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 Berätta en saga för oss som är små 
 Att sagan är viktig ni måste förstå! 

 Berätta om tuppen, om trollet och musen 
 Berätta om spöken som vandrar i husen 

 Berätta om längtan och sorg och skratt 
 Berätta om piraternas sjörövarskatt 

 Berätta om allt – både stort och smått 
 Berätta en saga så sover vi gott 
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SAMMANFATTNING 

 
Jag vill med min uppsats försöka belysa hur bilden av sorg, saknad och längtan kan se ut om man 
jämför berättelser för barn som är skrivna på 1800-talet med hur barnboksförfattare skrivit 
under 2000-talet.  

Den metod jag använt för att undersöka de olika stilarna är ett litterärt experiment, i vilket 
jag gjort en omskrivning av några moderna berättelser och försökt att ge dem en karaktär av 
1800-talslitteratur.  

Jag har för detta syfte valt ut två barnböcker som skrevs vid 1800-talets slut, nämligen 
Sagan om björken och stjärnan av den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius och Den lilla 
flickan med svavelstickorna av den danske författaren Hans Christian Andersen. Dessa två 
berättelsers innehåll och stil har jag låtit färga två barnböcker skrivna under 2000-talet, nämligen 
Den dagen av Viveka Sjögren, utgiven år 2008, Ensammast i världen av Magda Eggens, utgiven 
år2003. 

Min slutsats är att bilder av sorg, saknad och längtan kan målas upp på olika sätt, och att 
tidsåldern förvisso speglar hur dessa bilder ser ut, men att de också kan upplevas olika beroende 
på vilka uttryck man använt. 

I min studie har jag tagit del av relevant teoretisk litteratur och har med stöd av andras 
forskning byggt ramar kring mina egna antaganden.  

 

Sökord: 
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BILDER AV SORG, SAKNAD OCH LÄNGTAN I NÅGRA BARNBÖCKER 

FRÅN 1800-TALET OCH FRÅN 2000-TALET  

FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 

Jag har valt att skriva min C-uppsats utifrån frågeställningen: Hur kan bilden av sorg, saknad och 

längtan se ut om man jämför berättelser för barn som är skrivna på 1800-talet med hur 

barnboksförfattare skrivit under 2000-talet?  

Den metod jag använt för att undersöka de olika stilarna är ett litterärt experiment, där jag gjort 

en omskrivning av de utvalda moderna berättelserna och försökt att ge dem en karaktär av 1800-

talslitteratur. Syftet med experimentet är att se om bilden av sorg, saknad och längtan förändras i 

de omskrivna texterna när jag jämför med de ursprungliga.  

INLEDNING 

En av mina stora favoritböcker som jag ofta läste när jag var barn är Sagan om björken och 

stjärnan av Zacharias Topelius1. Om och om igen läste jag boken, och jag minns att den alltid fyllde 

mig med starka känslor av sorg, saknad och längtan. Minnet av boken och de stämningar den 

födde gav mig impulsen att skriva denna uppsats.  

Jag minns också att jag tänkte att om jag själv skulle få barn ville jag ge dem möjlighet att läsa den 

fantastiska Sagan om björken och stjärnan. Men när jag senare plockade fram boken kände jag att 

något i min barndoms vackra saga hade förändrats… Eller så var det jag själv som hade förändrats. 

Eller var det kanske världen som hade förändrats? Hur som helst blev det aldrig av att mina barn 

fick ta del av sagan. Min känsla bekräftas också i Lena Kårelands bok Barnboken och samhälle2t, där 

hon berättar hur föräldrar eller lärare försökt läsa Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige för den yngre generationen – i syfte att vidarebefordra ett kulturarv – men att detta 

inte heller fallit så väl ut. 

                                                             
1 Zacharias Topelius: Sagan om björken och stjärnan, Gummessons Bokförlag (Falköping, 1966). Boken 
trycktes första gången 1852 
2 Lena Kåreland: Barnboken och samhället, Studentlitteratur (Lund, 2009) 
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Lena Kåreland menar också att attitydförändringarna i samhället på många sätt har haft betydelse 

för de berättelser som nutidens barn får ta del av; att tendensen att sudda ut gränserna mellan 

högt och lågt, liksom den nya estetiken med en dragning mot ”tuffare” genrer som rockmusik, B-

filmer, reklam, tecknade serier och övriga massmediala produktioner också haft en påverkan på 

barn- och ungdomslitteraturen. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var det lättare att 

använda just boken som verktyg för att påverka, eftersom det fanns så få kanaler för att nå ut till 

barn och ungdomar. 3  

Kanhända var det också så, när jag beslöt mig för att inte presentera Zacharias Topelius saga för 

mina barn, att jag kände hur den allmänna inställningen till barnlitteratur hade förändrats så pass 

mycket att jag upplevde den idealistiska och romantiska synen på barn som ändå speglas i dessa 

gamla fina sagor som förlegad.  

