i ett ordkoilstverk. Kring detta kan ett enkelt 
samtal föras, utgående från författarkommentarer till mer 
svårgripbara fenomen såsom författarens röst i verket och 
dess förbindelse med hans liv. Iakttagelser kring detta bidrar 
till förståelsen aven konstsagas karakteristika i jämförelse 
med den mer författaranonyma folksagan (Moltkes tavla 
finns som foto bl a i Studiekamraten nr 5/6, 1984 och i under-
tecknads bok "Om dansk-svenska möten" (1986). 
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För äldre barn och ungdomar kan enkla berättartekniska 
påpekanden vara av intresse. De skall väljas så att de fOr lä-
sarna fram mot en djupare fOrståelse av texten. Vad de upple-
ver som stimulerande är diskussioner om vad som i historien 
berättas och vad som underförstås; t ex om det senare, hur 
bedragarna nås av ryktet om kejsarens klädfåfånga och be-
stämmer sig för att utnyttja den och därför reser till kejsarens 
stad. Man kan tillsammans fantisera fram den scen, då be-
dragarna kommer på iden med det magiska tyget och kläder-
na. Det är ett genialt infall, ty det tillfredsställer dels kejsa-
rens fåfånga, dels en ambition att förse sig och riket med kom-
petent kraft. Infallets karaktär och uppenbarelse skall natur-
ligtvis framgå av bedragarnas uppträdande. 

Fantasileken kring denna implicita scen skall följas av frå-
gan om varför inte diktaren väljer att framvisa den. Det är 
därför att det för diktaren väsentliga är att framvisa bedräge-
riets genomförande, hur lätt det går att lura oss, när själv-
känslan står på spel. Det är offren som står i blickpunkten, 
mot dem riktas diktarens uppmärksamhet. Bedragarna är 
endast verktygen och hur de tänker och känner är inte det 
som diktaren tänkt fokusera i sin till cirka fyra sidor koncent-
rerade text. Det hindrar inte att vi förses med enstaka iaktta-
gelser kring bedragandets psykologi, självsäkerheten i upp-
trädandet t ex, som väcker nyfikenhet på de båda skojarnas 
inre tankar och känslor. Om detta kan det skrivas en ny his-
toria, men det blir med diktarens ord "en annan historia"; 
den ryms inte, annat än som frö, i den med god konstnärlig 
ekonomi berättade historien om kejsarens nya kläder. 

"1 Sverrig er udkommet en original B0rnebog: 'Lekkamera-
den' og t~nk Dem, det er en Overs~ttelse af mine Even-
tyr." 13) Så skrev H.C. Andersen till Henriette Hancki decem-
ber 1838. Det var Gävlerektorn J.W. Liffman som detta år 
började utge "Lekkamraten. Vald samling af sagor och be-
rättelser för barn". Han fortsatte med en bok om året till och 
med 1842. Den fOrsta årgången innehöll fem sagor av H.C. 
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Andersen, enligt Åström "de första av Andersen som översat-
tes till svenska" .14) I "Lekkamraten" för 1841 presenterades 
sju nya Andersensagor, bland annat "Kejsarens nya kläder". 
Det var dock inte första gången denna saga översattes till 
svenska. I tidningen Skånska Mercurius finns i några febru-
arinummer av tidningen 1840 en översättning av sagan, och 
likaså var den översatt i "Morfar i sin ländstoi vidjulbrasan. 
Lärorika och roande sagor och berättelser för små åhörare" , 
en samling som kom ut till julen 1840.15) Till detta skallläg-
gas att versionen av "Kejsarens nya kläder" i "Lekkamraten" 
1841 också publicerades i tidskriften "Barnvännen" 1842.· 

Det var alltså denna Andersensaga som spreds i flest organ 
åren kring 1840. Man kan fråga sig varför? Har det något 
samband med den politiska situationen de sista åren av Karl 
XIV Johans regeringstid? Det var då liberalerna angrep 
kungen för hans alltför personliga styre (allenast yret) och 
Skånska Mercurius var ett liberalt organ. Kanske hoppades 
man på att läsekretsen skulle förbinda kejsarens klädkam-
marregemente med Karl XIV Johans sängkammarregemen-
te och via den associationen borde kejsarens löjlighet och få-
fånga också kunna identifieras hos den svenske kungen. Så-
dant kan man bara spekulera över; uppenbart är emellertid 
att Andersens texter innehåller så mycken satir över maktha-
varna, att politiska läsningar är fullt möjliga, det har inte 
minst de senaste årens Andersenforskning tydligt visat. Att 
Andersen blev gradvis medveten om sina texters dubbla ad-
ressater, barn och vuxna, det framgår bland annat av att han 
från och med det sagohäfte som utkom i november 1843 stru-
kit titelns vanliga tillägg "fortalte for B0rn" .. 

l840-talets många översättningar av "Keiserens nye Kl<:e-
der" till svenska har sedan under åren utökats, så att det nu 
föreligger ett tjugofemtal olika översättningar. Med hjälp av 
några strategiska nyckelställen skall jag belysa problemen 
kring översättandet. Det första exemplet är inledningen till 
historien. 
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Keiserens nye Klceder 
For mange Aar siden levede en Keiser, som holdt saa uhyre 
meget af smukke nye Kla::der, at han gav alle sine Penge ud for 
ret at blive pyntet. Han bmd sig ikke om sine Soldater, bmd 
sig ei om Comedie eller om at kj0re i Skoven, uden alene for at 
vise sine nye Kla::der. Han havde en Kjole for hver Time paa 
Dagen, og ligesom man siger om en Konge, han er i Raadet, 
saa sagde man altid her: "Keiseren er i Garderoben!" 

I. Kejsarens nya kläder. Saga efter H. C. Andersen. 
För många år sedan lefde en Kejsare, som till den grad tyckte 
om nya, dyrbara kläder, att han på sådana förslösade alla sina 
penningar. Han brydde sig ej om sina soldater, ej om sina 
spektakler, sina ekipager, sina slott och trädgårdar - endast 
och allenast om präktiga och vackra kläder. Han hade en ny 
klädning för hvarje timme på dagen, och liksom man säger om 
en furste, att han är i rådet, så sade man alltid om denne: "han 
är i Garderoben". (Skånska Mercurius, l februari 1840) 

II. Kejsarens nya kläder 
För många år sedan lefde en Kejsare, som höll så oerhördt 
mycket afgranna kläder, att han gafut alla sina penningar, för 
att bli riktigt grann. Han brydde sig ej om sina soldater, ej om 
spektakel eller jagt, utan bara att visa sina kläder. Han hade 
en klädning för hvar timma på dagen, och liksom man säger 
om en Konung: han är i rådet, sade man alltid om honom: han 
är i sin klädkammare. (Morfar i sin ländstol vidjulbrasan. Lä-
mrika och mande sagor och berättelser för små åhörare. 
Stockholm, 1840.) 

III. Kejsarens nya kläder 
För många år sedan levde en kejsare, som tyckte så oerhört 
mycket om vackra, nya kläder, att han gav ut alla sina pengar 
för att vara riktigt fin. Han brydde sig inte om sina soldater 
och brydde sig inte om att uppträda offentligt, så vida det inte 
gällde att visa någon ny dräkt. Han bytte om mck var timme 
på dagen, och liksom man annars brukar säga: "Konungen är 
i rådet", sade man här: "Kejsaren är i sin gardemb." (Barn-
biblioteket SAGA: l 12 /1926/. Andersens sagor i urval För 
SAGA översatta av Hugo Gyllander.) 

IV. Kejsarens nya kläder 
För många år sedan levde en kejsare, som var så gränslöst för-
tjust i nya vackra kläder att han gav ut alla sina pengar för att 
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bli riktigt fin. Han brydde sig inte om sina soldater, brydde sig 
inte om att gå på teatern eller att åka ut i skogen for annat än 
att få visa sina nya kläder. Han bytte rock en gång i timmen, 
och på samma sätt som man säger om en kung, att han är i rå-
det, så sa man alltid om honom: "Kejsaren är i klädskåpet!" 
(H.C. Andersen - en antologi redigerad av Nils Kofoed. Ud-
devalla, 1960. Översatt av Åke Holmberg.) 

V. Kejsarens nya kläder 
För många år sedan fanns en kejsare som var så vansinnigt 
fcirtjust i vackra nya kläder, att han gav ut alla sina pengar fOr 
att bli riktigt fint klädd. Han brydde sig inte om sina soldater, 
inte om teaterpjäser, inte om lustturer i skogarna, om de inte 
gav honom en möjlighet att visa sina nya kläder. Han hade en 
rock for varje timme på dagen, och liksom det sägs om en kung 
att han sitter i rådet så sade man om den här: "Kejsaren är i 
sin garderob!" (Alla Tiders Klassiker. H.C. Andersen: Sagor 
och berättelser 1835-45. Till svenska av Bengt Anderberg, 
1986.) 

Den inledningsvis citerade originaltexten är från utgåvan 
1837, "3 Hxfte af Eventyr, fortalte for B0rn". Samma text 
återfinnes i den andra upplagan härav från år 1846. Till 1850 
års utgåva av Eventyr bearbetade H.C. Andersen denna saga 
och ändrade "Garderoben" till "Klxdeskabet". Normalt 
räknar man med att sagan fick sin slutgiltiga form i denna ut-
gåva och det är denna version som fciredrages i senare utgå-
vor. Personligen fciredrar jag "Garderoben" i den fcirsta upp-
lagan; det har en högtidligare klang än "Klxdeskabet" och 
hålls genom halvrimmet associativt närmare det tidigare 
nämnda "Raadet" . Vi ser framfcir oss de kungliga rådslagen 
fcirflyttade till den kejserliga garderoben. Här är det inte un-
dersåtarnas väl och ve som är fciremål fcir kloka beslut utan 
överläggningarna gäller kejsarens val av kläder fcir dagen, ja 
till och med timmen. Kejsaren möter ej rådsherrarnas miner 
av gillande eller ogillande, blott sina egna spegelbilder, när 
han infcir spegeln provar dräkt efter dräkt. Genom att frasen 
"i Raadet" också grammatiskt, inte bara fonetiskt, upprepas 
i frasen "i Garderoben" (preposition plus bestämd form av 
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substantivet) så hålls de båda uttryckens associationssfårer 
starkare samman och det senare blir en parodisk invertering 
av det förras innebörd. Genom ändringen till "KI<rdeskabet" 
blir inte det associativa sambandet lika starkt och därigenom 
försvagas den ironiskt parodiska poängen. Det blir inte sam-
ma ceremoniella och solenna löjlighet över kejsaren rådslåen-
de med sig själv, när detta sker i klädskåpet och inte i garde-
roben. 

Ovan redovisade uppfattning delas inte av alla mina dan-
ska kollegor. Professor Poul Lindegård Hjort har i ett brev till 
mig.av den 10 oktober 1985 uttryckt följande åsikt: 

Efter min opfattelse er xndringen Garderoben til Klxdeska-
bet en klar forbedring, en meget stor gevinst i henseende til 
den konkretion og anskuelighed, der g0r eventyret (sprogligt) 
tilgxngeligt for b0rn, og samtidigt ved den overrumplende 
brug a pars pro toto af fin humoristisk virkning. 

Pars pro toto är en retorisk figur, där en framträdande del be-
tecknar det hela, t ex segel står för skepp. Dessvärre är väl så-
väl garderob som klädskåp relativt okända begrepp för vår 
tids barn, möjligen är klädkammare dem mera förtrogen. 

En verklig stötesten för de svenska översättarna har varit 
frasen "uden alene for at vise sine nye KI<rder". "U den for" 
betyder "utom för" och synonymerna är "för annat än" m fl. 
Direkt felaktig är alltså översättningen i exemplen I och II 
och korrekt är den i exemplen III-V. Det är en viktig skillnad 
mellan att ej bry sig om sina soldater etc utan bara om att visa 
sina nya kläder och att ej bry sig om sina soldater "får annat 
än att la visa sina nya kläder". Det senare exemplifierar med 
konkreta situationer kejsarens klädfåfånga, hur han t ex inför 
sina soldater kråmar sig i sin nya stass och hur hans intresse 
för dem bestäms av hans exhibitionistiska behov. I det förra 
fallet är hans klädintresse helt skilt från soldaterna etc. 

Det är möjligt att det är folksagans mönster med dess abso-
luta kontraster som misslett översättarna i fall I och II. De 
kan ha resonerat så här: Diktaren vill på sagans maner skild-
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ra kejsarens fåfänga som något så absolut, att all hans verk-
samhet går ut på att visa upp sig och för detta noga förbereda 
sig genom otaliga provningar i garderoben. Han har visserli-
gen möjlighet att inför sina soldater visa sin kläd prakt liksom 
för teaterpubliken, men knappast via en åktur i skogen. Hans 
uppvisning kommer i samband med processionen senare. 
Uppräkningarna av vad han inte brydde sig om tjänar blott 
till att förstärka kontrasten till vad han uteslutande brydde 
sig om, näml~gen sina kläder och att få visa sina nya för allt 
folket i en stor procession. 

Resonemanget, hur bestickande det än kan verka, är alltså 
felaktigt. Det har emellertid ett pedagogiskt värde genom att 
det belyser skillnaden mellan ett folksagomönster och .en 
konstsagodiktares sätt att bruka det. Den korrekta översätt-
ningen gör de uppräknade intresse/ointresseområdena till 
åskådningsexempel på hur kejsaren utnyttjar dem för att till-
fredsställa sin självbespeglande fåfänga. Det ger berättelsen 
en realistisk karaktär som går förlorad i den felaktiga över-
sättningen som beskriver relationen ovan som en absolut 
kontrast. En bidragande faktor till felöversättningen kan 
också vara okunnighet om den kulturhistoriska kontexten. 
Översättaren räknar inte med att en åktur i skogen skall ha 
några åskådare för kejsaren att spegla sig i. Det skulle tala för 
en översättning som tar fasta på kontrastmönstret. Nu är det 
emellertid inte en svensk vildmarksskog som kejsaren färdas 
i, tvärtom. Det är en dansk "lystskov" , som han låter sig 
transporteras runt i, t ex Fredriksberg Have eller Dyrehaven 
och i dem vimlade det av flanerande par. H.C. Andersen har 
säkert haft för ögonen Frederik VI; hur han med sin familj fö-
retog roddturer iFredriksberg Haves kanaler och visade upp 
sig för alla som var där. 

De tre svenska 1900-talsöversättningarna har alla korrekt 
förstått innebörden av uttrycket "uden alene for". De har 
dock valt olika översättningar och av dem är Bengt Ander-
bergs (nr V) den omständligaste. Även på andra punkter skil-
jer de sig. Så t ex är det endast Åke Holmberg som bevarat 
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den grammatiska kongruensen i uttrycken "i rådet" och "i 
klädskåpet". Att fOra in ett pronominellt sin, som i texterna 
III och V, är att reducera den ironiska effekten av parallell-
ställningen. Anderberg beträder en farlig väg när han väljer 
slangbetonade modeuttryck som "så vansinnigt förtjust i". 
Visserligen gör han texten mer tillgänglig för den generation 
som använder sådana uttryck, men han riskerar också att 
översättningen snabbt åldras. Åke Holmberg har valt den 
andra vägen; han har i möjligaste mån valt "tidlösa" ut-
trycksvarianter och därmed presterat en klassisk översätt-
ning. Det utesluter inte talspråksformer som t ex "sa". Märk-
ligt nog har Anderberg valt formen "sade". Gemensamt för 
de tre 1900-talsöversättningarna är att de respekterar origi-
naltexten i den meningen, att de inte förser den med nytill-
skott som t ex nr I, som utökar diktarens uppräkningar med 
"slott och herrgårdar" i akt och mening att förstärka den kon-
tras t "der slet ikke var" . 

Tillägg kan också förekomma i slutet, så t ex i översätt-
ningen i Skå~ska Mercurius (I) som avslutar med följande 
utrop: "Ack, du dumme kejsare, och I, oduglige kammarher-
rar ... !" 

Granskar man andra nyckelställen i berättelsen blir skill-
naderna mellan de olika svenska översättningarna lika stora. 
Direkta missuppfattningar av texten förekommer ofta och 
ofta leder de till att väsentliga poänger går förlorade. Så t ex 
i den första svenska översättningen, se nr r. Den slutar före 
tillägget (se ovan) på följande sätt: "Och kammarherrarna 
gingo och buro vördnadsfullt på det osynliga släpet". Släpet 
är inte osynligt a la osynlig skrift; det existerar inte och därför 
bör översättaren hålla sig till diktarens ord "der slet ikke 
var", som ledmotiviskt upprepats i berättelsen. De flesta 
svenska översättare är insiktsfulla nog att välja en översätt-
ning i stil med Gyllanders (nr III) "och buro på släpet, som 
alls inte fanns". 

Sammanfattningsvis framstår efter min granskning av 
åtskilliga svenska översättningar Andersens egen text som 
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nagot av ett mirakel. Den har bevarat sin friskhet och känns 
levande än idag, medan många av de svenska översättningar-
na, även de från 1900-talet, känns stumma och livlösa. Med 
all respekt får den bästa svenska översättningen, den av Åke 
Holmberg, vill jag ändå instämma i Fredrika Bremers be-
dömning att H.C. Andersens verk inte skall översättas till 
svenska, eftersom "de fint nuancerade egenheterna som fin-
nas dels i språket dels i fårfattarens sätt och lynne" då går får-
lorade. 

Att illustrera är också att översätta, att till bild överfåra tex-
ten. Otaliga är de konstnärer och illustratörer som lockats av 
denna uppgift. Ett strategiskt nyckelställe får dessa översät!-
ningar är den avslutande processionen, överenstämmelsen 
mellan barnets iakttagelse att "han har jo ikke noget paa" och 
vad illustrationen visar. 

Under l800-talet och en bit in på 1900-taletvar anständig-
hetens krav större än de på texttrohet; det är därfår som vi får 
bilden aven av nattskjortan skyld kejsare. Senare illustratö-
rer fårsökte fårena anständighet med korrekthet genom att 
avbilda kejsaren bakifrån eller framifrån med den vitala 
kroppsdelen skymd. Så gör t ex Hans Arnold i en utgåva från 
1961 och Ulf Löfgren så sent som i en bilderboksversion från 
1980. Naken med synlig könskaraktär blir kejsaren i en illu-
strerad utgåva får mindre barn avPia Beckman från år 1972. 
Dock är detta gjort så att det knappast väcker anstöt, könet 
påminner mest om en liten utstyrseldetalj. I samlingen 
"Grodkungen och andra sagor" från år 1973 har Arnold gjort 
en ny illustration av "Kejsarens nya kläder". Här är naken-
heten fullt synlig in i minsta "detalj", men genom att kejsa-
rens kön fått samma form som hovfolkets näsor blir manlig-
hetsattributet inte lika sexuellt påträngande, vilket får anses 
vara i sagans anda och är i en bilderbok får barn mer en stil-
fråga än en moralfråga. Genom att fYlla sin illustration med 
andra Andersenfigurer, hämtade från andra sagor, avleder 
Arnold en alltfår enkelspårig uppmärksamhet, se t ex sjö-
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jungfrurna och skorstensfejaren! 
Flera av illustratörerna har i sina bilder genom kläder och 

utseende också köns bestämt barnet; i de flesta fall har det bli-
vit en pojke som t ex hos Pia Beckman och Hans Arnold. För-
modligen är det sagans mansdominans vad gäller de uppträ-
dande figurerna - kejsare, ministrar, vävare etc - som mer el-
ler mindre medvetet bestämt illustratörernas val av kön. 
Men H.C. Andersen har undvikit en sådan precisering hos 
sin verkliga huvudperson, den som har det ofårvillade huvu-
det, nämligen barnet. Det är barnet som ofårfalskad natur 
han vill åkalla som sanningsvittne; könet är i detta samman-
hang betydelselöst. 

Man kan möjligen fårsvara de tidiga illustrationernas 
"nattskjortsnakenhet", t ex hos Vilhelm Pedersen, med att 
det var den enda barnet kände. Det är omvittnat att många 
människor under den viktorianska tiden fårst som vuxna fick 
en realistisk uppfattning aven naken människa. Att vara na-
ken, det var att framträda ifård endast nattskjorta helt enkelt. 
Vad därundtjr var, det var o bekan t och in te heller fåremål får 
så mycken öppen undran hos det viktorianska barnet. Mot 
detta kan hävdas, att det i texten står att kejsaren infår sin 
nya påklädning "lagde alle sine Klceder". Det är bildmediets 
mer påträngande åskådlighet som aktualiserar frågor som 
ordmediet lämnar i det ovissa, åt läsarens egen fantasi. Med 
tanke på att Andersens konstsaga liknar folksagan i avseende 
på en ospecificerad tid och miljö, bör inte illustratören kon-
kretisera får mycket. 