Jag har tänkt på att ordet ”saga” i sig för mig bär på en skimrande och magisk klang i jämförelse 

med ordet ”berättelse”. Ann Boglind och Anna Nordenstam har i sin bok ”Från fabler till manga” 

resonerat kring begreppen ”folksaga”, ”konstsaga” och andra former av berättelser för barn. Dessa 

olika berättelseformer skiljer sig från varandra bland annat genom att folksagornas berättelser 

beskriver en tillvaro där tid och rum är obestämda, och folksagornas innehåll – med platta och 

statiska karaktärer (till exempel ”en listig räv”, ”en långsam snigel”, ”en elak styvmoder”) – bär 

ofta på övernaturliga inslag samt tydliga konflikter mellan ont och gott, protagonist och 

antagonist. I konstsagan handlar hjältarna mer självständigt, visar känslor och tvivel, och 

konstsagan behandlar också oftare existentiella och/eller moraliska problem4. ”Bildberättelser”, 

som utgör en egen genre, har ett innehåll där bild och text betyder lika mycket och dessutom 

samverkar för att få fram budskapet. Jag vill också nämna begreppet ”illustrerade barnböcker”, 

där texten skrivits först och där illustrationerna följer med mer som dekoration.5  

Personligen tycker jag att det är svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan dessa olika begrepp i de 

berättelser för barn som jag använder i min uppsats. Jag har därför valt att oftast använda 

uttrycken ”berättelser för barn”, ”barnbok” eller bara ”berättelse” och bara undantagsvis använt 

mig av begreppet ”saga”. Möjligtvis kan jag känna att de äldre berättelserna i min uppsats bör 

benämnas ”saga”, då jag tycker mig – utifrån Boglinds/Nordenstams resonemang – kunna 

identifiera dem som konstsagor. 

                                                             
3 Lena Kåreland: Barnboken och samhället, Studentlitteratur (Stockholm, 2009) sid 95-ff 
4 Ann Boglind och Anna Nordenstam: Från fabler till manga, Gleerups förlag (Falkenberg, 2010), sid 42-43. 
5 Boglind och Nordenstam, sid 109 
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I Sagan om björken och stjärnan finns en känsla – en slags magi, som fortfarande trollbinder mig. 

Men jag vet inte riktigt vad det är som tilltalar mig. Kanske kan jag under arbetet med denna 

uppsats finna svaret på den frågan? Jag vill också med detta arbete jämföra och se om det bara är 

tidsåldern; språk, sociala förhållanden, traditioner m.m. som avgör hur känslan i en berättelse för 

barn upplevs, eller om det är själva innehållet och ”storyn” som skapar den magiska känslan.  

I den äldre litteraturen skildras ofta kärleken till hemmet på ett tydligt och innerligt sätt, och en 

romantiserad beskrivning av hemmet följer många av sagorna som en röd tråd. En förklaring till 

denna ibland ej ifrågasatta starka känsla för hemmet kan stå att finna i den stora roll som 

tillräknades barnens uppfostran i det nationellt borgerliga och moraliska livsmönster som växte 

fram under 1800-talet. Eric Johannesson skriver i sin avhandling Den läsande familjen6 om hur 

han studerat den gemenskap som uppstod bland annat genom att familjerna under senare delen 

av 1800-talet i hög grad under mörka höst- och vinterkvällar samlades kring fotogenlampan för 

att lyssna till högläsning7. Valet av litteratur styrdes naturligtvis av föräldrarna, som därigenom 

fritt kunde påverka barnens syn på tillvaron. Johannesson menar att den isolering vintertid som 

rådde på landsbygden också bidrog till att detta familjenöje – högläsning – fungerade som 

efterlängtad underhållning för barnen. Utbudet av litteratur var av naturliga skäl också högst 

begränsat, dels beroende på ekonomiska faktorer, men också på grund av att det i måste ha varit 

svårt att sprida information om nya böcker eller tidskrifter som utgavs. Jag föreställer mig därför 

att de böcker som erbjöds och som troligen utvalts av mor och far har lästs om och om igen, och 

därmed ytterligare etsat in det valda, uppfostrande budskapet.  