Frågan inställer sig, om det överhuvud behövs någon illu-
stratör, om inte alla fårs ök i den vägen binder läsarens fantasi 
och reducerar sagans karaktär av något allmängiltigt. Hur 
som helst skall inte illustratören, lika lite som översättaren/ 
bearbetaren, lägga till scener och beskrivningar som inte 
finns i originaltexten. Ett sådant misslyckat tillägg finns i en 
utgåva av sagan som är illustrerad av Fulvio Testa samt be-
arbetad av Kurt Bauman och översatt från tyskan av Estrid 
Tenggren år 1975. Den slutar med att vävarna på väg bort 
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från kejsarens palats uppsöker en bildhuggare och ger honpm 
i uppdrag "att hugga ut en bild av kejsaren i sten, precis så-
dan som han stod där i sina nya kläder". Den sista bilden 
föreställer bildhuggaren och hans medarbetare i färd med att 
hugga den önskade statyn. Det finns inget som helst fäste 
vare sig explicit eller implicit i Andersens text för detta till-
lägg; dess funktion är en åverkan på Andersens konstnärligt 
välberäknade slut. Det utökar dessutom vävarnas roll, vilket 
strider mot diktarens scenekonomi, vad han i berättelsens fik-
tionsrum valt att sceniskt framvisa. 

Med den tidigare åberopade tavlan av Harald Moltke är 
förhållandet annorlunda. Den ingår inte som illustration i nå-
gon utgåva utan är ett fristående verk, inspirerat av berättel-
sen. Att den är en pedagogisk tillgång, lämplig att läggas vid 
sidan av texten beror på att den såväl åskådlig- som tydliggör 
ett i verket inneboende fenomen, nämligen författarens när-
varo. Förutom att en enkel berättarteknisk diskussion kan 
föras med tavlan som utgångspunkt är den belysande för An-
dersens konstnärsroll i 1800-talets Danmark. En sida av den-
na är bet j än trollen, mottagaren av kejsarens avlagda kläder, 
vilken reflekterar diktarens egen roll på slott och herrgårdar, 
nämligen som specialist på "sagosoppa" serverad av honom 
själv vid den andliga spisen. 

Den aristokratiske Moltke har satt diktaren på plats i hov-
miljön. Hans Christian Andersen förblir uppassare (prole-
tär) oavsett vad han har att frambära. Men det är inte hela 
sanningen. Konstnären Moltke har i sin berömde kollegas 
framträdande inlagt känslor och upplevelser, som har med 
konstnärs skapets villkor att göra, villkor de båda delar tvärs 
emot den sociala klasstillhörigheten. Diktarens milda leende 
och oförvillade blick tyder på full behärskning av situationen. 
Diktaren liksom Gud uppenbarar sig i sin egen skapelse och 
som ett hjälpsamt vittne iakttar han händelserna, dem han 
själv frambesvurit. I hans attityd och närvaro gestaltas ett 
kreativt idealtillstånd, ett slags lekfull suveränitet inför det 
egna verket, som den skapande konstnären kan uppleva i be-
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nådade ögonblick. Betjänt och Skapare, en Deus artifex är 
det kontrastpar som uttrycker den stora amplituden i H.C. 
Andersens liv i ett ståndsmedvetet Danmark. Att fårstå den 
är att fårstå en av de grundläggande spänningarna i hans 
verk. Med detta hjälper oss Moltkes tavla. 
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Den återskapade enheten 
OM HUR ASTRID LINDGREN UTVECKLAR OCH 

FINNER SIN SAGOFORM 

Sekelskiftets sagovåg, som vi mötte den i de olika jultid~ 
ningarna, har ersatts av andra, utan att de litterära 
guldkorn som kan vaskas fram ur dem blivit fler. Det 

experimenteras med sagoformen; den lånas till innehåll som 
knappast är folksagolika. Så t ex i Lucy Sprague Mitchells 
faktas agor "Det var en gång en byggmästare", berättelser 
som hade vunnit på att helt och hållet framträda som fakta-
böcker. Så kallade didaktiska sagor som Orl6wskajas "Råt-
tan Pip" ur "Barnens sagobok" (1946) är ett försök att väcka 
intresse för fakta genom att använda sagans fIktionsform, 
men när syftet med innehållet är att förmedla lite kunskap om 
lökväxter, känns formen något malplacerad. 

Det är först med Astrid Lindgrens sagoproduktion som ti-
den för sagans återkomst är inne; inte med oförändrad form 
och innehåll utan som en traditionsmedveten vidareutveck-
ling som känns naturlig för vår tid och föreställningsvärld. I 
sagan "Spelar min lind, sjunger min näktergal?" planterar 
den unga flickan Malin bokstavligen folksagans träd i verk-
lighetens mylla. Hon ger sin ande åt det döda trädet för att få 
det att spela. Sagans titel är hämtad från folksagan "Lilla Ro-
sa och Långa Leda" . Hela scenen kan ses som en mycket träf-
fande symbolisk beskrivning av Astrid Lindgrens sätt att för-
nya folksagan. Det är hon som är flickan Malin som ingjuter 
sin skapande ande i folksagans formvärld och får den att leva 
på nytt. Malin lyckas med det omöjliga, när hon får detta sa-
goträd att spira ur en ärt; "Med tro och längtan så går det" 
är hennes övertygelse, en övertygelse som också är ALs i hen-
nes nyskapande av folksagan. 

Sagan "Spelar min lind, sjunger min näktergal?" ingår i 
samlingen "Sunnanäng" från år 1958. ALs sagodebut skedde 
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redan 1949 med samlingen "Nils Karlsson-Pyssling". Flera 
av sagorna däri är till sin karaktär i överensstämmelse med 
Malins sagoskapande handling, enligt vilken sagan inryms i 
verkligheten, är ett i denna växande frö. Hos Malin möter vi 
i efterhand en programskrift och ett tillvägagångssätt för sa-
godiktning som AL följt och tillämpat tidigare. Det kan som 
allmän modell beskrivas sålunda: 

Sagodrag och normalverklighet smältes samman till en ny 
värld i vilken gränserna får det möjliga, det som kan inträffa, 
har utvidgats. Ett typexempel på detta är Selma Lagerlöfs 
"Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Talande 
djur och fårvandlingar (pysslingmotivet) ingår där som delar 
i en får övrigt geografiskt och historiskt identifierbar verklig-
het. Sagoinslaget är begränsat på grund av bokens pedago-
giska funktion, dess karaktär av lärobok i geografi. 

Redan i debutsamlingens titel "Nils Karlsson-Pyssling" 
uttrycker AL sin reverens för sinfårebild Selma Lagerlöf och 
hennes pyssling Nils Holgersson. Flera av samlingens korta 
sagor är skriVina enligt den ena av ALs två modeller, en med 
sagoinslag utvidgad ordinär verklighet. Det är främst repre-
sentanter får småfolket, pysslingar med flera och animerade 
döda ting, en klockgök, en docka i ett dockskåp etc, som sa-
gopräglar i någon mån den övervägande realistiska beskriv-
ningen. Exempel är fårutom titelsagan, "Peter och Petra" 
och "Lustig-Gök". I den senare finns ett inslag av vikt för får-
ståelsen av ALs senare utveckling, nämligen en fårsiktig an-
tydan om att sagodraget, den levande klockgöken, är en bar-
nens fantasiprodukt, ett påhitt får att få tiden i sjuksängen att 
gå. Texten är formad så att det är möjligt att dra denna slut-
sats av fåljande passus: 

- 0, varfår fick inte mamma se, att du var levande, sa Gunilla. 
- Det är en hemlighet, sa göken. Det är en hemlighet, som ba-
ra barn får veta om. Stora människor skulle inte tro det i alla 
fall. Dom tror, att alla gökar i gökklockor är av trä. Hahaha, 
dom är av trä själva, det är vad dom är, så sant jag heter Lus-
tig-Gök. (s 7lfJ 
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I gökens svar finns implicit att det är barnens fantasi som gör 
göken levande, en förmåga som de vuxna har förlorat. Ytter-
ligare understruket blir detta i slutet då göken gal, inte åtta 
gånger som den skall göra, när klockan är åtta, utan tjugosex' 
gånger. Mamman tror att "det måtte ha blivit något fel på 
mekanismen", men barnen vet att Lustig-Gök skojar och "så 
kröp de ner under täcket och skrattade så mycket de orkade". 
Det är viktigt att understryka att denna bestämning av Lus-
tig-Gök som en skf'lpelse av barnens fantasiförmåga är inlagd 
i texten som en tolkningsmöjlighet vid sidan av den bokstavs-
trogna, enligt vilken allt händer precis som det står i texten. 
Vi har här ett tidigt exempel på de två perspektivens samexis-
tens, den vuxnes och barnets i en AL-saga, ett kompositio-
nellt särmärke som hon senare skall utveckla med fullt mäs-
terskap i "Bröderna Lej onhj ärta" . 

AL vet att hon skriver för barn som gärna vill tro på att det 
sagolika sker. Att beröva dem den tron genom någon form av 
illusionsbrytning eller Kjellinskt avslöjande är henne främ-
mande. Med lätt hand och säker konstnärlig känsla flätar 
hon samman sagodrag och normalverklighet, och de brask-
lappar som finns där är vanligen väl gömda. Det är som sagt 
mest den vmme som upptäcker dem. Ur litteraturvetenskap-
lig synvinkel är det emellertid viktigt att notera dem och un-
dersöka deras funktion. Det kan ge besked om på vilka villkor 
en modern diktare kan förnya den gamla folksagan. Förutom 
att härleda sagoinslagen som fantasiprodukter måste man 
undersöka, varför dessa uppstår och vilka sammanhangen är 
med barnens situation. 

I exemplet ovan är fantiserandet en följd av att barnen 
långleds, när de utan att vara allvarligt sjuka måste ligga 
kvar i sängen. Den animerade göken blir deras sällskap och 
löser deras problem med julklappsköpet. Vi står inför något 
som kommer att bli ett grundmönster i ALs sagor, nämligen 
en inledningsvis beskriven reell situation som karakteriseras 
aven brist av något slag, som hos vederbörande utlöser en 
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kompensatorisk fantasi. Ett tydligt exempel på detta är sagan 
"Allrakäraste syster". Huvudpersonen Barbro anförtror oss 
läsare/lyssnare att hon har en hemlig tvillingsyster. Ingen vet 
om det mer än hon. Ylva-Li heter hon, och hon bor i en un-
derjordisk sal under rosenbusken. Dit går Barbro, och de le-
ker tillsammans och med de två pudlarna Ruff och Duff. En 
passant berättar Barbro att hon förgäves tjatat på sina föräld-
rar om att få en hund. "Men de sa, att det var sa dyrt och be-
svärligt med hundar och inte bra får lillebror heller" (s 126). 

Denna upplysning inbjuder till en fantasihärledning av 
vad hon tidigare berättat. I sin fantasi har Barbro föreställt 
sig såväl en saknad syster, när lillebror tog all uppmärksam-
heten, som den önskade hunden. Kopplingen mellan sago-
drag, livet i Ylva-Lis underjordiska sal, och en reell brist-
situation blir ännu starkare i slutet. Ylva-Li berättar att när 
Salikons rosor vissnar, då är hon död. När Barbro ledsen 
återvänder hem väntar henne en glad överraskning; hennes 
pappa har köpt en liten pudelvalp åt henne. Barbro finner att 
den var "faktiskt sötare än Ruff där nere i Gyllene salen. Den 
var liksom mer levande, det var den" (s 132). Nästa dag när 
hon går ut i trädgården, upptäcker hon att "alla Salikons ro-
sor hade vissnat. Och något hål i marken fanns där inte mer". 
I detta händelseförlopp sägs indirekt att när verkligheten till-. 
fredsställer våra önskningar, så behöver vi inte fantasins 
skenlösningar. Det är i denna berättelse en kanske väl enkel 
ekvation som AL uppställer får förhållandet mellan verklig-
het och fantasi. 

I "Mirabell" tecknas också som utgångspunkt en bristsi-
tuation. Berättarjaget, flickan Britta-Kajsa som är åtta år 

:1 I gammal, berättar om hur hon till slut fick den docka hon så 
starkt önskat sig. När hon öppnade grinden för en underlig li-
ten gubbe, gav han henne som grindslant "ett litet gult frö". 
Hon planterade det och upp ur det växte en levande docka. 
Den blir hennes bästa lekkamrat. Till skillnad från Lustig-
Gök uppfattas dockan Mirabell också av Britta-Kajsas för-
äldrar utan att deras "sagosyn" reflekterar specifika behov 
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h6s dem som den gör hos dottern. Att förekomsten av sagovä-
sert inte alltid är behovsförankrade hos de verkliga personer-
na framgår av sagorna "En natt i Maj" och "Peter och Pet-
ra". När i den senare småfolksparet gör sin entre i klassrum-

, 

met, blir alla barnen lika glatt överraskade. Visserligen vill 
Gunnar att de skall sitta just hos honom, men det antyds inte 
a~t de är ett svar på något hos honom ochjust därigenom be-
st~imda som fantasiprodukter. Förklarade likaväl som ofcir-

I 

k~arade under sker sida vid sida i ALs sagovärld. 
I . 

I Förklaringarna är som sagt mycket diskret inflikade: fanta-
siprodukterna, nästan omärkligt varudeklarerade som såda-
nr, flyter utan att det skär sig samman med strömmen av rea-
liteter i fiktionens berättarflöde. Dock tyder brasklapparna 
PfO att här finns ett problem i hennes sagoskapande, ett pro-
b em som gäller hur mycket hon ontologiskt inom fiktionens 
r m kan använda av folksagans element. Fantasihärledning-
a na indikerar var gränserna går; de gränser den vuxna AL 
s~tter men som barnet inom henne inte accepterar. Genom 
a t fcirankra sagodragen som fantasier i barnens reella situa-
ti, n kan hon fcirsvara dem infcir vuxenkravet på realism, ett 
ktav som dock inte gör sig gällande med obönhörlig konse-

I 
kyens, vilket framgår av exemplen ovan, "Peter och Petra" 
ni. fl. 

I Tillvägagångssättet belyses i de två längre sagorna i sam-
lingen, nämligen "Ingen rövare finns i skogen" och "I skym-
ningslandet". I den fcirra sker en raffinerad omkastning av 
sken(lek)/verklighetsrelationen. I det inledande avsnittet le-
ker Peter, inspirerad av sin läsning av "Tusen och en natt" en 
"rövarlek" med] anssons pojkar. När leken är slut, går han in 
och utropar: "Ingen rövare finns i skogen!" Det som skett hit-
tills är normalverkligt men så börjar det "underverkliga". Pe-
ter får svar från dockan Mimmi i dockskåpet som utropar: 
"Där ljög du allt, sa hon. Visst finns det rövare i skogen!". 
Hon drar honom in i sin dockskåpsvärld, där den tidigare rö-
varleken blir fullt allvar. En rövare, Fiolito, tar sig in genom 
fcinstret och kämpar med Peter. Det som tidigare var på lek i 
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fiktionsrummets normalverklighet, blir verkligt i fiktions-
rummets sagodel. Rövarstriden slutar lyckligt, rövaren luras 
på det rätta halsbandet och dockan Mimmis slutreplik till Pe-
ter är: 

- Dumbom där, sa hon. Det finns visst rövare i skogen, så 
mycket du vet det till en annan gång! (s 150) 

Det fåljimde avslutande stycket i texten är med ett stort mel-
lanrum och ett långt tankstreck i mitten avskilt från repliken 
ovan. 16) Det epilogiska tillägget är detta: 

Någon gick i en dörr. Det var mormor som kom in i förmaket. 
Hon tände ljuset. Borta vid dockskåpet satt Peter och tittade 
in på Mimmi, den lilla dockan i blå klänning, som hans mam-
ma hade lekt så mycket med, när hon var liten. (s 150) 

Vi är nu tillbaka i fiktionsrummets normalverklighet och ser 
Peter i sin naturliga storlek sitta framfår mammans dock-
skåp. Situationen ger oss vuxna nyckeln till vad som tidigare 
hänt i dockskåpsvärlden. Det hela var en fantasi i Peters hu-
vud. Här har vi en typisk brasklapp från ALs sida och det ty-
pografiska arrangemanget fårstärker detta intryck. Som hon 
brukar, ger hon oss också en antydan om fantasins grogrund 
i verkligheten. Det är mammans dockskåp som Peter fantasi-
vägen gått in i, fårmodligen av saknad efter henne. Märk 
också att berättandet av händelserna i dockskåpet interfolie-
ras med Peters associerande till vad som berättats får honom 
om modern och pärlorna, de som Mimmi bär och som röva-
ren vill ta. Vi !ar alltså droppvis och indirekt besked om vad 
som styr Peters fantasi. När Mimmi säger att hon är fåräldra-
lös, så är frågan om inte detta reflekterar att Peters egen 
mamma är död, och det är denna fårlust som är den verkliga 
drivkraften bakom hans fantasier. När han animerar dock-
skåpet är det via detta en kontakt med modern han söker. 
Mimmi blir moderns ställfåreträdare, modern som ung 
flicka. 

AL slår i denna saga an ett av sina stora sagoteman, näm-
ligen den fårlorades återkomst och återfåreningens glädje. I 
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full skala utvecklas dessa teman i "Mio, min Mio" och "Brö-
derna Lejonhjärta" . En lustig detalj, som också indikerar de,t 
levande dockskåpet som Peters fantasiskapelse, är Mimmis 
uppgift att rövarhövdingen har fyrtio rövare (se s 137). Det är 
naturligtvis en reflex av Peters läsning av sagan i "Tusen och 
en natt", som i hans fantiserande överförs på henne. Vid si-
dan av de reella stimuli finns det litterära till Peters fantasi-
produktion. AL har som synes väl tillfredsställt vuxenper-
spektivets krav på förklaringar av det sagolika. Men hon har 
också förstärkt barnperspektivets möjligheter, den bokstavli-
ga sanningen, på ett sätt som hon sedan ofta använder i sin 
sagodiktning. Hon låter nämligen huvudpersonen, i detta fal-
let Peter, notera när gränsöverskridandet till det underverkli-
ga, det sagopräglade, sker. Peter noterar såväl att dockan kan 
tala som att han får plats i dockskåpet. Om det förra heter 
det: 

Hon såg så arg ut; att Peter nästan glömde bort att bli häpen. 
Fast egentligen var det ju lite märkvä,rdigt, att en docka kunde 
tala, sånt Hände bara i sagorna. Pet~r beslöt att fundera när-
mare över det, när han fick tid. (s l35f) 

Genom det slaget av reflexioner förstärks verklighetsprägeln' 
hos det sagolika. En särskild finess är Peters jämförelse med 
sagorna. Med ett slags omvänd romantisk ironi ökas trovär~ 
digheten. Med fint konstnärssinne balanserar AL barn per-
spektivet mot vuxenperspektivet och vi får den för henne ka-
rakteristiska svävningen mellan objektivitet och subjektivi-
tet. 

Sluts agan om Peter och dockan Mimmi är till sin struktur 
symmetrisk med inledningssagan om den ensamme pojken 
Bertil och hans upplevelser med pysslingen Nils. Båda har 
enligt vuxenläsningen en omslutande ram av normalverklig-
het kring det sagolika. Ramen består aven prolog som ger de 
realistiska förutsättningarna för de kommande sagohändel-
serna, antyder deras fantasikaraktär, och en epilog som av-
slutar berättelsen med en återkomst till det normalverkliga. 
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Notera att båda texterna har ett stort mellanrum och ett långt 
tankstreck som skiljer ut den epiloga återkomsten från sa-
goupplevelserna. Sagans prolog fungerar inom helheten, en-
ligt vuxenläsningen, som en förklaring till vad som sedan föl-
jer av sagolika händelser. I fallet Bertil är hans situation det 
ensamma barnets, som i sin fantasi skapar lekkamraten Nils. 
Prologen ger oss fantasins grogrund, som oftast hos AL är en 
brist, ett tomrum. Sagoväsen släpps in i verkligheten via fan-
tasins dörr, dvs de är svar på någons behov. Viktigt att notera 
är att hos AL finns fantasiförmågan hos barnet, inte hos den 
vuxne, som är instängd i en mekanistisk världsbild. Jfr mam-
man i "Lustig-Gök"! Den vuxnes begränsning till det nor-
malverkliga framgår av epilogen, i vilken föräldrarna uppfat-
tar Bertils förklaring av att han är våt i håret som ett skämt. 