 

  

 

 

                                                             
6 Eric Johannesson: Den läsande familjen, (Stockholm, 1980), avhandling 
7 Johannesson: sid 27 
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BARNDOM OCH LÄSANDE 

 

Jag har från Litteraturbanken tagit del av det Lena Kåreland skrivit om barnlitteraturens 

utveckling i Sverige, där hon bland annat skriver att den tidiga barnlitteraturen hade en mycket 

nära relation till pedagogiken, vilket också gjorde att barnlitteraturen inte alltid upplevdes så 

intressant och fängslande för de barn som läste den. I Sverige bestod den större delen av 

barnböcker under 1800-talet av översättningar från andra språk, och då oftast från tyska. 

Gudsfruktan och moral ingick oftast som rättesnören i berättelserna8. Lena Kåreland skriver också 

att ”tidsandan i hög grad karaktäriserades av fosterländskhet och nationalromantik”, vilket syns 

väl i den tidiga litteratur som jag valt att analysera.  

Lena Kåreland menar också att barnboken vid 1800-talets slut framför allt var ett medel i barnens 

uppfostran. Detta styrks av Ann Boglind och Anna Nordenstam som i sin bok Från fabler till 

manga skriver att det först vid sekelskiftet 1900 började framföras kritik mot den uppfostrande 

barnlitteraturen och att det ungefär vid den tiden också började komma önskemål om konstnärlig 

barnlitteratur9.  

Lena Kåreland hänvisar i sin bok Barnboken i samhället till en uppfostrande berättelse av Augusta 

Västfeldt, som 1898 skrev en saga10 om den föräldralöse vallpojken Erik som så heroiskt räddar 

majorens lilla sjuka dotter från att bli dödad av en tjur, men som i stället själv faller offer för 

densamma. Att han dessutom från sjukbädden väljer att låta majorens belöning för insatsen 

tillfalla något – i min värld – så konstigt som ”försvarsföreningen” gör ju historien ännu mer 

märklig, men märkligheten i berättelsen kulminerar egentligen när gossen dessutom dör medan 

”ett skimmer af outsädlig fröjd förklarande göt sig utöfver hans lilla brunbrända ansikte”. De barn 

som läste boken har säkert blivit påverkade och känt hur gott uppförande och en god moral är det 

viktigaste i livet, även om det till och med kan leda till döden!  

I förordet till den svenska utgåvan av boken Sagans förtrollade värld11 skriver Hans Gordon att 

han upplevt att sagan med sitt känslomässiga innehåll ger barnen ett verktyg att bearbeta sina 

dagliga konflikter och sin inre psykiska värld. Han menar också att vår inre värld dagligen 

                                                             
8 http://litteraturbanken.se/#!presentationer/specialomraden/BarnlitteraturensUtvecklingISverige.html 
9 Boglind och Nordenstam, sid 12 
10 Kåreland, sid 149-150 
11 Bruno Bettelheim: Sagans förtrollade värld, sid 7 
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påverkar våra val och våra beslut. I äldre barnlitteratur finns fler uppfostrande och moraliserande 

inslag än i de barnböcker som skrivits under 2000-talet – något som i sig kan bidra till den 

förstärkta känsloeffekt jag upplevt när jag läst den äldre litteraturen och jämfört med den 

moderna. Att – som Bruno Bettleheim skriver i sin bok Sagans förtrollade värld – barnlitteraturen 

ändå påverkar sin läsare bland annat genom att frammana bilder och därigenom erbjuda barnens 

fantasi nya dimensioner12 tycker jag gör frågeställningen för min uppsats än mer intressant. 

Bettelheim menar också att händelseutvecklingen i sagan stämmer med barnens sätt att tänka och 

uppleva världen, och att sagan därför också är så övertygande för dem.13  

Om man ser barnlitteraturen i ett historiskt perspektiv är det lätt att tänka sig att sociala mönster 

har haft en stor inverkan på läsekretsen. Tillgången till böcker rent allmänt var under 1800-talet 

av ekonomiska skäl i första hand förbehållet rikare familjer. Biblioteken har naturligtvis spelat en 

stor roll för ökad möjlighet att nå ut till en bredare publik. Vid slutet av 1800-talet utgavs bara ca 

100 barnböcker i Sverige – att jämföra med de 1821 barnbokstitlar som utgavs år 200814. Av det 

skälet hade jag lite svårt att hitta någon större mängd litteratur från 1800-talet som kunde passa 

för den här studien. 

Det är också intressant att fundera över hur naturligt det ändå måste vara för barn att lyssna till 

sagor och berättelser. På olika sätt har ju berättandet i alla tider varit en självklar del av livet. I 

tidskriften Opsis Kalopsis har Göran Greider skrivit en artikel om en läsande barndom15, som 

handlar om hur han genom sin femåriga dotter upptäcker hur viktigt det är med sagor för barn. Så 

här beskriver han sin iakttagelse i samband med en resa till Paris: ”Att befinna sig högt upp i 

Eiffeltornet gör inget större intryck på en femåring. Inte ens när man, stående högt över marken 

med människor som små prickar på marken, plockar fram mobilen och ringer och hälsar till farfar 

och mormor föds någon förundran i femåringens medvetande. Betydligt mer förundrad blir hon 

när jag berättar min egen saga…”.  

För mig framstår detta som en delförklaring till min egen känsla för sagan i dess romantiska och 

magiska form. Jag tycker om hans beskrivning av barnlitteraturen som en kraft där den 

”karnevaliska gnistan överlevt”, och som är ”det enda ställe där människan är hel och 

förhoppningen om ett annat liv och en lyckligare värld pulserar i själva berättandet”. Greider 

fortsätter sin reflektion med att påpeka att ”modernismen glömde bort att den som ger sig ut på 

en resa till sist alltid längtar tillbaka och att denna längtan kanske är den starkaste som finns hos 

                                                             
12 Bettelheim, sid 13 
13 Bettelheim, sid 57-59 
14 Kåreland, sid 30 
15 Göran Greider: http://www.barnfamiljen.com/templates/article.asp?id=2684  

http://www.barnfamiljen.com/templates/article.asp?id=2684
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människan.” Jag tolkar det som att han menar att den resa till sagovärlden man upplever som barn 

kommer att sätta spår även senare i det vuxna livet.  

Denna uppfattning delas av Louise M. Rosenblatt, som i sin bok Litteraturläsning som utforskning 

och upptäcktsresa bland annat menar att ”litteraturen kan spela en viktig roll i den process genom 

vilken individen införlivas i kulturen” Hon vidareutvecklar detta med att framföra tanken om att 

barnet genom att ta del av det liv som skapas i berättelserna kan fördjupa sin föreställning om 

beteenden, tankar och känslor som finns bland människorna i deras egen omgivning16. 

                                                             
16 Louise M. Rosenblatt: Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Studentlitteratur. (Lund, 
2002), sid 150-ff 
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FÖRFATTARENS BARNDOM 

För att försöka skapa mig någon slags bild av om författarens egen barndom kan påverka 

innehållet och stämningen i en text har jag läst Jeanette Wintersons självbiografiska roman Varför 

vara lycklig när du kan vara normal17. Min egen föreställning var att en förutsättning för att 

känslor av saknad och längtan efter ett hem ska uppstå är att det i hemmet verkligen finns någon 

slags värme och kärlek. Jeanette Wintersons skildring av hemmet visar dock på en total avsaknad 

av värme och kärlek. Hennes adoptivmor – som hon för övrigt inte kallar för varken ”mor, mamma 

eller morsa”, utan endast ”Mrs Winterson” – är en känslokall och hård kvinna. I Jeanette 

Wintersons beskrivning av barndomen ser jag barnets självklara accepterande av situationen – 

hon iakttar och verkar tycka att den galenskap som hon lever i ändå är ganska normal…!. Mrs 

Winterson avvisar varje del av flickan som inte passar in i hennes bild av hur just ”hennes dotter” 

ska vara. Trots all brist på förståelse och uppmuntran – som alla barn faktiskt borde få uppleva 

från sina föräldrar – försöker ändå Jeanette som vuxen kvinna att återkoppla till hemmet och 

barndomen. Hon söker försoning, men får det inte. Men någon slags längtan efter hemmet måste 

hon ju ändå ha känt, eftersom hon som vuxen ändå gjorde ett försök att återuppta kontakten med 

sin mor. 