- Vad i all sin dar, är du våt i håret, sa mamma en stund sena-
re, när familjen satt vid middagsbordet. - J a, jag har badat, 
sa Bertil. - Badat, sa hans mamma. Var har du då badat? - I 
den där, sa Bertil och pekade fnissande på geleskålen, som 
stod på bordet, fYlld med gele. Då fOrstodju mamma och pap-
pa, att han bara skojade. (s 29) 

Samtidigt som Bertil säger detta, känner han högst påtagligt 
pysslingen under tröjan. Det är alltså sant att hans lekkam-. 
rat, som han bland annat badade tillsammans med i geleskå-
len, existerar. Samtidigt förblir denne dold för de vuxna, och 
detta för att frågan om vad som är fantasi och vad som är 
verkligt skall hållas öppen (det öppna slutet). AL visar också 
här sitt sinne för balans mellan de båda perspektiven, barnets 
och den vuxnes. Hade pysslingen bokstavligen framvisats för 
de vuxna, hade barnperspektivet, att allt som berättas är 
bokstavligen sant, blivit för starkt, ty föräldrarna kundeju in-
te förneka vad de såg med sina egna ögon. Viktigt är att än en 
gång understryka, att de två perspektiven/läsarterna samex-
isterar, att de inte kommer i konflikt med varandra eller leder 
till någon explicit uppdelning i verklighet och saga. För dub-
beltydningen har AL redan i debutsamlingen hittat en ba-
lanspunkt. 
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Sagan "I skymningslandet" är den mest avancerade i sam-
lingen genom sin mångtydighet. Den har också en mörk och 
sorgsen ton som förstärks i ALs senare diktning. Berättelsens 
realistiska utgångsläge är att pojken Göran Pettersson, som 
bor på Karlbergsvägen i Stockholm, ligger sjuk. Han har ont 
i benet och förmodligen kan han aldrig mer gå. I skymningen 
hämtas han aven herr Liljonkvast, en man med övernaturli-
ga gåvor. Med honom flyger Göran ut i ett skymningsstock-
holm som transformerats till en märklig sagostad utan att 
därför helt ha förlorat sin lokala prägel. Det är som en dub-
belexponerad bild; vi kan urskilja talande djur, magiska före-
mål likaväl som Klara kyrktorn och Skansen. Detta nya 
Stockholm kallas av herr Liljonkvast för Skymningslandet 
och vi anar att det också är ett dödsrike. Det benämns med ett 
citat från Edith Södergran som "Landet Som Icke Är" och 
det befolkas av människor, skymningsfolket, som vi förstår är 
döda utan att det explicit sägs. Herr Liljonkvast "i en rutig 
kostym och med hög, svart hatt på huvet" är gåtfullt sam-
mansatt, han är både ett dödens och livets sändebud. Han le-, 

der Göran till Skymningslandets härskarpar via en spår-
vagnsfård över vattnet, en Lindgrensk variant av Styx, floden 
över till Hades. 17) Där får Göran höra de döda sjunga. 

Och det var en sång, som aldrig har hörts maken till i Stock-
holms stad. Det kändes som ännu mera is och eld längs rygg-
raden, när man hörde den. (s 40) 

Förutom sin höga svarta hatt, ett dystert dödsattribut, bär 
herr Liljonkvast en rutig kostym, som förbinder honom med 
en harlekin, clownerier, lek och trolleri. Hans flygtur med 
Göran är inte bara en dyster resa till dödsriket utan också en 
glädjeresa, i vilken många av de vanliga pojkdrömmarna går 
i uppfyllelse. 18) Så t ex får Göran köra spårvagn och buss och 
han får ösa grus med en av de stora gripskoporna som an-
vänds vid tunnel bane bygget. Viktigast av allt är att han kan 
flyga och inte känner av sitt onda ben. Allt är möjligt i denna 
värld eller som herr Liljonkvast säger: "Spelar ingen roll i 
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Skymningslandet. " 
Från skymningsvärlden beger de sig till Villa Liljonro vid 

Blockhusudden, där denne magiske hjälpare bor. Här lyser 
alltid solen. och hit får Göran komma för att fiska när han vill. 
Är det uppståndelsens sol som lyser över detta lyckorike? Re-
san slutar där den började i Görans sjukrum. 

Vi träffas i morgon i skymningstimmen, sa herr Li1jonkvast. 
Och så var han försvunnen. Ochjust då kom mamma in och 
tände lampan. (s 51) 

Här anges förutsättningarna för mötena med Skymningslan-
dets sändebud liksom vi inledningsvis får veta när han dök 
upp första gången, nämligen "när mamma sa det där, åttjag 
aldrig mer skulle kunna gå". Är Göransskymningsresor öpp-
na för alla och blir upplevelserna desamma? Herr Liljonkvast 
säger sig trippa omkring "lite varstans på fönsterblecken här 
i stan för att se, om det finns några barn som vill följa med till 
Skymningslandet" . Svaret på frågan är både j a och nej, ty det 
stockholmska sagolandet är både subjektivt och objektivt 
skildrat. Det är subjektivt i den meningen att det är relaterat 
till Görans specifika situation som allvarligt sjuk. Det är hans 
pendlande mellan förtvivlan, nästan dödsaningar, och hopp 
som besöket i Skymningslandet reflekterar. Den mjuka skym-
ningen, då verklighetens konturer löses upp, inspirerar hans 
fantasi till att skapa ett mjukt sagoland i vilket finns en slut-
giltig lycka. Det är objektivt i den meningen att det är mer än 
en konkretisering av Görans fantasier. Det har växt ut till nå-
got vida mer än vad Göran kan föreställa sig. På så sätt står 
det öppet för flera och blir inte inskränkt bundet till Görans 
situation. 

V erklighetsprägeln förstärks när sagovärlden inte är helt 
härledbar ur Görans sjukdom. Samtidigt får den senare inte 
släppas ur sikte om de tidigare nämnda två perspektiven skall 
balansera varandra och den för AL karakteristiska svävning-
en mellan objektivitet och subjektivitet skall uppstå. När Gö-
ran kommer till Villa Liljonro ser han att det ligger ett met-
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spö vid bryggan. Dess korrelat finns i hans sjukrum; vilket 
han som sjuk aldrig tror sig mer få använda. Men hos herr 
Liljonkvast kan han fiska med det när helst han så önskar. I 
sagolandet botas alla sjukdomar och uppfylles alla önskning-
ar. Men utöver sitt personliga svar på Görans behov är sago-
landet något från honom fristående, en värld han som alla 
andra barn kan gå in i och fcirundras över. Det individuella 
och det allmänna forenas i ALs sagovärld. 

ALs sagodebut är intressant framfor allt genom hennes fcir-
sök att forankra sagorna i verkligheten; att hon inte nöjer sig 
med en fritt svävande låtsasvärld, i vilken sagoelementen 
blott är imitation utan någon existentiell täckning. Hon har 
ett trovärdighetskrav på sig, som gör sig gällande med olika 
styrka och som hon på ett skickligt sätt uppfyller utan att be-
rättelsernas fiktions rum fylls av ting och händelser som inom 
sig är mer eller mindre verkliga. Sagan som fantasiproduk-
tion kommer att intressera henne alltmer i hennes senare 
verk. I debutsamlingen fcirmärks en växande insikt om fanta-
sins betydelse for barn med svårigheter. Hon vet också att sa-

I 

gan tillhandahåller språket, att det är till den barnens fantasi 
söker sig for att finna den "hälsobot, flykt och tröst" som hon 
med Tolkien anser vara sagans särskilda gåva. Hennes sagor 
är mer själshistoria i Bettelheimsk mening än de är socialhis-
toria i RichterIMerkels. 

Med de strukturer som ovan beskrivits som "de två perspek-
tivens samexistens" formediar ALs debuts agor en känsla av 
äkthet. Rent litterärt är de inte lika originella. Det finns, som 
påpekats, många forebilder till de olika sagorna, kända motiv 
som hon varierar. Ibland gör sig fcirebilden alltfcir starkt 
märkbar, så t ex i sagan om underfröet i "Mirabell", det som 
växer ut till en docka. Det är H.C. Andersens "Tummelisa", 
eventuellt i Elsa Beskows bilderboksversion, som AL haft 
alltfor nära inpå sig. Hennes egna litterära incitament har 
också en motsvarighet inom verket, i vilket stimuli från läs-
ning omväxlar och samverkar med reella. Se t ex i sagan 
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"Ingen rövare finns i skogen". Det finns också realistiska mo-
tiv for dessa upplysningar om hennes figurers sagoläsning. 
Dessa får därigenom den kunskap om sagovärlden som deras 
senare val av fantasispråk fOrutsätter. Här har vi ännu ett ex-
empel på vilka fOljder ALs trovärdighetskrav på sig själv får 
i hennes sagodiktning. I "Mio, min Mio" är huvudpersonens 
sagoläsning, som vi skall se, en viktig styrfaktor for hans fan-
tasiproduktion. 

Avslutningsvis fOr detta avsnitt skall en problematik berö-
ras som ligger och trycker under ytan i hennes debutsagor. 
Enklast kan det beskrivas som frågan om fantasins funktion 
och natur; är den en flykt från verkligheten, surrogat och 
skennäring eller en aktiv, terapeutiskt verkande kraft, som 
hjälper personerna att bearbeta sina reella problem och som 
fOrstärker deras livstillit och självfOrtroende? Det är genom 
att AL fantasihärleder sagodragen ur verkliga situationer, 
karakteriserade av brister, som denna problematik uppstår. 

I sagan" Allrakäraste syster" var fantasins funktion, att 
kompensera verkligheten, väldigt tydlig. När verkligheten 
blir komplett, flickan får sin pudel, då fOrsvinner fantasierna. 
Låtsaskamraternas död är sagans död. Så extrem är denna 
saga, att den skildrar fOr oss hur sagolandet bokstavligen viss-
nar bort infOr våra ögon ("Salikons rosor"). Flickan Barbro 
kan med pudeln i famnen ta steget över i ALs andra litterära 
värld, den i vilken verklighetens barndomsland är idel lycka 
och solsken. Hon kan sälla sig till Bullerbybarnen och bli en 
av "Vi på Saltkråkan" . Menhur går det for Göran i "Skym-
ningslandet"? Dör han, och har i så fall hans skymningsfanta-
sier varit en forberedelse, en hjälp att forsona sig med sitt öde? 
Eller tillfrisknar han och går ut i livet på nytt, lämnande herr 
Liljonkvast bakom sig, åtminstone fOr en tid, vetande att när 
denne slutligen kommer, så behöver han inte vara rädd. Han 
vet nu vad döden är och kan orädd leva. Det epiloga tillägget 
i "Ingen rövare finns i skogen", se s 75, dess antydan om att 
Peters nästa steg är att resa sig från stolen vid dockskåpet och 
fortsätta sitt verkliga liv, tvingar fram frågan: "Vilka är över-
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föringseffekterna på normalverkligheten av fantasiarbetet? 
Har detta hjälpt Peter att bearbeta sin saknad efter modern, 
gett honom kraft att gå vidare? Står med andra ord fantasin i 
verklighetens tjänst eller är det en flyktväg? 

Resonemangen ovan är en följd av det vuxenperspektiv på 
AL-sagornas händelser som finns som implicit tolkningsmöj-
lighet i berättelsernas struktur. Det utdragna vuxenperspek-
tivet kommer naturligtvis i konflikt med barnperspektivet, 
det bokstavstrogna. Denna perspektivförlängning utförs allt-
så inte av AL inom fiktionens ram. Det skulle för djupt såra 
barnet inom henne själv och de barn för vilka hon skriver; alla 
de som så gärna vill att sagounder skall ske, att förvandlingar 
skall vara möjliga etc. Det skulle bryta illusionen av ontolo-
gisk enhetlighet; texten vore inte längre en saga utan en be-
rättelse om en pojkes fantasier. AL bär problemet om fanta-
sins verklighetsförändrande kraft med sig genom hela sin sa-
goproduktion. Den fortsatta anlysen skall klargöra, om hon 
har någon lösning. 

Astrid Lindgrens första långs aga "Mio, min Mio" utkom 
1954. Den är hästan 200 sidor lång, och den berättas i jag-
form av huvudpersonen, den nioårige Bosse eller rättare sagt 
Mio, ty så heter han egentligen. Det får han veta när han 
kommer till Landet i Fjärran och träffar sin fader konungen. 
Där rättas det, liksom allting annat som varfel när han bodde 
på Upplandsgatan 13. 

Berättelsen hör till de texter av AL som blivit mest under-
sökta. Det är främst Vivi .Edström som ägnat den flera upp-
satser och artiklar. 19) Hon utnämner den till sin "favoritbok" 
i ALs produktion.20) Den följande framställningen är i viss ut-
sträckning formad med hänsyn till Vivi Edströms forskning, 
som den förhåller sig till på olika sätt; nyanserande, komplet-
terande och ibland avvikande. Vivi Edström genre betecknar 
"Mio, min Mio" som "fantastisk berättelse", en "underav-
delning av sagan".21) Det är både en träffande och en missan-
de karakteristik. I berättelsen möter vi två världar med en 
magisk förbindelseled mellan sig. Såtillvida liknar den en fan-
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tastisk berättelse, typ Narniacykeln. Den skiljer sig emeller-
tid från denna genom att de två världarna hålls samman till 
en enhet genom en inneboende, sammanhållande och enhet-
lig struktur. De är existentiellt relaterade till varandra på ett 
djupare plan än som är vanligt i den fantastiska berättelsen. 
Mellan de båda världarna upprätthålles visserligen postala 
forbindelser i båda riktningarna och anden kan flyga både till 
och från, men for huvudpersonen sker resan endast i en rikt-
ning, från verkligheten, den geografiskt och historiskt be-
stämbara, till sagolandet, Landet i Fjärran. Det är inga resor 
fram och tillbaka som upprepas när äventyrslusten faller på, 
så som sker i den fantastiska berättelsen. Genom att de båda 
världarna foljer på varandra och utgör ett kontinuum upp-
rätthålles inom fiktions rummet folksagans enhet. 

Av ALs två modeller for sagobyggen är detta den andra 
och den tillämpas forsta gången renodlat i "Mio, min Mio". 
Samtidigt ser vi att den som en möjlig utveckling finns impli-
cit i den forsta modellen i de sagor som harfantasihärledning-
ar av sagodragen. Sagan "I skymningslandet" är en mellan-
form som visar kontinuiteten i ALs skapande fantasi. Skym-
ningslandet i den är, som visats, såväl ett sagoland som ett 
Stockholm i l'heure bleue. Dit återvänder Göran varje kväll; 
det är ett annorlunda Stockholm i fOrhållande till hur staden 
ter sig i det avslöjande dagsljuset, men det är dock samma 
stad. 

U tgångsläget i "Mio, min Mio" är det for AL typiska, 
nämligen en reell bristsituation, i detta fall av emotionell art. 
Bo Vilhelm Olsson är en ovälkommen, som växer upp som 
fosterbarn till sällsynt ofOrstående och kärlekslösa foräldrar. 
Han kallar dem tant och farbror. Tilltalsordet fader sparar 
h;;m i sitt hjärta fOr den rätte; det lever där som uttryck fOr 
hans starkaste önskan, att någon gång la möta sin riktige fa-
der. Hos fosterforäldrarna saknar han allt som ett barn behö-
ver av värme, forståelse, glädje, stöd och uppmuntran. Hans 
enda positiva kontakter är kompisen Benka och Benkas pap-
pa, tant Lundin i fruktaffären och bryggarhästen Kalle Punt. 
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Alla förutsättningar är alltså uppfyllda i ALs värld för att 
pojken skall hämtas hem, föras till en annan värld, till "Lan-
det, där all vår önskan blir underbart uppfylld". Det är inte 
Liljonkvast som får honom dit, men väl ett väsen med förmå-
ga att flyga; nämligen en ande, misstänkt lik den Bo Vilhelm 
läst om i "Tusen och en natt". Så får han äntligen möta sin fa-
der, innesluten i hans famn uppleva kärleken i en fader-sonre-
lation. Det fanns svar på hans längtan; inte bara på denna ut-
an också på all annan längtan som undertrycktes i hans liv på 
Upplandsgatan. 

I den nya världen tillrättalägges allt som varit fel; efter att 
ha vistats i en värld lik ett kabinett med karikerande speglar 
träder han in i ett rum med sanna speglar, sådana som åter-
ger verkligheten som den egentligen är som tanke och ide. 
Förutom föräldrakärleken får han uppleva sann vänskap, in-
te karikatyren; de mobbande pojkarna med J anne i spetsen 
som på Upplandsgatan skriker åt honom: "Stick iväg, innan 
du får en snyting, så du svimmar av!" (s 62). Han får uppleva 
en riktig måltidsgemenskap, behöver inte längre stå utanför 
eller mötas av styvfaderns replik; "Du där, ge dig iväg, såjag 
slipper se dig" (s 7). Så vrids allt som är snett rätt, bristerna 
övergår i idealförhållanden. Det är en bild-motbildrelation 
som konstituerar det existentiella sambandet mellan de två 
världarna. Dock är den relationen inte genomförd med full 
konsekvens, så mekanisk blir aldrig AL som sagodiktare. 
Trots sin nye idealvänJum-Jum som är alltigenom snäll, så 
längtar Mio ibland efter sin gamle kompis Benka. 

Benka är snäll han också naturligtvis, ungefär somjag, så där 
lite lagom, men ändå så att man kunde ryka ihop och slåss 
ibland. Man kunde vara arg ett tag, fast sedan blev man vän-
ner igen förstås. Men med Jum-Jum kunde man nog inte slåss 
alls. Han var liksom för snäll till det. (s 24) 

Mio påminner sig då och då även tant Edla: 

J ag skulle önska att tant Edla fick se, hur stor och stark och 
brun och frisk jag är nu för tiden. (s 71) 
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Det sker associativa "återvändor" av Mio till ursprungsvärl-
den men inga bokstavliga, ty Mio har kommit dit där han vill 
stanna for evigt. Benka var den i hans tidigare liv som kom 
det ideala närmast. Det är därfor han minns honom bäst och 
Jum-Jum är inte, trots att han är alltigenom snäll, Benkas 
motbild, snarare hans dubbelgångare. 

J ag tänker så sällan på den tiden, när jag bodde på U pplands-
gatan. Bara Benka tänker jag på ibland, ror han är så likJum-
Jum. Jag hoppas att Benka inte längtar efter mig ror mycket. 
För ingen vet bättre än jag hur svårt det är att längta. Men 
Benka har ju i alla fall sin pappa och mamma, och han har väl 
ratt en ny bästa vän nu, tänker jag. (s 188f) 

Landet i Fjärran är som sagoland utan den igenkännbara 
geografi som fanns som grundmönster i Skymningslandet (se 
s 78). Det är som folksagovärlden historiskt och geografiskt 
obestämbart, det har en romantisk och pastoral karaktär som 
är den materiellt tunna och genomskinliga infattningen av 
dess olika fullkomligheter, dess urbilder for vänskap, snäll-
het, kärlek, godhet och skönhet. Skönhetens ide strålar emot 
oss från Mios fader konungens rosengård, lika konkret som 
grekerna foreställde sig idevärlden. Mot den är vad Mio som 
Bo Vilhelm tidigare i sinnevärlden upplevt söm vackrast, t ex 
törnrosorna ute vid Vaxholm, endast en blek avglans. Det 
finns alltså tydliga stråkdrag av platonism i Landet i Fjärran 
liksom att dess allmänna vaghet, dess brist på tids- och miljö-
röjande detaljer, påminner om folksagan. Landet i Fjärran 
har en absolut karaktär som svarar mot Bo Vilhelms längtan 
efter det ideala, men det ger honom inte utvecklingsmöjlighe-
ter; hans behov av att växa och få detta bekräftat genom att 
mätas är större än det som idylltillvaron med fadern tillfreds-
ställer. 

Den uppgift han till slut vill växa med och mätas efter är 
sagans och mytens, nämligen att besegra det onda. För att 
göra det måste han bege sig till Landet Utanfor som är den 
onde riddar Katos land. Detta har en helt annan karaktär än 
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Landet i Fjärran. Det är mörkt och dystert med höga branta 
berg och små slingrande stigar. Längst upp finns riddar Ka-
tos borg, ondskans fåste och urkälla. Det är ett land som kon-
trasterar mot det foregående, paradisiska. Under ritten ditin 
uppfylls Mio ochJum-Jum nästan helt av det aktuella skeen-
det. De associativa återkopplingarna blir fårre och riktar sig 
främst mot det land de har närmast bakom sig, nämligen 
Landet i Fjärran. För Jum-Jum är det uteslutande så, efter-
som det är det enda land han känner, men for Mio går några 
av hans tankar tillbaka till hans tillvaro på Upplandsgatan. 
Det är ett uttryck fOr ALs realism i det fantastiska, hennes 
trovärdighet, det sätt efter vilket hon leder och fordelar poj-
kens associationer bakåt och låter ursprungsvärlden blekna 
bort, ju längre därifrån Mio kommer, fOr att sedan i slutet vid 
resan tillbaka forstärka sambandet. 

Landet Utanfor och de händelser som utspelar sig där är 
mer påverkade av saga och myt än Landet i Fjärran med dess 
romantiska platonism. Mio tilldelas och accepterar, efter att 
forst i rädsla och ångest ha velat undslippa den, mytens och 
sagans hjälteroll. Han är en frälsargestalt, Kristusparalleller-
na finns med i mönstret, som besegrar ondskans represen-
tant, riddar Kato. Dennes ondska drabbar alla, även natu-
ren. Den är fläckvis död, så t ex "Döda skogen". När riddar 
Kato besegrats och hans borg, ondskans 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 lan-
det".22) Likaså är temat om skapelsens återställelse, sedan 
ondskans makt brutits, ett folksagoterna. I "Prins Hatt under 
jorden" återvänder prinsen och prinsessan, efter att ha beseg-
rat häxan, till sitt slott som nu lyfts upp ur underjorden och 
står där gyllene och glimmande i morgonsolen. När Mio dö-
dat riddar Kato fOljer efter stridens mörka natt en solig mor-
gon med "små lätta, mjuka sommarvindar", den befriade 
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skapelsen som andas ut. 
Likaväl som naturen påverkas av människornas moraliska 

handlingar, så kan den själv påverka dessa. Den är med and-
ra ord medagerande i den stora uppgörelsen, ett av mytens/ 
sagans kännetecken. Såväl berget som sjön hjälper pojkarna 
i deras kamp mot riddar Kato. För denna kamp utrustas 
också pojkarna enligt sagans modell med flera magiska före-
mål, alltför många kan man tycka. 

Som synes är saga/myt starkt mönsterbildande för ALs be-
skrivning av Landet Utanför. Flera av dess element återfin-
nes alltså i berättelsen. Gäller det också folksagans dualistis-
ka världsbild? Flera av dem som skrivit om "Mio, min Mio" 
har menat att AL strikt iakttar den, så t ex Maria Bergom-
Larsson. 23) Det är riktigt med ett fundamentalt undantag, be-
skrivningen av riddar Katos ondska. Dennes död beskrivs så 
här: 

Då rev han upp sin svarta sammetsrock över bröstet. - Se till 
att du träffar hjärtat, skrek han. Se till att du hugger rakt ge-
nom mitt hjärta av sten. Det har skavt där inne så länge och 
gjort så ont. 

J ag såg in i hans ögon. Och i hans ögon såg j ag något under-
ligt. J ag 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. 

J ag väntade inte längre. J ag lyfte mitt flammande svärd,jag 
lyfte det så högt ochjag sänkte det så djupt i riddar Katos för-
fårliga hjärta av sten. 

I samma ögonblick var riddar Kato försvunnen. Han var 
borta. Men på golvet låg en hög av sten. Bara en hög av sten 
låg där. Och en klo av järn. 

På fönsterbrädet i riddar Katos rum satt en liten grå fågel 
och hackade på rutan. Den ville visst komma ut. J ag hade inte 
sett fågeln förut,jag vet inte, var den hållit sig gömd. J ag gick 
fram till fönstret och öppnade det, så att fågeln kunde flyga ut. 
Och den kastade sig upp i luften och drillade och var så glad. 
Den hade nog suttit i fångenskap länge. 

Jag stod kvar vid fönstret och såg fågeln flyga. Ochjag såg 
att natten var slut och att morgonen hade kommit. (s 168 f) 
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Det är en märklig scen på många sätt. Utan att AL säger det 
direkt, så kombinerar de flesta läsare fågeln med riddar Ka-
tos själ, det är den som äntligen befriats. Tolkningen förbe-
reds genom att riddar Kato själv före Mios svärdshugg ber 
om att bli träffad rakt i sitt hjärta av sten, ty det har, som han 
säger, "skavt där inne så länge och gjort så ont". När Mio ser 
in i hans ögon, förstår han, att kanske "var det så att ingen ha-
tade riddar Kato så mycket som riddar Kato själv". Riddar 
Kato har alltså själv lidit av sin ondska, han har varit dess 
range och nu befriar Mio honom och hans själ. Förvandlingar 
genom svärdshugg känner vi från folksagan, men då ofta för 
att någon som förtrollats aven häxa skall återfå sin rätta ge-
stalt, så t ex i "Askepåten och den lilla råttan" . 

Mios svärdshugg kan också sägas återge riddar Kato hans 
rätta drag, men hans förtrollning har varit att ondskan inom 
honom tagit överhanden och blivit honom övermäktig. Vi 
märker hur AL i beskrivningen av riddar Katos ondska när-
mar sig Paulus uppfattning i Rom. 7, där han talar om män-
niskan som "range under syndens lag" .24) Denna kristna tan-
ke förenar AL med en folklig föreställning som känns mer sa-
golik, nämligen den om själen - rageln. På så sätt utvecklar 
hon i sina konstsagor folksagans föreställningsvärld. Carl 
Herman Tillhagen berättar i sin bok "Fåglarna i folktron" att 

... tron att själen efter döden antar skepnaden aven fågel är 
urgammal och spridd praktiskt taget över hela gamla världen. 
På en amfora från 440-talet f.Kr. kan man se, hur den döende 
Prokris själ i form aven fågel lämnar hans kropp ... I senare 
nordisk tro om döden berättas ofta om att själen lämnade den 
döde i form aven duva, om den döde varit en god människa, 
men i form aven svart fågel, om hon varit ond. Man underlät-
tade själens flykt genom att öppna spjället, ta hål på taket eller 
slå ut en fånsterruta, allt detaljer som vittnar om tron på själen 
såsom en fågel. 

Vi märker ovan att folktron förknippar förvandlingen med ett 
moraliskt perspektiv, våra handlingar i detta livet bestäm-
mer fågelns/själens utseende och färg. I sin metamorfos själ-
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fågel iakttar AL också detta samband mellan fågelns utseen-
de och människans karaktär. Riddar Katos själ är en liten 
och grå fågel, något ganska obetydligt, men alltså inte något 
helsvart, ty alltigenom ond har han inte varit, snarare ett 
offer för ondskans makt att besitta och handla genom en män-
niska. Ytterligare ett led i den folkliga föreställningskedjan 
har AL tillvaratagit, nämligen att man måste öppna ett föns-
ter eller liknande för att själen skall fritt kunna flyga ut. Kvar 
på golvet ligger resterna av den tidigare existensformen; en 
hög av sten och en klo av järn. 25) Kristet och folkligt smältes 
samman i denna scen. Varför har då AL mjukat upp folksa-
gans homogenitet, försett riddar Kato med ett mänskligt 
drag, ett slags syndamedvetande, som vi känner från bibeln? 

Skulle det alltså vara något snarlikt en kristen övertygelse, 
som förmått AL till denna avvikelse från folksagans distinkt 
dualistiska uppdelning i ont och gott? Det räcker inte som för-
klaring, eftersom det i andra verk av AL inte görs samma un-
dantag. Så är t ex Tengil i "Bröderna Lejonhjärta" alltige-
nom ond och lItplånas för evigt. Det måste läggas till inomfik-
tiva förklaringar och sådana är inte explicit gripbara i berät-
telsen om Mio. Bland alla de styrimpulser som i den skapan-
de processen hos diktaren AL bestämt den aktuella scenens 
utformning finns kanske en fjärrimpuls från verkets grund-
val, tillvaron på Upplandsgatan. Det är på denna grund de 
två övriga världarna vilar och som de är olika starkt relatera-
de till. 

Händelserna i dessa är ur vuxenperspektivet ett fantasiar-
bete hos den på bänken i Tegnerlunden sittande Bo Vilhelm 
Olsson. Vi märker hur personerna i hans liv återkommer mer 
eller mindre idealiserade i Landet i Fjärran. De enda som inte 
återuppstår i ny gestalt är fosterföräldrarna; dock inkallas el-
ler snarare tillkallas tant Edla ofta som vittne av Mio, när han 
vill visa hur fel hon hade, om hans far t ex. Det är ytterst säl-
lan farbror Sixten åkallas eller gör sig påmind hos Mio. Det 
beror givetvis i första hand på att Mio nu träffat sin riktige far 
men det kan också vara för att han är innesluten i riddar Ka-

90 



tos mörka gestalt. Är det rentav han, farbror Sixten, som ger 
Katos ondska dess mänsklighet, dess svaga punkt? Skall för-
bindelserna bakåt i verket bevaras, om än svagare, ju längre 
fram i händelserna vi kommer, så kan inte riddar Katos 
ondska vara absolut och utan hopp, ty då bryts förbindelser-
na. Hans ondska är en sagoaktig uppförstoring av verklighe-
tens, men som absolut kategori förlorar den kontakt med den 
reella ursprungs situationen, den som Bo bearbetar i sitt fan-
tasiarbete och vars knutar han löser upp.26) Vad Bo genom 
Mio lär sig av scenen med riddar Katos död är att bakom kär-
lekslöshet och kyla kan finnas ett paulinskt tvång och att far-
bror Sixten kanske innerst inne lider av sin emotionella ogin-
het mot honom. Med denna nya insikt kan Bo bättre mötil 
farbror Sixten, när han reser sig från bänken och går hem. 
Till denna vuxen perspektiviska förlängning, som alltså går 
utanför fiktionen, skall jag återkomma vid tolkningen av bo-
kens slutscen. 

Litterära intryck spelar en viktig roll som impulsgivare för 
såväl handlingar som fdr fantasier, det har vi konstaterat tidi-
gare (se s 84). De samverkar med reella, så t ex när Mio beslu-
tar sig för att strida med riddar Kato. Redan i sin tillvaro hos 
fosterföräldrarna sökte Bo tröst i läsning. Hans övergång till 
Landet i Fjärran är sett ur vuxenperspektivet en fantasireflex 
från hans läsning av "Tusen och en natt". Tant Edla tycker, 
inte om att han lånar sagoböcker på biblioteket. 

Sitter du och hänger med näsan över en bok nu igen, sa hon. 
Det är därfOr du är så liten och blek och eländig - rår att du in-
te vill vara ute som andra ungar. (s 71) 

Den trista situationen vänds till sin motsats i Landet i Fjär-
ran. Där finns en sagobrunn som kallas "Brunnen som viskar 
om kvällen". Kring den samlas barnen och får höra "sagor 
som inte liknade några andra sagor och var vackrare än alla 
sagor i världen". Fosterhemsverkligheten korrigeras alltså 
även på denna punkt, ty här är sagan och sagolyssnandet en 

~. hälsokälla, lika livgivande som en vattenbrunn. Det är sär-



skilt en saga som Mio tar till sig och som för honom i den rikt-
ning och till det uppdrag, som hans fader konungen vill och 
"som har varit bestämt i tusen och tusen år" (s 88). Även i 
denna förutbestämmelse och i förutsägelsen att det skall vara 
"ett gossebarn av kungligt blod ridande på en vit häst med 
gyllenman och en enda vän i följe" märks influenser från Bi-
beln; Gamla Testamentets profetior om en kommande Mes-
sias och Nya Testamentets om hur Jesus rider in iJerusalem. 
Inledningsraden till Mios saga, den han toljer, lyder: 

Det var en gång en konungason, som var ute och red i månske-
net. Han red genom Dunkla skogen ... (s 72) 

Den första meningen är nästan identisk med inledningen till 
Helena Nybloms saga "Ringen", som lyder: "Det var en gång 
en prins, som var ute och red i månskenet." Till detta har AL 
fogat en mening om Dunkla skogen för att inpassa citatet i sin 
egen kontext. Helena Nybloms saga stod att läsa i "Bland 
tomtar och troll", årgång 1914. Denna årligen utkommande 
sagosamling tillhörde ALs barndomsläsning och man kan 
finna flera ekon av den i hennes egna sagor. Förutom inled-
ningsraden har hennes saga om Mios strid mot riddar Kato i 
Landet Utanför ingen större likhet med Nybloms saga. Den-
na handlar i korthet om en prins som under sin kvälls ritt på 
stranden finner en ring med magiska egenskaper. Den beter 
sig som om den ville föra prinsen mot dess ägare. Prinsen föl-
jer ringen och når till slut fram till dess ägarinna som hålls 
rangen hos ett troll. Prinsen befriar henne och de rider hem 
till prinsens slott. 

Befriarmotivet är gemensamt för de båda sagorna, men det 
har en helt annan existentiell tyngd hos AL. Dock har möjli-
gen Nybloms lyriska konstsagospråk av 90-talsmärke påver-
kat ALs romantiska språk i beskrivningen av Landet i Fjär-
ran. I brunnen som minns alla sagor finns också den unga 
flickan Astrids sagor och en av dem når Mios öra utan att han 
känner sambandet, lika lite som han vet att Miramis stam-
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tavla går tillbaka till den vackra och nästan flygande sago-
häst som är en av lohn Bauers illustrationer till "Ringen"'. 
Detta är utomfiktiva fakta som konst- och litteraturvetare 
kan ta fram. Som påpekats tidigare överfår AL sin egen läs-
glädje och insikt som skönlitteraturens betydelse på sinadik-
tade gestalter vars handlingar som synes, liksom hennes verk, 
ofta är litterärt inspirerade. På dubbla plan får hennes verk 
skönlitteraturens talan liksom de naturligtvis i sig är dess bäs-
ta språkrör. 

Efter striden med riddar Kato återvänder Mio och l um-
lum till Landet i Fjärran och Mio kastar sig i sin fader ko-
nungens famn, "får min fader konungen tycker så mycket om 
mig, och jag tycker så mycket om min fader konungen" (s 
186). Tiden är inne får den sista mätningen, nu när den stora 
uppgiften är fullgjord. 

Mio, min Mio, jag tror att du har växt, medan du har varit 
borta, sa min fader konungen. J ag tror, att vi får sätta ett nytt 
märke på köksdörren i kväll. (s 187) 

Första gången mätproceduren beskrevs var när Bo hemma 
hos Benka såg hur denne mättes av sin pappa. Själv fick han 
aldrig uppleva det, fårrän han kom till sin fader konungen i 
Landet i Fjärran, som "sätter märken på köksdörren varje 
månad får att se hur mycket j ag växer" (s 17). I mätningarna 
konkretiseras Bos behov av att växa och utvecklas och la det-
ta bekräftat aven vuxen. I sin Miogestalt upplever han det 
och upprepningarna visar hur djupt existentiellt fårankrat 
detta behov är. Mätningsproceduren fungerar som ett led-
motiv, en av de många fårbindelsetrådarna mellan de olika 
världarna. Noteras skall också att det upprepas på exakt 
samma sätt i idealvärlden som i Bos bristverklighet på Upp-
landsgatan. De romantiska omgivningarna till trots så flyttas 
köksdörren ditin, ofårändrat prosaisk. 

Den vardagsnära miljöinfattningen av mätningsritualen 
fårblir ofårändrad på grund av att Bos minne av ceremonin 
är fårknippad med tryggt vardagsliv och får att han själv, 
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som utomstående med en otillfredsställd önskan efter att 
själv bli mätt med fotoexakt memorering, tagit in scenen som 
en längtan för framtiden att svara på. Det är en verklighetsbit 
som helt kan inpassas i hans fantasibygge, där annars allt 
som var fel på Upplandsgatan rättas till; förändringen är, att 
det är han som nu mäts. 

Mio har på folksagovis efter att ha utvecklats genom pröv-
ningar återkommit till sitt ursprung, dvs det sagolika, hem-
met i Landet i Fjärran hos sin fader konungen. Han tänker 
alltmer sällan på sitt tidigare liv på Upplandsgatan, och är 
det så att tant Edla tror att han av någon anledning dröjt sig 
kvar i Tegnerlunden och sitter på en bänk och "äter på ett 
äpple och leker lite med en tom pilsnerflaska eller något an-
nat skräp", så tar hon fel. 

Å, vad hon tror fel! Det sitter ingen Bosse på någon bänk i 
Tegnerlunden. För han är i Landet i Fjärran. Han är i Landet i 
Fjärran, sägerjag. (s 182) 

Mio höjer rösten och talar om Bosse i tredje person. Är det for 
att övertyga andra eller sig själv om att det han säger är sant? 
Är det emfas eller självsuggestion? Så öppet formar AL slutet 
på sin saga; vi kan efter ålder eller önskan välja vilket alterna-
tiv vi vill. Sett ur vuxenperspektivet är det en besvärjelse, ett 
fcirsök att hejda uppvaknandet ur drömmen och återvändan-
det till den trista verkligheten på bänken i Tegnerlunden. Si-
tuationen fcir tanken till Stagnelius kända dikt "Endymion", 
där skalden i slutstrofen ber den annalkande morgonen att 
hejda sig och stanna sin gång och "Unna herden att ostörd/ 
Drömma sin himmelska dröm", ty "Blott i drömmen Olym-
pen/Stiger till dödliga ned". Namnet Mio finns inneslutet i 
Endymion i dess slutled och genom att Mio också har pasto-
rala upplevelser i Landet i Fjärran är det uppenbart att Stag-
nelius dikt är intertextuellt närvarande, åtminstone ekar den 
i det läsande huvud som är undertecknads. 

Det är i alla händelser av intresse attjämfcira med Stagne-
lius. Hos honom fastslås att det är fråga om en dröm och dikt-
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jaget ber naturmakterna, att de skall hejda sin gång och låta 
herden ännu en liten tid få stanna kvar i sin drömvärld. U pp-
vaknandet måste komma; det kan endast uppskjutas. I "Mio, 
min Mio" däremot försäkrar Mio, att Bosse, han själv alltså, 
"är i Landet i Fjärran". AL går alltså ett steg längre, i det att 
hon låter sin Endymion försäkra att drömvärlden verkligen 
är. Till skillnaderna hör också att även om grundkonflikten i 
de båda verken är densamma, är det olika tillfredsställelser 
huvudpersonen söker i sina fantasier. Skillnaderna till trots 
så är likheterna så många och påfallande att frågan måste 
ställas, om inte AL under arbetets gång blivit medveten om 

. dem och i någon mån influerats av Stagnelius romantiska 
diktning. Till den påpekade namnlikheten, förkortningen av 
Endymion till Mio, kommer flera gemensamma, lika eller 
snarlika, ord som rosengård, silverpoppel, poppellundar, sil-
verton etc. 

Givetvis måste också namnet Tegnerlunden hos den litte-
rärt bildade AL ha utlöst en rad associationer till den roman-
tiska dikten och koncentreras, genom situationen med den 
sovande pojken, till Stagnelius kända dikt om klyftan mellan 
verklighet och fantasi/dröm. AL transformerar en vuxensi-
tuation till en för barnet, med dess djärvare fantasi och tro på 
det omöjliga, mera adekvat, d v s mera sagooptimistisk, si-
tuation. Endymions poetiska saffransbädd har visserligen 
blivit Bosses handfasta parkbänk, men den senares fantasi 
har en säkrare "lyftkraft" än Stagnelius yngling, en kraft till 
vilken också skall läggas diktaren ALs, som i detta fall äger en 
"tro och längtan" större än det Stagnelianska dikt jaget. (Om 
citatet, se avsnittet om Malin, s 69). 

Slutscenen om "Mio, min Mio" är alltså, sedd ur vuxen-
perspektivet, ett försök hos Bo att hejda uppvaknandet, att 
visa bort den gamla trista verkligheten som på nytt tränger 
fram till hans medvetande efter fantasiutfården. Dock inne-
håller inte detta perspektiv att Bo Vilhelm liksom Skorpan i 
"Bröderna Lejonhjärta" dör i slutscenen, ett påstående som 
man ofta hör från studenter, när slutscenen diskuteras. Det 
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tycks mig inte vara förenligt med ALs trovärdighetskrav. Om 
Bo Vilhelm verkligen, vuxenperspektiviskt sett, dött i slutet, 
så skulle AL på något sätt indikerat det tidigare, såsom hon 
gör i "Bröderna Lejonhjärta" med Skorpans sjukdom och i 
"Sunnanäng" med den starka kölden och stängandet av por-
ten. I "Mio, min Mio" finns inga sådana tecken. 

Sett ur barnperspektivet är Mios ord en eftertrycklig för-
säkran om att Bosse nu och för all framtid befinner sig i Lan-
det i Fjärran. De båda perspektiven balanserar varandra och 
vi kan alla efter lust och fallenhet förlänga de båda perspekti-
ven och antingen hitta på nya äventyr åt Mio i Landet i Fjär-
ran eller följa Bosse hem till fosterföräldrarna. Hos vissa kriti-
ker tycks behovet av ett övertydligt vuxenperspektiv vara så 
starkt att de förväntar sig ett epilogiskt tillägg med en polis-
konstapel som eftertänksamt, erinrande sig en efterlysning, 
närmar sig en på en bänk sovande pojke i Tegnerlunden. Så-
dana mer eller mindre öppna avslöjanden av sagohändelser-
nas reella ursprung, deras fantasikaraktär, i form av ett av-
rundande tillägg förekommer som vi sett hos AL i de tidigare 
sagorna, i vilka proportionerna mellan det normalverkliga 
och sagoverkliga är mera jämna, men i "Mio, min Mio" är 
det en konstnärlig omöjlighet med tanke på sagans längd, 
dess utbredning på det normalverkligas bekostnad. Det vore 
också ett illusions brott som barnet inte skulle acceptera. J ag 
har hört barn säga att om Mio någon gång åter sitter på bän-
ken i Tegnerlunden, så är det för att han med andens hjälp 
kommit tillbaka för att hämta någon annan och att han visst 
inte har suttit där hela tiden. Även om alla sorters ordnings-
poliser känner sig otillfredsställda med detta ouppklarade 
fall, är man AL tacksam för att hon gett sin saga detta öppna 
slut,27l 

Den existentiella integrering AL har skapat mella~ de oli-
ka världarna är nog för att tillfredsställa vuxenperspektivets 
krav. Genom bild- motbildrelationen, att saker och ting läggs 
tillrätta i Landet i Fjärran, är det uppenbart för vuxenläsaren 
att Bo Vihelm drömmer och/eller fantiserar sin Mio-tillvaro. 
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Sagovärldarna har en inre ring, som är mer privat, och som 
innebär behovs- och önskeuppfyllelser för Bo och en yttre, 
som är mer allmängiltig; den går utanför pojkarnas erfaren-
hetshorisont. Samma ringar fann vi i ALs tidiga sagobyggen, 
se analysen av "I Skymningslandet" , liksom att hon låter 
Mio förknippa sina upplevelser med det för sagan typiska är 
ett illusionsstärkande grepp hon använt tidigare, se s 76. Ge-
nom dessajämförelser framgår det klart att AL i sin första sa-
gosamling "Nils Karlsson-Pyssling" såväl tekniskt som moti-
viskt förövar och förebådar vad som komma .skall i hennes 
mogna sagodiktning. Den är fröet som i sig innesluter den får-
diga växten. 

Särskilt intressant är hennes utveckling av fantasibegrep-
pet, dess förhållande till verkligheten etc. Den enkla ekvation 
som bestämde relationen i t ex "Allrakäraste syster", se s 72, 
har ersatts aven av större svårighetsgrad och vars lösning 
framför allt kommer verkligheten till godo, även om detta in-
te sker med en bokstavlig redovisning. Vi har sett tidigare i 
analysen av riddar Katos död, att Bo i sin Mioexistens bear-
betar sina känslomässiga problem visavi styvfadern och når 
fram till en insikt som hjälper honom att bättre förstå fabror 
Sixtens handlingssätt. Inför tant Edla kan han genom sina 
upplevelser av sagans brunn bättre hävda hur viktigt det är 
att han och andra barn får läsa och lyssna till sagor. Han har 
också stärkts i sin övertygelse att fadern inte, som tant Edla 
menade, var en slusk. Förutom att bearbeta verkligheten är 
Bos fantasiarbete inriktat mot att upprätthålla livets idealbil-
der, hur livet kunde och borde vara. Det är en sida av vår fan-
tasiförmåga som träder i funktion, när något gått snett eller 
undertryckts i verkligheten. Genom att idealbilderna gör sig 
påminda, signalerar detta att något måste rättas till. Det gör 
oss handlingsberedda, övertygade om att vi måste ändra på 
verkligheten. Det finns en nyckelreplik i texten, somjag tidi-
gare åberopat och som är det bästa stödet för tolkningen av 
Bos fantasiproduktion som ett uttryck för en i livet inneboen-
de självrättande kraft. Det är Bos konstaterande när han som 
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Mio kommit hem. 

Det där med Bosse är fel liksom allting annat var fel, när jag 
bodde på Upplandsgatan. Nu har det blivit rätt. (s 17) 

Fantasin tillrättalägger för att sedan följas av handling. Den 
fråga som tidigare ställdes, se s 81 f, om den Lindgrenska fan~ 
tasins funktion kan nu besvaras sålunda: Den är.verklighets-
förändrande, men av hänsyn till barnperspektivet uttrycks 
förändringen endast som en beredskap, som en implicerad lo-
gisk konsekvens av fantasiarbetet. Viktigt är också att kom-
ma ihåg att de fantasibilder som Bo skapar aven barnens 
lustgård, dem har AL själv erfarit som verklighet i sin egen 
barndom. Hon vet alltså att det som Bo får signaler om i' sin 
fantasi inte är något omöjligt. Det kan förverkligas. 

I sin bok "Sagan och det omedvetna språket" (1986) refe-
rerar den norske psykologen Jan Paul Brudal några av Jungs 
modeller för hur det mänskliga psyket fungerar: 

Jung har för länge sedan föregripit den moderna cybernetiska 
tankegången. Också i människans psyke är det så, säger han, 
att alla avvikelser från ett tänkt jämviktstillstånd korrigeras 
automatiskt. Således kommer psykologins ensidighet, över-
driven utveckling av vissa psykologiska eller psykiska egen-
skaper på bekostnad av andra, att så att säga automatiskt ef-
tersträva att bli korrigerade eller kompenserade i det mänskli-
ga psyket. Ett vanligt exempel är detta: blir man alltför ensi-
digt intellektuellt dominerad, kommer de känslomässiga och 
driftsmässiga sidorna hos människan att ge sig tillkänna, t ex 
i drömmar, och kräva att bli medvetandegjorda, förstådda, 
upplevda och integrerade i personligheten. (s 24) 

Bos korrigerande fantasiarbete fungerar enligt denna J ung-
ska balansmodell. 

Från marxistiskt kritikerhåll har AL kritiserats för verklig-
hetsflykt i sina "fantastiska berättelser". I uppsatsen "An-
passning, flykt, frigörelse: barnboken och verkligheten" for-
mulerar författarna följande omdöme: 
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I "Mio, min Mio" fungerar det fantastiska dubbelt konserve-
rande. Dels avlänkar det allt aktivt engagemang i Bosses liv på 
Upplandsgatan genom att ge honom fullständig önskeuppfyl-
lelse. Att ha det svårt är inte så svårt när barnasjälen har det 
skönas och godas alla resurser. Dels lyckas Astrid Lindgren 
slå ett slag fcir det kalla kriget i den mytiska världens helt ofcir-
klarade riddar Kato och i den fcir allt fcirnuft oåterkomliga 
uppdelningen i fullkomlighetens rike och det genomonda i 
Landet Utanfcir. 28) 

Mot denna uppfattning står den tolkning som ovan genom-
fårts och som på varje väsentlig punkt avviker från den citera-
de. Det finns samband mellan de olika världarna i "Mio, min 
Mio", de är inte oåterkomligt uppdelade, och riddar Katos 
ondska är varken obegriplig eller oföränderlig. Fantasiarbe-
tet konserverar inte utan ger signaler efter vilka verkligheten 
kan påverkas. 

Att denna förändringskraft inte explicit redovisas i olika 
handlingar är som påpekats av hänsyn till barnens perspek-
tiv, att de skall kunna uppfatta sagan som om den bokstavli-
gen vore sann. Det är viktigt för AL att hålla hoppet om att sa
gans under kan ske levande, att det som Skorpan i "Bröderna 
Lejonhjärta" tror, kanske finns "några hemliga sagoväsen" 
som hjälper barn i nöd. Innerst inne anar barnet nog att det 
är en dröm, men det är en dröm som måste drömmas för att 
inte verkligheten skall torka igen till en snusförnuftets öken. 

Dessa hjälpande sagoväsen äger som regel förmågan att 
flyga. Det är via flygfårder de för sina utvalda till en annan 
värld. Så gör herr Liljonkvast och så gör anden när han slup-
pit lös ur pilsnerflaskan. Företeelsen känner vi igen från folk-
sagan, så t ex i "Prins Hatt under jorden", där prinsen häm-
tas aven sky och försvinner i luften "som en fågel flyger". Det 
som i folksagan är entydigt verkligt utifrån dess föreställ-
ningsvärld är hos AL ontologi"skt dubbeltydigt; det kan dels 
uppfattas som bokstavstrogen sanning och dels som en fanta-
siprodukt. Det är denna svävning som hos den vuxne läsaren 
öppnar för en rörelse ner genom åldrarna mot det slumrande 
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barnet. Det blir två läsare av sagan i en och samma person. 
Anden som for oss in i sagovärlden är ytterst ALs konstnärli-
ga inspiration, dess kraft att skapa en ideal fiktionsvärld och 
lyfta Bo Vilhelm in i den for tid och evighet. 

Konstnärlig inspiration är ofta hos skapande människor 
forenad med en känsla av elevation, av uppåtstigande och 
flykt. Så"länge den bär, kan folksagans under, dess mirakulö-
sa forflyttningar åstadkommas, åtminstone upplevas som 
möjliga i den kreativa processen. Så blir AL själv genom sin 
dikts magiska funktion en av dessa hjälpande sagoväsen, som 
när han/hon möter den rätte mottagaren överlämnar ett ma-
giskt foremål, med vars hjälp vederbörande forändrar sin 
värld. Även dikt kan forändra verkligheten, formulera alter-
nativ som blir drivkrafter i utvecklingen. Fantasiproduktio-
nens fOrändringskraft är inte bara riktad bakåt, som en bear-
betning från Bos sida av hans verklighet på Upplandsgatan, 
detta som forsiggår i sagans inre subjektiva ring, utan är 
också framåtriktad, skapande en möjlig värld. Denna är sa-
gans yttre ring, ett verk helt av ALs fantasi, utan något ställ-
foreträdarskap for pojkarna och utan att bestämmas av deras 
situation. 

Med "Mio, min Mio" är ALs sagobygge enligt den andra 
modellen fårdigrest. Hon har i den funnit en sagoform som är 
mycket personlig och inom vilken hon kan utveckla sin ska-
pande formåga till fullo. Den möjliggör ännu ett mästerverk, 
nämligen "Bröderna Lejonhjärta" . Det säregna med formen 
är att den genom sin inneboende struktureringsprincip, de 
båda perspektiven, såväl bevarat folksagans värld som en 
obruten helhet som forankrat den i ett ur en realistisk situa-
tion framsprunget fantasiarbete. Genom detta uppnås den 
karakteristiska svävningen mellan objektivitet och subjekti-
vitet. 

U tifrån sin medvetenhet om vad som utmärker en folksa-
ga, vilka element i den som dess verkan av "hälsobot, flykt 
och tröst" forutsätter, har AL lyckats fOrnya folksagan. Hon 
har gjort det utan att det organiska sambandet gått forlorat. 
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Vissa huvuddrag har hon fårstärkt, som t ex sagans karaktär 
av utvecklingshistoria. Vi känner igen folksagorna, om än) 
ny gestalt, när vi läser ALs och de tröstar oss på samma sätt. 
Hon vet också att vi behöver folksagornas "gåtor" får att sti-
mulera vår fantasi. I "Mio, min Mio" är tant Lundins fcirbin-
dels er med Landet i Fjärran en sådan; den står okommente-
rad och därigenom aktiverar den läsaren/lyssnaren på sanl-
ma sätt som prins Hatts gåtor. Vi blir medskapande i verket. 
Jfr med det öppna slutet. AL ger fantasydiktningens två-
världs struktur en existentiell tyngd som hon är ganska ensam 
om. 

Det finns ansatser till hennes andra sagomodell hos tidiga-
re fårfattare, men de är inte så konsekvent genomfårda. Ett 
exempel är P.L. Travers i "Mary Pop pins " . I den sker också 
ett gränsöverskridande till en annan värld som är behovsrela-
terat. Det är när tändsticksmannen och Mary Poppins till-
sammans går in i gatutavlan och där fårvandlas i enlighet 
med sina önskningar (se s 22ft). Här finns samma kompensa-
tionsstruktur som hos AL. Liksom hos henne vidgas cirkeln, 
den som beskriver bild-motbildrelationen, den får en ny och 
överraskande sagosfår får besökarna. "Det var lustigt", säger 
Mary Poppins apropå karusellen. "J ag kan inte minnas att 
jag såg den heller på tavlan." Genom dessa tillägg uppnås ett 
intryck av objektivitet som balanserar det subjektiva, det som 
är behovstillfredsställelse får tavelbesökarna. Här finns alltså 
embryonalt vad AL utvecklar i full skala; en skillnad är att 
hos Travers är slutet entydigt, en återkomst till det normal-
verkliga, men hos AL är det öppet. 

AL har själv i brev formulerat den bästa formeln får sina 
sagors ontologiska status. Orden gäller "Bröderna Lejon-
hjärta" men är överfårbara även på "Mio, min Mio". 

För mig står det klart - som vuxen - att Skorpan blir så fcir-
tvivlad, när hans bror omkommer, att han måste fortsätta att 
dikta sagan om Nangijala somJonatan har fcirsökt trösta ho-
nom med. Det som händer i boken, händer i Skorpans fantasi, 
och när han dör på sista sidan, så gör han det hemma i sin 
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kökssoffa. Mitt vuxna jag förstår detta, men barnet i mej ac-
cepterar aldrig en sådan tolkning, jag vet att allt händer precis 
så som det står i boken. Sedan får var och en tolka den efter 
eget behag. (Ur brev till undertecknad den 25 april 1980.) 

ALs brevsvar är intressant, bland annat får att det såväl inne-
hållsligt som formellt, typografiskt, liknar fiktionens utsaga, 
Mios försäkran om var Bosse är, se s 95. De två uppfattning-
arna, barnets och den vuxnes, finns i båda utsagorna och kur-
siveringen används i båda för att ge extra tyngd åt den visshet 
som är barnets. 

Formeln ovan anger att AL i sitt skapande är alla sina åld-
rar samtidigt, skriver för såväl barn som vuxna och inte minst 
för barnet inom den vuxne. Det ger hennes saga dess öppen-
het inför vad verkligheten egentlIgen är och kan bli, och för-
medlar vad vi alla behöver, nämligen känslan av att "the 
world is a box packed full with mysteries". 29) 

APPENDIX 

Den innehållsbeskrivning som i inledningskapitlet gjordes av 
folksagan är till stora delar också relevant för den Lindgren-
ska konstsagan; det är i struktureringen av stoffet som de 
stora skillnaderna finns. Denna skillnad har i kapitlet ovan 

. ratt sin belysning. Avslutningsvis vill jag exemplifiera att 
också AL någon gång kan avvika från folksagans karakteristi-
ka, de åtta referenspunkterna. Det gäller den om flertydighe-
ten. Vi har sett att AL med den dubbelperspektiviska struk-
tureringen och det öppna slutet skapar sin personliga variant 
av egenskapen flertydighet, och att denna inte innehåller 
folksagans sexuella tolkningsmöjlighet. 

Det finns emellertid en "saga" i samlingen "Sunnanäng" 
som inte följer ALs gängse modeller för sagobyggen, i det att 
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den för både barn och vuxna är entydig, och det är berättel-
sen "Junker Nils av Eka". Såväl vuxna som barn förstår att 
det som händer i berättelsen är den febersjuke Nils fantasier 
kring "rullgardinsslottet" . Det blir också av berättaren fast-
slaget i slutet, när det omtalas att Nils på morgonen slår upp 
ögonen i sin vanda miljö och är fullt frisk. Det är alltså nat-
tens drömmar och fantasier som berättats för oss. Lägg också 
märke till att det är en utanförstående berättare som berät-
tar, inte Nils själv. 

Här är en väsentlig skillnad i förhållande till "Mio, min 
Mio" och "Bröderna Lejonhjärta" . Noga besett är "Junker 
Nils av Eka" inte en saga utan en berättelse om en pojkes fan-
tasier, fantasier som vi inte ges möjlighet att uppfatta som 
bokstavligen sanna och verkliga. Märkligt nog är dessa fanta-
sier inte särskilt förankrade i Nils situation som fattig torpar-
pojke. Hans underordnade sociala ställning upprepas utan 
försök till förändring i fantasivärlen, även om den lyfts upp i 
en socialt högre sfår. Han är den unge junkern som, genom 
att offra sitt eget liv, räddar den rättmätige kungen som hotas 
av broderns försök att ta makten. Fantasierna får formen av 
ett hjälteepos, inspirerat från ALs sida av brödrastriden mel-
lan Birger Magnusson och hertigarna Erik och Valdemar. 
Det är alltså inget aktivt fantasiarbete, inriktat mot att tillrät-
talägga verkligheten, som vi bevittnar, utan snarare en sepa-
ration av verklighet och fantasi. De två ringarna, som balan-
serat varandra så väl i ALs två långs agor, kommer här i oba-
lans; det är den yttre Lindgrenska, "utan något ställföreträ-
darskap för pojkarna och utan att bestämmas av deras situa-
tion", som helt dominerar. (Om citatet se s 101.) 

Berättelsen påminner om de korts agor i debutsamiingen i 
vilka personernas "sagosyn" inte alltid reflekterade existen-
tiella behov, se s 72 f. Det är viktigt att konstatera att AL inte 
alltid strävar efter att fullständigt integrera sagosfår och 
verklighet; dock tycks det mig att hon, som en modern sago-
diktare, når högst när så sker. 
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SAGA OCH FANTASI HOS KAREN BLIXEN I 
JÄMFÖRELSE MED ASTRID LINDGREN 

Karen Blixen hör till de många 1900-tals diktare som sökte sig 
till sagans och mytens berättarkällor för att därur hämta in-
spiration och kraft. "Pres da Mytens eller Eventyrets Drue i 
det t0rstende Folks tomme Bceger!" var den uppmaning hon 
gav sina samtida danska diktare och som hon själv följde (se 
essän om H.C. Branners "Rytteren" i "Karen Blixens 
Essays", 1965). Sin diktarroll upplevde hon som den muntli-
ge berättarens, och hon kände sig "befryndad med de gamla 
kvinnor i forntiden, som samlade en krets av lyssnare om-
kring sig och kunde låta röst och händer följa historiens rytm 
och gång" (se omslaget till "Sista berättelser", 1957). 

KB identifierade sig också med Scheherazade och fårsökte 
sig på berättelser i Tusen och en natt-stil, se t ex "En opbyg-
gelig Historie" i "Vinter-Eventyr". I "Skibsdrengens fortcel-
ling" från samma samling finns ett folksagomotiv, den lånade 
fågelhamnen eller människan i fågelgestalt, och detta är bara 
två av många exempel på att KB lika väl som AL lyssnat till 
brunnen "full av sagor och sång". Förutom likheter i berät-
tarrolIen har KB också i sin föreställningsvärld inslag som 
knyter henne till saga och myt. Det är dessa existentiella in-
gångar till sago- och mytvärld som framför allt Afrikaåren 
öppnade får henne. I Afrika fannhon den hela människa hon 
länge sökt, och där såg hon en möjlighet att liksom kungen i 
vintersagan "Fra det gamle Danmark" säga: "J eg har l0st 
denne Verdens Gaade,jeg har gjort Jorden til min, og er lyk-
kelig med den." 

U tmärkande får KB är en stark tro på en detta livets lycko-
möjlighet, att längtan och drömmar å den ena sidan och upp-
fyllande verklighet å den andra svarar mot varandra, och att 
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ett totalt självförverkligande är möjligt utan någon kvardrö-
jande metafysisk restlängtan mot okända mål. Hon var i 
grunden en livsoptimist och glädjen var hennes element lik-
som hennes alter ego Pellegrina Leonis (se "Drömmarna"). 
Det är åtskilligt i detta vi känner igen från folksagan (se de 
olika referenspunkterna s 25 fl), och liksom vi fann i "Prins 
Hatt under jorden" så hävdar hon sin livstro gentemot krist-
na tudelningar ijordiskt och himmelskt, i sinnligt och andligt 
med flera. Spänningarna gentemot den bibliska skugghisto-
rien i folksagan om Prins Hatt är dock inte lika starka som i 
KBs berättelser; hos henne fanns ett starkare uppgörelse be-
hov. Bibliska intertexter förekommer, som visats, också hos 
AL i "Mio, min Mio"; så t ex parallellerna mellan Mios fräl-
sar/befriarroll och Kristi, även de svagare laddade än KBs, 
men ändå uttryck för samma optimistiska mänskosyn och 
tilltro till mänskans möjligheter. Jfr prinsessans insatser i 
folksagan "Prins Hatt under jorden". 

Det drömmande och/eller fantiserande barnet är grund-
motivet i såväl "Bröderna Lejonhjärta" som "Mio, min 
Mio". Detta förbinder Al med KB, som i vintersagan "Det 
drommende Barn" gestaltat samma motiv. Det iögonfallan-
de gemensamma ämnes- och genrevalet inbjuder till jämfö-
relser och väcker frågan om det finns en djupare släktskap 
mellan de båda diktarna, om det som förenar är mer än det 
som skiljer. 

Karen Blixens samling "Vinter-Eventyr" utkom 1942 mitt 
under den tyska ockupationen av Danmark och det är denna 
som givit samlingen dess starka underström av uppbrotts-
stämning och frihetslängtan. Den engelska titeln "Winter's 
Tales" är lånad från Shakespeares sagospel "The Winter's 
Tale" och såväl den danska som den svenska titeln genre-
bestämmer för starkt berättelserna såväl till innehåll som till 
form. 

De direkta sagoinslagen är inte särskilt många, men de be-
rör på några punkter väsen tliga begrepp i KBs föreställnings-
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värld. Så t ex kan" Alkmene" betraktas i ljuset av den danska 
folksagan "Drengen der ikke kunne gyse" (Pojken som inte 
kunde bli rädd). På svenska finns såväl folk- som konstsago-
varianter av detta motiv. I Alfred Smedbergs version är poj-
kens oräddhet en fåljd av hans inre godhet och snällhet. Med 
dessa egenskaper besegrar han alla faror; i något fall dock 
med andras hjälp. Folksagornas versioner slutar som regel 
med att pojken på något sätt lär sig att bli rädd. Alkmene lär 
sig också till slut att känna fruktan men det är får Karen Blix-
en ett nederlag, ett tecken på att Alkmenes natur splittrats 
och förvanskats. Innan Alkmene utsatts får den kristna mil-
jöns påverkan, har hon besuttit den psykiska homogenitet, 
den helhet av själ och kropp, som för KB är den ideala och 
som det kristna syndamedvetandet ödelägger. När Alkmenes 
inre konstnärsnatur, det musiska inom henne, av prästfamil-
jen syndabeläggs och beskäres på utvecklcingsmöjligheter, 
uppstår inom henne tidigare okända främmande impulser 
och böjelser, som att mörda sin styvmor t ex. Mot detta hjäl-
per bara skräck och varnande exempel och därfår önskar Alk-
mene bevittna en avrättningsscen och på så sätt skrämma sig 
själv från att begå förbjudna handlingar. Hon har blivit rädd 
får sig själv och därmed fårlorat sin naturs oskuld och homo-
genitet. 

Homogenitet hos KBs idealmänniskor är ett uttryck får en 
identitet "imellem Veesen og Kraft". 30) Kring denna föreställ-
ning rör sig KBs tankar ofta och gärna. Hon söker sig tillbaka 
till en förkristen mänskosyn och skapar en presyndafallsmän-
niska som har fårebilder i antika guda- och hjältesagor. Så är 
Alkmene, notera namnet, fårbunden med den grekiska Am-
phitryonmyten. Dessa fårmår som regel inte hävda sitt vä-
sens egenart gentemot en kristen omgivning utan går under. 
Så förvandlas t ex Alkmene till en fruktansvärd karikatyr av 
prästfamiljens livssyn. 

Genom anknytningar till saga och myt driver KB upp for-
matet på sina presyndafallsmänniskor.De blir både realistis-
ka och mytiska, men är får KB i högsta grad sanna och tro-
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värdiga. De är inte av samma slag som de sagoväsen AL 
ibland for in i verkligheten, t ex i samlingen "Nils Karlsson-
Pyssling" . Dessa uppfattar vi explicifsom sagoväsen och ge-
nom fantasihärledningarna är de dessutom inte lika odisku-
tabelt verkliga som KBs. Här fOreligger en gradskillnad i 
ontologisk status som röjer olika trosinställning till mytens 
och folksagans fOreställningsvärld. Vi har tidigare konstate-
rat att AL i riddar Kato gjort ett undantag från sagans abso-
luta kategorier och detta till och med i en värld som a priori 
är sagolik och som foljer på den normalverkliga. (Om forkla-
ringen till detta se s 90 f.) Det finns dock en verkliggjord sago-
varelse hos AL som är lika absolut som KBs och som fOre-
kommer i en verklighet vi uppfattar som realistisk i traditio-
nell mening, dvs en som är geografiskt och historiskt bestäm-
bar. Det är Pippi Långstrump och hon har den fOr Alkmene 
dubbla karaktären, hon är både realistisk och mytiskt uppfor-
storad. 

Liksom Alkmene och många andra av KBs kvinnor är Pip-
pi en i tiden sig uppenbarande inkarnation av krafter och tän-
kesätt i myt och saga. I hennes fall är det sagans goda fe vi 
möter, absolut i sin godhet och makt, en makt hon aldrig 
missbrukar. Möjligen skulle man också kunna säga attJona-
tan i "Bröderna Lejonhjärta" är en i tiden sig uppenbarande 
sagoprins; så benämns han aven av tanterna som modern syr 
åt. Han går med en ofOränderlig och absolut hjältekaraktär 
genom de båda världarna och utfOr utan tvekan sina hjälte-
dåd. Han kan också i fjäderhamn, den vita duvans, flyga mel-
lan världarna; också detta ett sagodrag som forverkligas. 
Dock skall man komma ihåg att detta, liksom mycket annat 
av det han gör, är Skorpans fantasier, färgade av denne rädde 
pojkes fullkomlighetsdröm. Uppenbarligen är fOr AL Skor-
pan mer vanlig än J onatan. Hos KB är det inte lika säkert, 
åtminstone inte av hennes fiktiohsgestalter att döma. Hon 
skriver inte som AL en saga om hur en räddhågad och svag 
pojke övervinner sin rädsla utan om dess motsats; hur en med 
rädsla obekant flicka lär sig att frukta sig själv och därigenom 
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splittras i sitt väsens helhet. 
Det finns i KBs negativa utvecklingshistoria en mer kom-

plicerad psykologi än i ALs positiva, men den är betingad av 
huvudpersonernas skillnad i ålder. Den gradskillnad som kan 
iakttas mellan AL och KB i synen på sagans verklighet beror 
bland annat på att den senare i sitt vuxna liv mötte en värld, 
i vilken saga och myt, trolldom och magi ingick som självkla-
ra beståndsdelar. 

KB vistades arton år i Afrika. Till skillnad från de flesta vi-
ta öppnade hon sig för ett befruktande möte med de svartas 
livssyn. Hon genomgår i Afrika en arkaiserings process, som 
för henne tillbaka till andra medvetandeformer än västerlan-
dets kristna. Den kristna missionsverksamheten var hon 
mycket kritisk mot och hon bedömde den som en form av kul-
turimperialism. 

För KB blev Afrika och hennes tillvaro där en hemkomst 
av djupare mening. "Nu er jeg der, hvor jeg skal vrere", skri-
ver hon i "Den afrikanske Farm". Hon upplevde intensivt 
den jungfruliga naturen och lät sig upptagas av det afrikan-
ska landskapet. Sin samhörighet, ja nästan sammansmält-
ning med naturen, formulerar hon i ord som "indtil da havde 
jeg udgjort en Del af det, og T0rken havde vreret i mit eget 
Blod, og Blomstringen paa Sletten en ny Kjole" (s 361). Men 
lika väl som hon tar del i landskapets liv, så tar landskapet del 
i hennes. Detta medagerande från naturens sida är känne-
tecknande för myt och saga och det drivs till sin utmanande 
"egomytocentriska" spets hos KB. När hon mottar katastrof-
beskedet att kaffeskörden just det året endast uppgår till 40 
ton i stället för förväntade 60, upplevs det som om naturen 
skiljer sig ut från henne och lämnar henne kvar som en senti-
daJob "på sin hög av aska och jord" ,i hennes fall enjärnsäng 
på ett cementgolv. 

Al Farve og alt Liv drog sig i samme 0jeblick ud af Verden 
omkring mig. Den bare og kva:lende varme Mombasa Hotel-
stue med Cementgtlvet og Moskitonettet om den gamle] a:rn- /if,,/ 
seng, somjeg sad paa, voksede og blev afuendelig Betydning, 
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som om det var hele Verden eller en Symbol paa Verden. Det 
var ikke en eneste menneskelig Prydelse, eller Y nde, eller Leg 
i den. (s 354) 

Inför sitt definitiva utdrivande ur paradiset, sitt "Out of Afri-
ca", begär KB ett tecken från makterna för att om möjligt för- . 
stå vad som hänt henne. Hon kräver att de genom naturen 
skall ge henne ett svar på hennes smärtfulla Varför. Varför 
stöts hon bort? Hon får sitt svar och tolkar det på sitt sätt. 

KBs reaktionsmönster, ovan beskrivet, vilar på förutsätt-
ningen att skapelsen i sin helhet är tillgänglig fOr kommuni-
kation. Det är ett postulat som också är folksagans och my-
tens. Flera konstsagodiktare ansluter sig till detta och det vi-
sar att bakom finns ett djupt rotat mänskligt behov av att få 
kontakt med de makter som styr hennes öde. Hon vill tro att 
skapelsen kan tala till henne på ett språk hon förstår, och att 
den är medagerande i hennes liv. Det är ett uttryck fOr den 
homocentrism som utmärker såväl folksagan som ALs konst-
sagor. 

I ALs "Mio, min Mio" undrar Mio detta: "Bryr stjärnorna 
sig om, ifall man spelar fOr dem, det undrar jag just? J ag frå-
gade Nonno, och han sa, att han trodde det" (s 54). Nonnos 
tro bekräftas för hela skapelsen, som i olika naturaktiviteter 
engagerar sig på pojkarnas sida i slutkampen mot riddar Ka-
to. Mio förundras varje gång han upplever prov på naturens 
hjälteinsatser; det är, som visats, ALs sätt att stärka verklig-
hetsillusionen. Så t ex frågar sig Mio, efter att en gammal 
svart trädstam öppnat sig fOr dem, fOljande: 

Varför hade trädet räddat oss, det förstod jag inte. Var det 
kanske så, att hela Döda skogen hatade riddar Kato och gärna 
ville hjälpa den som kom för att strida mot honom. Kanske det 
där döda trädet en gång hade varit ett friskt ungt träd med 
många små gröna blad som susade, när vinden spelade genom 
grenarna. Det var väl riddar Katos ondska som hade dödat 
och frätt bort dem. J ag tror inte, att träd någonsin kan förlåta 
den som har dödat deras gröna små blad. Det var nog därför 
det här trädet ville hjälpa den som kom för att strida mot rid-
dar Kato. (s 113 f) 
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Samma fråga och försök till svar formulerar Mio, när de i tur 
och ordning hjälps av jorden, sjön och klippan. De utgör en 
stående formel enligt folksagans modell, samtidigt som de ge-
nom upprepningen ger frågan dess tyngd. Mios reaktioner är 
i princip desamma som KBs; de förutsätter båda att naturfö-
reteelserna är relaterade till deras egen situation. Det som hos 
Mio är ett konjunktiviskt "kanske" är hos KB indikativiskt 
bestämt. Hos en vuxen kan denna inställning tyckas vittna 
om en extrem jagfixering och självupptagenhet, men den 
måste bedömas utifrån en helhetssyn på personens i fråga re-
lation till naturen. 

För KB var hennes liv i Afrika ett fortskridande förverkli-
gande av poeten Shelleys ord" ... is made one with nature". 
Hennes afrikanska natursyn utvecklas också vad gäller sam-
bandet mellan natur och människa i hennes berättelser med 
danska miljöer, så t ex i "Vintersagor" . Sambandet teatrali-
seras i dessa, så att naturen spelar en roll och talar till perso-
nerna genom tecken som de tolkar, var och en efter sin sinnes-
beskaffenhet. Vi får som fiktions rum vad jag kallat den för 
KB typiska kosmiska friluftsteatern. Genom att Mios undran 
varje gång framträder formelartat stiliserad, så ger den också 
ett teatralt intryck. En viktig skillnad är emellertid, att Mios 
upplevelser, bedömda ur vuxenperspektivet, försiggår i en 
fantasivärld, medan KB själv och hennes figurer befinner sig 
i en miljö vi uppfattar som övervägande realistisk. Det är yt-
terligare ett exempel på den gradskilda ontologiska inställ-
ningen till saga och myt hos AL och KB som vi tidigare kon-
staterat. En följd av detta är att KB i "tales" kan genremäs-
sigt sammanhållet utveckla hela sin mytiska realism, medan 
AL antingen genremässigt delar och renodlar den realistiska 
och den åt saga och myt vettande romantiska sidan av sitt för-
fattarskap eller låter de båda kopplas samman i ett fantasiar-
bete. (Ett undantag från detta är som ovan visats berättelser-
na om Pippi Långstrump.) 
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Samtidigt måste man komma ihåg att KBs realism inte är 
av det mest påtagliga slaget. Genom att förlägga sina histo-
rier till flydda århundraden skapar hon större utrymme fOr 
sin fantasi. Hon är själv medveten om den frihet detta skapar. 
Så t ex säger hon om detta: 

Med forntiden befinder jeg mig foran en afsluttet verden, som 
er fuldendt i alle elementer, og derfor kanjeg lettere omforme 
den i min fantasi. Her er der ingen fristelse for meg at falde til-
bage på virkeligheden, eller for mine la::sere til at soge efter 
den.31 ) 

Hon har i vinters agorna begynnelserader som liknar konst-
sagans. Så t ex börjar "Peter og Rosa" med raden: "Et Aar, 
for hundrede Aar siden, kom Foraaret sent till Danmark." 1 
"Det dmmmende Barn" står följande inledningsrad: "I f0rste 
Halvdel afforrige Aarhundrede levede der i Nordsjcelland en 
Familie affattige Fiskere og Husmcend ... " H.C. Andersen 
inleder "Keiserens nye Klceder" med orden: "For mange Aar 
siden levede en Keiser ... " Alla tre är så att säga ett halvt 
steg i den riktning, i vilken folksagan tar ett helt med begyn-
nelseformen "Det var en gång ... " Samma skillnad i "steg-
längd" råder i fråga om fantasins frihet mellan KB och AL. 
Det finns trots allt en historisk och geografisk ram kring KBs 
fantasifrihet, medan ALs är total när den rör sig i ett till tid 
och miljö obestämt sagoland. Det gör hon, när hon skapar 
den yttre, objektiva sfåren i sina sagor. Den inre är, som vi-
sats, bestämd av huvudpersonernas reella bristsituation, vil-
ka i denna tillrättaläggs och övergår i idealförhållanden. 

Fantasikraft är en egenskap av hög valör hos KB. Även på 
denna punkt har afrikaåren stimulerat henne; det dagliga 
mötet med de inföddas, särskilt barnens, animistiska fantasi 
har utvidgat hennes väsen. Det är märkligt att konstatera de 
många parallellerna mellan KBs positiva refererande i "Den 
afrikanske Farm" av prov på barnens fantasiförmåga och 
ALs sagor i "Nils Karlsson-Pyssling". Så t ex berättar KB om 
den uppmärksamhet som hennes gökklocka tilldrog sig. V ar-
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je dag, då det var tid "for Middagstimens U draabelse" , sam-
lades herdepojkarna framfor klockan. 

Naar G0gen fl0j ud af sin D0r, gik der en stor Bevregelse af 
Henrykkelse og tilbagetrrengt Latter gennem hele Flokken. 
Det kunde ogsaa ske, at en gan ske lille Hyrde, som ikke f0lte 
sit Ansvar overfor Gederne, kom alene ind i Stuen i de tidlige 
Morgentimer. Han stod lrenge helt fortabt foran Uhret, der nu 
var lukket og tavst. Efter nogen Tids Forl0b henvendte han sig 
til det paa Kikuyu i en langtrukken, syngende Krerligheds-
erklrering, og gik saa gravitetisk ud igen. Mine Tjenere lo ad 
Vogterdrengene og betroede mig, at de B0rn var meget enfol-
dige, de mente bestemt, at Fuglen i Uhret var levende. (s 58) 

Sceneriet är detsamma som i ALs saga "Lustig-Gök". Å ena' 
sidan barnen med deras magiska förmåga, å andra sidan de 
vuxna hos vilka denna slocknat, och däremellan diktarna KB 
och AL, vuxna men med barnet levande inom sig och med ett 
underfundigt leende åt båda hållen. Det skall också framhål-
lasatt KB skrivit en forbisedd historia "Sp0gelsehestene", 
berättad i dansk radio den 15 december 1950, tryckt 1955, i 
vilken hon låter barn i sina fantasilekar animera döda ting. 

Fantasiproduktionen hos KBs figurer är som regel liksom 
hos ALs relaterad till verkligheten. Dock är den inte så ofta 
som hos AL framsprungen ur en bristsituation, som den till-
rättalägger, utan har mer karaktär av något föregripande, in-
nebärande foreställningar om verkligheten som denna kan 
formas efter. Så t ex sägs om en av personerna i "Dr0mmer-
ne" foljande: 

N aar alt kommer til alt, var det sandsynligvis hans Mangel 
paa Fantasi, der f0rte til hans gruelige Mangel paa Eksistens. 
For som Du ved, Mira, maa man; hvis man vil skabe noget-
somhelst, allerf0rst skabe det i Fantasien. Og da min Ven ikke 
i sit eget Hjerte kunde drive det til at forestille sig nogensom-
helst Friedrich von Hohenemser, saa mislykkedes det ogsaa 
for ham at skabe en Friedrich von Hohenemser, som han kun-
de lade optrrede i Livet. (s 276f) 
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Fantasin är alltså steget före verkligheten, är dess formande" 
kraft. Dock orkar den inte alltid dra verkligheten med sig ut-
an lösgör sig och "skenar". Om detta handlar vintersagan 
"Det dmmmende Barn". Pojken Jens har av sin döende mo-
der lämnats i en äldre tvättgummas vård. Han växer upp i 
Köpenhamns fattigkvarter, men anar att han egentligen hör 
hemma någon annanstans. I sina drömmar och fantasier sö-
ker han sig bort från den verklighet som omger honom. Via 
en bekant till hans fosterföräldrar, en jungfru Ane, får hans 
fantasier en bestämd inriktning. Hon har nämligen en gång 
varit sömmerska för de rika Köpenhamnsfamiljerna och hen-
nes berättelser om livet hos dessa ger hans fantasi näring och 
han inbillar sig att han hör hemma i en sådan. Han är alltså 
väl förberedd på vad som serlare händer honom, nämligen att 
en barnlös, högborgerlig köpmannafamilj tar honom till sig 
för en eventuell adoption. När han kommer till sitt nya vack-
ra hem i förnäm Bredgademiljö, överraskar och förvånar han 
alla genom att så väl känna till förhållandena där. Han har 
redan genomleyt dem i sin fantasi och han underlägger sig 
huset och tar det i besittning inte genom makt eller styrka ut-
an "i sin Egenskab af den ud0delige, uimodstaaelige og be-
sn~rende Personlighed, maaske den mest besn~rende og 
uimodstaaelige i hele Verden: Den Dmmmer, hvis Dmmme 
gaar i Opfyldelse" (s 160).32) 

I sina drömmar och fantasier har J ens anteciperat den 
verklighet han möter hos köpmannafamiljen. De fakta om sin 
rätta värld som han fått genom jungfru Anes berättelser och 
som är hans fantasis råmaterial, sätter han mestadels in i de-
ras rätta sammanhang, men ibland missar han, så t ex i fallet 
medjungfru Anes uppgift om stjärnan på mannens bröst, när 
denne hämtar hustrun för att åka iväg till en bal. J ens förstår 
inte att det är en ordensstjärna som hör till högtidsdräkten, 
utan förväntar sig att pappan skall ha den även i vardagliga 
sammanhang. Han känner inte till den realistiska kontexten, 
utan kombinerar fritt efter eget infall. 

Ibland blir dessa nya situationer signaler till dem som hör 
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J ens fantasier genom att de påminner dem om någon viktig 
händelse i deras liv, som borde ha foljtJens mönster, men ge-
nom deras eget felval inte gjorde det. J ens fantasiarbete är in-
te lika starkt forankrat i emotionella behov som Bos utan svä-
var mera fritt och han både forvirrar och forvånar sin omgiv-
ning. Det han säger är ibland både verklighetsfrämmande 
och verklighetsifrågasättande, och ingen vet riktigt hlir han 
skall bemötas. Mycket av hans fantasier kan knappast härle-
das ur jungfru Anes berättelser utan reflekterar mer KBs spe-
ciella konstnärsskap. Så t ex hans olympisering av omgiv-
ningen, upphöjandet av dess personer till mytiska identiteter. 
Detta speglar den betydelsefårhöjande karaktären i KBs 
konststrävan, hennes sätt att i sina berättelser menings lad da 
verkligheten, att fortäta den och skilja ut allt som är händel-
selös slentrian och tristess. Jens fantasiproduktion är alltså 
inte till sina uttryck lika realistiskt motiverad som Bos utan är 
heterogent sammansatt av både det som är härledbart ur 
jungfru Anes berättelser och det som inte är det inom verket, 
utan mer har karaktär av Blixenkarakteristik. 

Det sägs om Jens att "han wrte Vinger ind" i,husets dagli-
ga liv. Liksom hos AL är fantasi och skaparkraft fårenade 
med känsla av flykt och uppåtstigande hos KB. Det sägs om 
Jens att han "smilende tvang dem til at leve op til det Ideal." 
(s 161). Liksom Bo lyfter Jens världen upp mot det ideala i 
sitt fantasiarbete. J ens personifierar alltså skaparkraften och 
dess verkan. 

Även KB kan, som i berättelsen "Storme" , gå lika långt 
som AL i konkretisering av fantasi- och diktarkraft i väsen 
som äger formågan att flyga. I denna är det luftanden Ariel 
som personifierar den Blixenska konstens strävan efter lyft-
ning och befriande flykt. Jfr med anden som flyger med Bo i 
"Mio, min Mio". Påpekas skall också i detta sammanhang 
att de båda väljer sina symboler från klassiska verk. AL går 
till "Tusen och en natt" och KB till Shakespeares sagospel. 
Jens är alltså en diktarnatur, som ständigt är på språng i sin 
fantasi. Han är inte som Bo inriktad på att i sin fantasipro-
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duktion emotionellt tillrättalägga en given bristverklighet 
och nöja sig med det utan saknar helt de mål som sätts av 
emotionella behov. 

Måhända har KBs egen barnlöshet spelat in i karakterise-
ringen av J ens och gjort hennes skildring av hans fantasier 
mindre trovärdiga som uttryck for ett foräldralöst barns si-
tuation. J ens har alltfor starkt färgats av hennes eget otåliga 
diktartemperament, av hennes egen rastlösa längtan bort. 
Liksom hon diktade om på sin Afrikaverklighet så diktar J ens 
om på sin nya verklighet och när omgivningen inte kan folja 
honom, tröttnar han och söker sig i fantasin till andra miljöer. 
Han återvänder till och med till sin gamla, sedan han dikte-
riskt forskönat den och forvandlat den till burleska historier. 
Han är i sin fantasi inte trogen någon eller något utan låter 
den taga sina egna vägar. Verklighet och fantasi kuggar ald-
rig i varandra; de blir aldrig växelvis varandras drivkrafter. 
Hans livsenergi forbrukas i luftsyner och gyckelbilder och 
han forsummar att slå rot i någon verklighet. Hans situation 
karakteriseras genom en liknelse som KB använt tidigare for 
att beskriva en fantasiproduktion utan existentiellt fäste. 33) 

Det sker, at unge Tneer, som plantes ud, faar P,eleroden b0jet 
og aldrig faar riktigt Fceste iJ orden. Saadanne Trceer scetter en 
stor Mcengde Skud og Blomster, lover rigt for Fremtiden, men 
maa dog gaa ud. Saaden gik det Barnet i Skibsreder Van-
damms Hus. Han havde levet h0jt paa Kamceleonkost, spist 
Luft og svcelget L0fter, og for alt dette havde han fors0mt at 
slaa Rod. (s 167) 

När J ens dör, så har han, trots att han bott endast ett halvt år 
i den Vandammska familjen, satt djupa spår hos dess med-
lemmar. Det till synes så stabila borgarhuset har satts i gung-
ning aven kraft, som dess invånare i sin handel och vandel in-
te tidigare räknat med, nämligen fantasins. Det är främst hu-
sets unga fru, Emelie, som tagit intryck och som påverkats på 
djupet, en påverkan som leder till en smärtsam omprövning 
av hennes till synes så fornuftiga och balanserade livsinställ-
ning. Hon har varit den som varit mest reserverad motjens, 
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beroende på att hon dunkelt känt att han utmanade allt vad 
hon själv dittills trott vara sant och riktigt. 

Emelie är en typisk representant för den viktorianskt präg-
lade högborgerliga klass av framstående redare och storköp-
män, som KB kände genom sin mödernesläkt och som hon 
var i opposition mot. Emelie bekänner sig till ett moraliskt 
sanningsideal, "Hvis en Ting f0rst ikke er sand, saa er det mig 
naesten det samme, hvad den ellers er", som kommer att slå 
tillbaka på henne själv. Den bokstavliga sanningen kan näm-
ligen symboliskt vara en livslögn; det är den insikt Emelie till 
slut kommer fram till och för vilken Jens är en katalysator. 

Innan Emelie ingick sitt förnuftsäktenskap med kusinen 
J acob, hade hon varit förälskad i en ung sjöofficer, Charley 
Dreyer. Kvällen innan han skulle segla till Västindien, bön-
föll han henne om att få stanna över natten. Emelie som upp-
fostrats att frukta och avsky begreppet förförelse, lyckades 
övervinna både sin och Charleys kroppsliga längtan efter kär-
lekens fullbordan och hon avvisar och fördömer Charley som 
icke värdig hennes kärlek. Tre månader senare förlovar hon 
sig med Jacob och i en krampaktig moralism förtränger hon 
minnet av Charley och deras kärlek. Det onaturliga i detta vi-
sar sig som en inre blockering mot att få barn medJ acob. De-
ras barnlöshet är orsaken till att J ens kommer in i deras liv. 
När J ens dör tystnar Emelie utöver de nödvändiga daglig-
dags replikerna om hemmets skötsel. Det är en insikt som ar-
betar sig fram inom henne och vars innebörd Jacob får veta, 
närde några månader senare gör en vårlig skogsutflykt. 

Emelie berättar för sin man att Jens var hennes barn med 
Charley, att han var frukten av deras kärleksnatt före Char-
leys resa. Hon berättar hur nära hon varit att avvisa honom 
på grund av att hon "var blevet saa daarligt opla:rt, saa vild-
ledt" , men att hon följt kärlekens röst. Hon slutar samtalet 
med att säga, att allt skulle vara mycket lättare för dem båda, 
om J aco b ville tro på vad hon sagt. J aco b svarar med berä t-
telsens slutreplik: "J a, du", sagde han. "Det er sandt." 

Emelie lägger om sitt livs fakta, bedömer dem efter en ny 
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värdeskala, där sanning och lögn skiftat plats. Hon förstår att 
hennes liv vilat på en livsförnekande lögn, att hon i sin ärvda 
moraluppfattning utestängt sig från tillvarons alla livgivande 
källor, kärleken, erotiken, dikten och fantasin. Hon har 
stängt ute både Charley ochjens i sitt liv och därmed också 
gjort dem hemlösa. De har inte ratt den verklighet de båda 
kunde slå rot i, Charley som man och T ens som diktare. 

Emelies inre moraliska jordskred har utlösts aven av J ens 
fantasisituationer. En replik i den har blivit den signal som 
ljudit långt ner i hennes undermedvetnas förträngningar. 
Strax före sin död nämner nämligen Jens för första gången 
jungfru Anes namn. Han berättar för Emelie att det var jung-
fru Ane som sydde hennes brudklänning. Emelie förnekar all 
kännedom om sömmerskan, menjens fortsätter och försöker 
övertyga henne genom att berätta om de olika provtagning-
arna. "Og min Papa", sagde han og lo, "kom ind tildig og ved 
du, hvad han sagde? Han sagde: 'Min hvide Rose.' (s 171) 
Repliken finns inte i jungfru Anes berättelse, åtminstone inte 
explicit redovis3:d. Den finns däremot förknippad med en gest 
i Emelies kärleksscen med Charley den gången hon avvisade 
honom. När de spatserade i trädgården, plockade Emelie en 
vit ros och gav den till Charley. Hon påminns via Jens replik 
om denna scen, som Jens inte vet något om, och förstår så 
småningom att vad hon där gjorde metaforiskt, det borde hon 
gjort bokstavligt, alltså gett sig åt Charley och då också gett 
honom sin oskulds vi ta ros, den ros som i J ens barnfan tasi är 
associativt förbunden med den vita brudklänningen. 

J ens replik aktualiserar hennes livsförnekelse, visar vilket 
mönster som hon borde följt. I detta sammanhang blir J ens 
fantasier ett uppenbarande av vad som borde ha skett. J ens 
replik om rosen finns alltså inte i jungfru Anes berättelser. 
KB säger visserligen att ett koncentrerat lyssnande från Eme-
lies sida på J ens berättelse om jungfru Anes historier kunde 
gett henne förklaring på mycket iJ ens fantasier, men till skill-
nad från många andra av J ens nyckelrepliker har denna inte 
sitt tidigare korrelat i den inledande skildringen av vadjung-
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fru Ane berättar för J ens. Där ges många av de nyckelrepliker 
till den Vandammska familjen som Jens sedan överraskar 
dem med. Eftersom Jens i detta fall inte mekaniskt levererar 
en replik vidare, så måste scenen uppfattas som att han intui-
tivt träffar rätt, när han fantiserar vidare med jungfru Anes 
verklighetsbitar. Han uttalar en sanning i kraft av sin intuiti-
va förståelse av livet, hans fantasi blir här plötsligt i överens-
stämmelse med livets djupare mönster, det som Emelie förne-
kat, men nu tar till sig. Strax före sin död skapar han i sin fan-
tasi den scen som verkligheten borde ha formats efter, om de 
inblandade hade förstått sina riktiga roller. Han öppnar 
Emelies inre för en sannare förståelse som vårens livsförnyan-
de krafter hjälper fram. Exempel på av ett barn förmedlad 
klarsynthet har vi mött tidigare, se "Keiserens nye Kleeder" . 

Emelie undergår i vårlandskapet en inre förlösning, en be-
frielse som omintetgör hennes livs misstag och gör lögn till 
sanning. Förvandlingen är samstämd med vårens frambry-
tande och livsförnyande krafter och Emelie tycker sig förstå 
"hvorfor alting sker som det g0r". Alla ting runt henne berät-
tar för henne vad de betyder, "De betyder Charley" . 

Den metamorfos som historien handlar om - borgarflickan 
som övervinner sin klass trångsynthet och når fram till en 
djupare förståelse av livet, att dess grund är nåd och inte rätt-
fårdighet - är ett grundmotiv hos KB. Jfr t ex "Historien om 
en Perle". 

Vad som är särskilt intressant i gestaltningen av motivet i 
"Det dmmmende Barn" är, hur den frambrytande insikten 
skrivs in i ett deltagande natursammanhang på ett sätt som vi 
mött i saga och myt och i KBs afrikanska minnesbok. Ljus 
och frisk grönska inte bara vårpräglar Emelies naturomgiv-
ning utan ger också hennes inre befrielse dess sagoinfattning; 
är som landskapselement stiliserade på samma sätt som vi 
möter i slutscenen i "Prins Hatt under jorden" och som också 
Mio iakttar i naturen efter att han utfört sitt befrielseverk (se 
s 87), det gröna bladet som växt fram i Döda skogen efter rid-
dar Katos död, tecknet på livets återuppståndelse och en 
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symmetrisk motsvarighet till den utsläppta fågeln/själen. 
Den gröna fargen är sagans och livets fårg och den kom-

pletteras såväl hos AL som KB med den blå fårgen, optimis-
mens, renhetens och lyckans fårg. De båda fårgerna bildar ett 
symboliskt,. stiliserat fårgstråk genom vinters agorna och 
"Mio, min Mio". Emelie hittar under skogsvandringen två 
skal av ett blått fågelägg som hon fårsöker sätta samman 
igen; en symbolisk gest som uttrycker hennes trevande fårs ök 
att nå tillbaka till den punkt i hennes liv, då det var helt och 
då det borde ha innehållit hennes och Charleys barn. Samti-
digt symboliserar de kvarliggande skalen livets gång; fådan-
det av nytt liv, en livsupprepande process som Emelie ställt 
sig utanfår. I "Mio, min Mio" har Bo blå ögon och sjön åter-
tar sin ursprungliga blå fårg efter slutkampen. Det är hos AL 
enklare symboliska fårgkonstanter än hos KB, men de har 
båda lärt sig sagans och mytens särskilda "fårglära" , möjli-
gen har de också båda repeterat den hos romantikens diktare. 

Närheten till saga och myt märks också av att naturen talar 
till Emelie på ett språk hon förstår; den bekräftar med sitt en-
stämmiga "Charley" att hon talar sanning. Jfr detta med 
Skorpans urskiljande av Jonatans röst i duvans kurrande läte 
(se "Bröderna Lejonhjärta", s 17). I båda fallen läser perso-
nerna ut svar på egna livsproblem i naturfåreteelserna, vilket 
alltså förutsätter att en kommunikation är möjlig. Det är den-
na egomytocentriska världsbild som är mytens och sagans, 
men också KBs och ALs. 

Det är viajens som Emelie kan lägga sitt liv till rätta. Via 
fantasins genius förstår hon vilka krafter som måste bejakas 
om inte livet skall fårvridas till en karikatyr. På samma sätt, 
dvs genom fantasin, tillrättalägger Bo Vilhelm i sin Miotill-
varo allt som varit fel på Upplandsgatan. Hos både KB och 
AL finns alltså en tro på fantasin som ett inre signalspråk som 
visar oss både det rätta och till rätta. Bos fantasiproduktion 
bearbetar hans verklighet på Upplandsgatan. Skorpan bear-
betar i sin förlusten av brodern. J ens fantasier löper till slut 
fritt från verkligheten på grund av att ingen där i tid förstår 
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att dra dem till sig och på så sätt ge dem ett fäste. 
Skillnaden mellan pojkarnas fantasiproduktion är att den 

hos AL är mer ändamålsenlig, inriktad mot att kompensera 
fysiska och psykiska bristverkligheter, medan den hos KB är 
påfallande lite relaterad till J ens egen situation, emotionellt 
sett, hur man tycker den borde kännas för ett föräldralöst 
barn. AL låter känslorna styra fantasiarbetet och det märks 
inte minst i den laddade återföreningsscenen mellan Mio och 
hans fader konungen, medan denna för J ens och Emelie blir 
mer behärskad och styrs av Jens efter det scenario somjung-
fru Ane gett honom i sina berättelser. Det finns ett inslag av 
rollspel i scenen som förtar intrycket av äkthet. 

Samma teatralisering av umgänget utmärker J ens rela.tion 
till Jacob som han också regisserar. Det är så mycket märkli-
gare som KB som tioårig flicka mycket starkt upplevde fa-
derns död och förlusten satte djupa spår i hennes känsloliv. 
Trots detta släpper hon sällan fram känslans naknaste ut-
tryck i skildringen av reaktionen hos de påfallande många 
föräldralösa barnen i sina berättelser. De intar i stället en 
oavhängighetsattityd som kommer till uttryck i deras kropps-
språk, som KB alltid beskriver i formler som "han stod ret op 
og ned paa Stolen, bestandig med samme Straaleglans i sit 
Ansigt og Holdning" (s l57f). Att AL så mycket starkare låter 
känslorna la utlopp kan möjligen bero på att hon genom sin 
lyckliga barndom starkare och mer påtagligt vet hur det 
känns, när ett barn upplever äkta föräldrakärlek. 

Jens fantasiproduktion är alltså inte så självinriktat pro-
blemlösande som Bos och Skorpans och den får betydelse 
främst för Emelie, en person utanför honom själv. Hans fan-
tasier är inte som Bos/Mios en bearbetning av hans verklig-
het utan förlöper utanför den. Han blir en fantasins genius 
mer än en utifrån sin situation fantiserande pojke, en mer my-
tisk gestalt än en realistisk. Lägg också märke till attjacob, 
när han första gången träffar J ens, associerar honom med" et 
lille overnaturligt V.esen, en Lygtemand, selve Puk" (s 153). 
Det är därför aningen motsägelsefullt att berättaren KB före-
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brår J ens att "han fors0mt at sIa a Rod" (s 31). Han ges heller 
inte någon emotionell profil, har inga känslomässiga avtryck 
av de dystra livsomständigheter som varit hans före uppta-
gandet i den Vandammska familjen och är därför egentligen 
onåbar för en djupare kontakt, som kan sätta hans fantasi i 
förbindelse med verkligheten. Hans död följer inte på ett 
stycke verkligt liv utan är den logiska slutpunkten för ett 
misslyckat försök att träda in i verkligheten. Har KB egentli-
gen, som hon format Jens, gett honom en chans till detta och 
framför allt är hon medveten om hur små förutsättningarna 
är? Textens inre motsägelser kommer sig av att KB inte helt 
i J ens person och livsomständigheter lyckas sammansmälta 
realistiska och mytiska drag. AL löper inte samma risk på 
grund av att hon genom sin tvåvärldsstruktur ontologiskt 
skiljer ut de mytiska inslagen från de realistiska genom att 
vuxenperspektiviskt härleda de förra ur ett fantasiarbete. 

I samband med 100-årsminnet av Karen Blixens födelse 
instiftade Den danska akademien en Karen Blixen-medalj 
som skall delas ut varje år vid akademiens årsfest den 28 no-
vember. De två fcirsta mottagarna av medaljen blev William 
Heinesen och Astrid Lindgren. Utmärkelsen var ett uttryck 
fcir uppskattning av deras fcirfattarskap i sig och inte fcir att 
dessa på något sätt var Blixenska, i hennes efterfciljd. Det är 
emellertid möjligt att se både KBs och ALs fcirfattarskap som 
utlöpare aven västerländsk tradition som började med 1800-
talets konstsagodiktare. De fcirvaltar både arvet från sagan 
och myten och de utvecklar det i personliga sagoformer med 
stora inbördes likheter och med skillnader som är mer grad-
än artmässiga. Både AL och KB bryter igenom de konstlade 
gränser som upprätthålles mellan barn- och vuxenlitteratur. 
Så har t ex "Bröderna Lejonhjärta" vunnit många vuxna lä-
sare; den har även av dem upplevts som en tröst vid sjukdom 
och död. 

Genom åren i Afrika och umgänget med de svarta återupp-
täckte och återuppväckte KB barnet inom sig. Det är det bar-
nets röst vi hör tillsammans med den vuxnas i hennes senare 
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produktion. 34) Hon bar också med sig genom livet en historia 
som hon hört som barn. Det är den hon kallar "Livets Veje" 
och som hon återberättar i "Den afrikanske Farm". Det är en 
historia som berättas samtidigt som den tecknas och som till 
slut, trots alla förvirrade händelser och osammanhängande 
streck, bildar en begriplig historia och igenkännbar bild. His-
torien blev for henne som vuxen ett uttryck for att livet, trots 
sina många obegripligheter, till slut gick ihop till ett mönster 
som gav mening. Hon återkommer ofta till denna historia for 
att bekänna sin tillit till de makter som styr hennes liv och 
som till slut kommer att for henne uppenbara en mening. Det 
är ett forhållningssätt infor verkligheten så nära barnets med 
dess oreserverade tillit som det är möjligt for en vuxen att 
komma. På samma sätt är AL en forfattare som i sin vuxenhet 
hållit barnet inom sig levande, det barn som är tillit och for 
vilket hon skriver. Så är de båda, Karen Blixen och Astrid 
Lindgren, i sina verk egentligen alla sina åldrar och skriver 
for både barn och vuxna, även om de genom vår konstlade in-
delningsmani hamnar i olika fållor. 

APPENDIX 

Historien nedan, vars slutbild är en stork, blev for KB en 
hemlighetsfull orienteringskarta, vars dunkla och knappt 
urskiljbara vägar och stigar forde henne mot livsmålet, som 
innebar en slutgiltig översikt över ett mönster, som hade den 
store konstnärens signatur, nämligen Gud själv. Med hans 
karta i handen blev livet som en fantasifull estetisk lek, en 
spännande skattjakt, som höll hennes sinne ungt och vaket. 
Såväl i privata brev som i sina fiktionsverk refererar hon till 
och utnyttjar hon "storkhistorien". I min bok "Om Karen 
Blixen" (Glcede over Danmark, volym II) redovisar jag en 
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provkarta på dylika referenser, se s 86f. Detta, hennes sätt att 
bruka en historia fOr barn genom hela sitt vuxna liv, är ett ex-
empel på en adaption i motsatt riktning än den vanliga, som 
innebär tillrättaläggande aven vuxenbok rår barn. Den åter-
ges nedan tillsammans med en av många tillhöriga Blixen-
tolkningar, tillrättalägganden rår eget bruk, rår att visa att så 
kallade barnhistorier egentligen är allåldershistorier. 35) 

Livets veje 

Dajeg var Barn, viste de mig et Billede - et levende Billede, 
forsaavidt som det blev til og udviklede sig for 0jnene af.Til-
skueren, medens Kunstneren 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 ....t:J 
lille trekantet Have til, boede der en Mand. ,.--

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

En N at 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 l0b ned ad S0en 
til.« 

Her begyndte Fort<elleren, som paa et Kort 
over en Armes Bev<egelser, at tr<ekke Mandens 
Rute ap. 

»F0rst l0b han sydpaa. Her snublede han over 
en Sten, som laa midt paa Vejen, og lidt efter faldt 
han i en Gmft, kom ap igen, faldt i en anden Gmft, 
kom ap igen, faldt i en tredie G,fi,ft og kom tilsidst 
ogsaa ap af den. 
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Han forstod nu, at han havde taget Fejl, og at 
Larmen ikke kom fra denne Kant, og han 10b til-
bage mod Nord. Men da han var der, mente han 
igen at h0re, at Larmen kom sydfra, og han 10b 
samme Vej tilbage. Han snublede f0rst over en 
stor Sten, som Iaa midt paa Vejen, og lidt efter 
faldt han i en Gmft, kom op, faIdt i en anden 
Gmft, kom op, faldt i en tredie Gmft, og kom til-
sidst ogsaa op af den. 

Nu kunde han bestemt h0re, at Larmen kom fra 
Enden av S0en. Han styrtede da derhen og saa, at 
der var en stor LCEkage i DCEmningen der, og at alt 
Vandet, og Fiskene med stmmmede ud gennem 
Hullet. Han tog da fat paa at stoppe LCEkken til, og 
arbejdede paa det hele Natten, og fmst da hans 
Arbejde var fCErdigt, vendte han tiIbage til sit Hus 
og gik i Seng. 

Da Manden nu vaagnede nCEste Morgen og saa 
ud af sit lille runde Vindue« - saadan sluttede Hi-
storien med saa megen dramati~k Effekt, som For-

t i i tcelleren kunde lcegge i Ordene - »hvad saa han 
da- ? 

En Stork!« 

1 

.J eg er glad over, at jag har h0rt denne Historie, ogjeg viI hus-
ke paa den i N0dens Time. Manden i Historien blev grusomt 
narret og SVCEre Hindringer blev lagt paa hans Vej. Han maa 
have tCEnkt: Hvilken lang RCEkke Uheld! Hvor det dog gaar 
op og ned for mig! Han maa have undret sig over, hvad Me-
ningen vel kunde vaere med alle hans Pmvelser, han kunde 
ikke vide, at det var en Stork. Men gennem hele sin Lidelses-
historie holdt han sig sit Formaal for 0je, intet fik ham til at 
vende om og gaa hjern, f0r han havde faaet sit Arbejde gjort. 
Han fuldf0rte L0bet og bevarede Troen. Den Mand fik ogsaa 
sin Bel0nning, om Morgenen saa han Storken. Da maa han 
have leet h0jt. 
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l 

I 

Den m0rke, trange Vej jeg l0ber paa, den dybe Grube 
hvorijeg nu ligger, paa hvilken Fugl kan de vel vcere K10erne? 
Naar mit Livs Tegning er fuldf0rt, skal dajeg, skal da andre' 
Folk se en Stork? 
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Noter 

l) Om Berg som bearbetare se Göte Klingberg "Sekelskiftets barn-
bokssyn och Barnbiblioteket Saga" (1966), s 95ff 

2) Upplysningen att kungen tror att det är sin hund han först kom-
mer att möta är ett Bergskt tillägg, det står inte hos H-C-S. Tillägget 
är typiskt för Bergs ambition att göra sagopersonernas handlingar 
mer begripliga för barn. Liksom Bröderna Grimm gjorde Berg sago-
världen mer rationell, mer tillgänglig för kausalförklaringar. Hans 
"rationaliseringsiver" gjorde dock, dess bättre, halt inför sagans gå-
tor. Om dessa se s 23f. 

3) I sitt arbete "Lokalt och globalt II", 1969 redovisar Anna Birgitta 
Rooth hur olika forskare uppfattat Askungesagans släktskap med 
olika solmyter . 

4) Se Hertha 1975:6 s 16. 
I 

5) Pedagogisk metodisk utveckling, nr 59, 1982. 

6) Jfr tolkningen med det politiska symbolspråkets innebörd, hatten 
som uttryck för manligt mod och käckhet i kontrast till mössa (natt-
mössa) som uttrycker dådlöshet och sömnighet. 

7) Se Dag Strömbäcksefterskrift till "Bröderna Grimms SAGOR" 
andra bandet, s 384 (Gidlund, 1981) 

8) Citatet lyder i sin helhet: "Men om en vaken berättare meddelar 
oss att hans saga bara är något han inbillat sig i sömnen, då bedrar 
han oss och sviker med avsikt det primära kravet i Sagolandets hjär-
ta: att inbillade under förverkligas, oberoende av det föreställande 
sinnet." 

9) Den sexuella dimensionen i de gamla sagorna har uppmärksam-
mats av moderna diktare. Ett exempel är lyrikern Eva Ström som 
förstärker och förtydligar den i sina "sagodikter" för vuxna. Så t ex 
i samlingen "Steinkind" i diktcykeln "Snövit". Om sin syn på sagor 
har hon i brev till undertecknad meddelat följande: 
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Det intressanta med sagorna är ju, tycker jag, att fastän de är 
så klara, så genomskinliga, så "enkla" så rymmer de ofta myck-
et komplicerade sanningar, och psykologiska utvecklingsför-
lopp. Sagorna kom tillbaka till mig, spontant, jag visste inte 
riktigt varför. J ag tror att varje människa kan utnämna någon 
eller några !;lagor som "sina", de talar mer till en än andra sa-
gor, förmodligen för att de berör problem och utvecklingsfaser 
man själv är delaktig i. 

Senare kom jag att också läsa Bruno Bettelheims bok: Sa-
gans förtrollande makt eller somjag tror den heter på engelska: 
The uses of enchantment, vilket är en bättre titel. Denna bok 
tyckte jag var oerhört intressant, och Bettelheim (som är psy-
kolog) visar med konkreta exempel hur några sagor får speciell 
innebörd för olika barn i en given traumatisk situation. Han vi-
sar verkligen på sagans tröstande och helande förmåga,hur 
djupt sagans symbolspråk är, och också hur-barnen hade för-
måga att tillgodogöra sig sagans visdomar. 

Bettelheims psykoanalytiska tolkningar av sagan är oerhört 
givande, fast jag ärju för min del glad att j ag inte hade läst dem 
när jag skrev mina dikter. Kanske hade det inte spelat så stor 
roll, hans version är ju ändå bara en tolkning. Det hör ju till sa-
gornas (och också myternas) storhet att de låter sig bli tolkade 
på så många olika sätt, utan att man på något sätt kan säga att 
det finns ett som är "det enda rätta" . 
(Kristianstad 12/12 1980) 

10) Många av H.C. Andersens konstsagor har blivit klassiska texter, 
det märks inte minst av den diskussion som uppstår, om man moder-
niserar dem. Vi får då samma diskussion som kring nydiktade folk-
sagor, se s 34. Så hände t ex vid den omarbetning som skedde här-
omåret med "Historen om en Moder". Man reagerade mot att "sa-
gan" så starkt tidfästs i vår egen tid och därmed förlorat något av sin 
sagokaraktär. Andersens original har redan i sig en vag ytrealism i 
tid och miljö, som ger intryck av obestämd sagotid. 

11) Bauer redovisar öppet en sundare erotik än texternas antydda 
kring det nakna barnet. Ett egendomligt inslag i samband med detta 
är den "barnstriptease" som förekommer i många av "Bland tomtar 
och troll" -sagorna, barn som tvingas lämna plagg efter plagg och till 
sist står där nakna. Se t ex "Oskuldens vandring" och "Sagan om 
älgtjuren Skutt ... ". 
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12) Se Tolkien a.a. s 229. 

13) Se Harald Åström, "H.C. Andersens genombrott i Sverige. Över-
sättningarna och kritiken 1828-1852" (1972), s 42. 

14) Harald Åström, a.a. s 43. 

15) Åström hade inte observerat översättningen i Skånska Mercuri-
us. 

16) I senare utgåvor har den typografiska bilden ändrats. Så har t ex 
tankstrecket försvunnit. 

17) Bland de många litterära influenserna och/eller parallellerna på 
och till skymningslandet finns också Frödings dikt "Drömmar i Ha-
des". 

18) Den önskeuppfyllande karaktären hos Skymningslandet har en 
direkt parallell i Södergrans dikt, som är intertextuellt närvarande 
vid flera ställen i ALs text. Noteras skall också att Edith Södergrans 
dikt har en tydlig sagoprägel. 

19) Se t ex "Stilen 'i Mio, min Mio" i "En bok om Astrid Lindgren" 
(1977), "En plädering för livet, mot våld och förstening" i "Allt om 
Böcker" nr 5/6 1985 och "Stenhjärtat och eldflamman. En studie i 
Astrid Lindgrens bildspråk" i "SLÅ" 1986. Ur vissa perspektiv dis-
kuteras också "Mio, min Mio". Så t ex i "Myt och konstmyt i barn-
och ungdomsböcker" i "SLÅ" 1983. Flera danska kritiker har i kor-
tare uppsatser berört "Mio, min Mio". Så t ex S0ren Vinterberg i 
"Fantasiens Vinger - kan det bcere en realistisk Omverdensforståel-
se?" i "Bixen" 1973:3. 

20) Se "SLÅ" 1986 s 37. 

21) Se "Duvdrottningen" s 33. 

22) De Lindgrenska sagorna är rum fulla av litterära ekon. Förutom 
de här uppfattade se Vivi Edströms studier. 

23) Se "Kvinnornas Litteraturhistoria", del 2 s 277. 

24) Om detta säger Paulus bland annat följande: 
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J a, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke. 
vill, det görjag. Omjag alltså görvadjagicke vill, så är det icke 
mer jag som gör det, utan synden som bor i mig. / ... / Jag ar-
ma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp. 
(Rom 7;19-24) 

25) Själen i fågelgestalt gränsar till en annan folklig fcireställning som 
också AL dragit nytta av, nämligen den om hamnskiftet, männi-
skans möjlighet att ikläda sig en fågels gestalt. I "Bröderna Lejon-
hjärta:' besöker den dödeJonatan i en duvas gestalt den sjuke Skor-
pan. Scenen är sedd ur vuxenperspektivet en produkt av Skorpans 
fantasi, det är hans längtan efter den döde brodern som drivit fram 
den. Scenen kan liksom metamorfosen ovan ses som led i en utveck-
lingsprocess; de uttrycker alla människans längtan efter samman-
hang och hennes fantasis gränsöverskridande karaktär. Duvans ,be-
sök fciregås nämligen av att Jonatan, när han levde, fcirsökte trösta 
den sjuke Skorpan med att denne en gång liksom duvan i den strof 
ur La Paloma som modern sjunger, skall komma flygande till honom 
"som en snövit duva" från Nangijala, hinsideslandet. Genom denna 
tanke (duvan = Skorpan) skapas fcirutsättning fcir Skorpans associa-
tion senare att duvan han ser och hör på fcinsterblecket efter Jona-
tans död, är den döde brodern som återvänt fcir att tala om att "visst 
var det sant, det där med Nangijala!" .. När Skorpan själv kommer 
till Nangijala återser Skorpan duvorna hos duvdrottningen Sofia 
och får veta, att en av dem heter Paloma. Duvorna är magiska fåglar 
som kan flyga genom himlarna "hur långt som helst". 

26) Den fcirste som snuddar vid tanken att farbror Sixten har sam-
band med riddar Kato är Egil Törnqvist i uppsatsen" Astrid Lind-
grens halvs aga. Berättartekniken i Bröderna Lejonhjärta. Svensk 
Litteraturtidskrift, Stockholm 1975:2. s 17-34. Han påstår att riddar 
Kato "svarar mot det kärlekslösa fosterfciräldraparet" (s 28). 

27) Det öppna slutet fanns redan i debutsamlingen "Nils Karlsson-
Pyssling" . Se analysen av titelsagan, s 77. Det prövas också i titels a-
gan till samlingen "Sunnanäng" (1959). Det är detta som i blixtbe-
lysning visar skillnaden mellan en fcirfattare som Astrid Lindgren 
och en fcirfuskare som Helge Kjellin. 

28) Se "En bok om Astrid Lindgren" s 48. 

29) Se citatet s 30. 
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30) Citatet återfinns i "En Baaltale med 14 Aars Forsinkelse" (1953). 

Der er en Farestilling, hvormedjeg i nogen Tid har besk<eftiget 
mig, og som har optaget mig meget, uden atjeg maaske endnu 
helt kan klarl<egge den for andre. Det er Tanken om Identite-
ten imellem V <esen og Kraft. 

At et Agern kan blive til et Egetr<e med sv<er Stamme og bred 
Krone, det er jo en Kraft og EnergiprtEstation afhnjeste Rang. Men 
her er Kraft og V<esen eet. Kraften o Energien selv udtrykker 
sig i og tager Form som Ved og Bark, Grene og Lov og nye 
Agern. Den kan ikke sp<endes fra og s<ettes til nogen anden 
Opgave, den er fuldkommen tro imod sit V <esen, og denne s<er-
Ii ge Maade at udtrykke Kraft og Energi kalder man at gro. 

31) Se Judith Thurman "Karen Blixen. Enfort<ellers liv". Gyldendal 
1983, s 338. 

32) Slutraden är en allusion på Kiplings dikt "The Dreamer whose 
Dreams come true". Liksom AL har KB en omfattande litterär belä-
senhet som reflekteras i hennes citat- och allusionsrika texter. 

33) I "Drömmarn').", en av de sju romantiska berättelserna, står föl-
jande: 

Om du, när du planterar ett kaffeträd, böjer huvudroten, så vill 
trädet efter en kort tid börja att skicka ut en mängd små fina 
rötter nära ytan. Detta träd kommer aldrig att trivas eller bära 
frukt, men det blommar starkare än andra. Dessa små rötter är 
trädets drömmar. 

34) Det är påfallande ofta barn och/ eller ungdomar som är huvudper-
sonerna i "Vintersagor" . 

35) Historien om storken kom ut i en upplaga får barn på förlaget 
Opal 1978. Titeln "Storken En berättelse av Karen Blixen Återbe-
rättad av J ette Ahm" är missledande, eftersom KBs version, som vi 
möter den i "Livets Veje", betydligt förenklats och urvattnats av 
återberättaren J ette Ahm, förmodligen av välmenande, men icke 
desto mindre missriktade, hänsyn till en barnpublik. Historien kan 
mycket väl berättas för barn i den Blixenska versionen. Eftersom 
hon säger att historien upprepades för henne som barn i "nojaktig de 
samme Ord", finns det all anledning att respektera hennes version 
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och inte göra den torftigare, vilket ofta är följden av så kallad adap-
tion. 

Det finns åtskilliga avsnitt i "Den afrikanske Farm" som lämpar sig 
till läsning av och för barn. Dit hör t ex berättelsen om Lullu, anti-
lopkidet, som i frihet växte upp på farmen, "hun gjorde mit Hus til 
eet med det afrikanske Landskab, saa at ingen kunde sige, hvor det 
ene holdt op og det andet begyndte" (s 91). I den finns mycket att lä-
ra om hur vi skall förhålla oss till vilda djur. 
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Hans Holmberg 

FROM PRINCE HATTa PRINCE MIa 
The development of the fairy tale 

ENGLISH SUMMARY 
translated by Martin N Naylor 

T he five studies in this book assess the development of 
the genre, describing how the legacy of the folk tal e 
has been put to use by later writers ofliterary fairy ta-

les. Alongside his text analysis, the au thor analyses illustra-
tions, with the basic approach that every illustration is a form 
ofinterpretation of the text. 

In the first study the au thor analyses the folk tale " Prince Hat 
under the earth" (a Swedish variant of the legend of Amor 
and Psyche). Its distinctive features are summed up in eight 
points of reference, to which the subsequent description of the 
genre's development is related. Special weight is attached to 
the existential qualities of the folk tale, namely wholeness, 
closeness, and scope for the wondrous and the fantastic. The 
irrational elements in the tale, its mysteries, are highlighted 
as a positive feature, since they capture our imagination and 
broaden the horizons of our existence for a few moments. This 
approach echoes Tolkien's view that miracles are a natural 
element in the world of the fairy tale, not dependent on the 
mind of the reader. 

The second study follows the development of the genre, draw-
ing examples above all from the Christmas magazine Bland 
tomtar och troll ("among gnomes and trolls"), which thanks to 
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John Bauer's illustrations was the most widely read such 
publication in the decades immediately af ter the run of the 
century. Unfortunately the stories were not of the same stan-
dard as Bauer's illustrations. They we re a shallow echo of the 
folk tale, and destroyed its unity and wholeness. This is parti-
cularly true as regards human development, the integration 
of mind and body. Bauer's illustrations are in contrast with 
the texts, and they are what is remembered ofthese tales. His 
artistic superiority has inspired other au thor s ofliterary fairy 
tales. The study seeks to elucidate the reasons for the inferior 
quality of the literary fairy tale, and finds one reason in the 
narrative situation - these stories do not develop in living 
contact with an audience, but are definitive the moment they 
are written. 

The third study uses The Emperor's New Clothes, by Hans 
Christian Andersen, to illustrate the new uses to which ele-
ments of the folk tale can be put. It also examines a selection 
of Swedish traj'lslations, focusing on a number of strategic 
passages, and shows what pitfalls there are in Andersen's ap-
parently straightforward text. 

In the fourth study the au thor sets out to elucidate how Astrid 
Lindgren has searched for and finally found a story form suit-
ed to her. He examines and analyses her short children's stor-
ies in detail, including those in the Nils Karlsson-Pyssling col-
lection (1949). He dra ws a tten tio n to the many levels of mea-
ning in her stories and their of ten sombre, melancholy tone, 
and notes that the power ofimagination to ch ange reality is 
an issue constantly present in Astrid Lindgren's story wri-
ting. 
The author also analyses Astrid Lindgren's long story Mia, 

My Son. In this story, the author believes, we encounter two 
worlds with a magicallink between them, existentially rela-
ted to one another at a deeper level than is usual in fantasy. 
In Mia, My Son, she has found a highly personal form, in 
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which she can develop her creativity to the full. It is a distinc-
tive form in the sense that its inherent structuring principle of 
two perspectives not only preserves the world of the folk tale 
intact, but als o places it squarely in a process of imagining 
sprung from a realistic situation. 

The study on Astrid Lindgren concludes with a comparison 
with Karen Blixen, which sheds light on the affinity between 
the two. It shows that in their creative writing they are all 
ages at once and that both in fact write for children and adults 
alike, although in our obsessive desire to classify we as sign 
them to strictly separate folds. 
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