Jeanette Winterson har också skrivit barnböcker. Den senaste av dessa heter Solstriden18, och den 

kom ut 2009. Det som jag tycker är mest intressant satt i relation till Jeanette Wintersons 

beskrivning av sin egen barndom är att modersgestalten i Solstriden väljer att offra sig för sin son. 

Min tolkning är att det är den lilla flickan Jeanettes egen längtan efter sin biologiska mor, som i 

boken beskrivs som Annes kamp för sitt barn. Hade hon själv hoppats att hennes biologiska mor 

hjältemodigt skulle ha trätt fram och räddat henne från det kärlekslösa hem som Jeanette växte 

upp i? 

Jag tycker också att det är intressant att läsa Jeanette Wintersons självbiografiska bok satt i 

relation till Bettelheims idé om att barnen kan få mer tröst av en saga än av vuxna som kommer 

med tröst utifrån deras sätt att se och resonera, eftersom sagans syn på världen stämmer med 

barnens egna synsätt19. Kanhända var det också av ett liknande skäl som Jeanette Winterson skrev 

                                                             
17 Jeanette Winterson: Varför vara lycklig när du kan vara normal. Wahlström och Widstrand, (Stockholm, 
2012). 
18 Jeanette Winterson: Solstriden. Rabén och Sjögren (Stockholm, 2009) 
19 Bettelheim, sid 57 
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sina barnböcker – för att visa att det faktiskt går att tolka världen på ett annat sätt än på det sätt 

som vuxna presenterar den. Själv hade hon ju egentligen inte något annat val – i alla fall om hon 

skulle orka leva vidare som den person hon själv ville vara men som inte dög i adoptivmoderns 

ögon.  

Utifrån sina dystra barndomsupplevelser är det kanske inte heller en helt oväntad bana som 

Jeanette Winterson valt med sitt författarskap. Louise M. Rosenblatt skriver i sin bok 

Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa att ”böcker kan vara en befriande faktor på 

många sätt och avslöja för unga läsare att det finns andra livsformer än de som de själva har råkat 

bli födda i”20. Wintersons barndom, som ju inte alls erbjöd en tillvaro med glädje och ljus, skulle 

förmodligen ha känts ännu svårare om hon inte haft sitt stora läsintresse. Att resa in i fantasins 

förtrollade värld måste ha varit en underbar känsla för den lilla ensamma och missförstådda 

flickan. Därför vill hon säkert också med sina barnböcker erbjuda sina unga läsare en 

fantasieggande upplevelse som kan ge en liknande känsla som den hon själv kan förmodas ha fått 

med sina egna läsupplevelser som barn.  

                                                             
20 Rosenblatt, sid 154 
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VAL AV JÄMFÖRANDE TEXTER TILL DET LITTERÄRA EXPERIMENTET 

I mitt litterära experiment har jag valt att omarbeta några moderna texter i samma stil som 

Zacharias Topelius och HC Andersen skrivit sina sagor, och jag har då utgått ifrån dessa två böcker 

som är skrivna under 1800-talet: 

 Den lilla flickan med svavelstickorna av HC Andersen, utgiven år 1846 

 Sagan om björken och stjärnan av Zacharias Topelius, utgiven år 1852 

De böcker jag valt ut och som är skrivna under 2000-talet är:  

 Den dagen av Viveka Sjögren, utgiven år 2008 

 Ensammast i världen av Magda Eggens, utgiven år2003 

 

Min förhoppning är att mitt litterära experiment ska ge mig en vidgad förståelse för vad det är i en 

berättelse som skapar den sortens fängslande känsla som jag en gång upplevde när jag läste Sagan 

om björken och stjärnan, och jag hoppas också att jag ska få en uppfattning av hur känslor skildras 

i barnlitteraturen om man jämför 1800-talsförfattarna Topelius och Andersen med de nämnda tre 

moderna författarna. Huvudsyftet med experimentet är alltså att se om bilden av sorg, saknad och 

längtan förändras i de omskrivna texterna när jag jämför med de ursprungliga. 
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METOD 

Till att börja med har jag läst böckerna och försökt analysera dem för att bilda mig en uppfattning 

om innehåll och stil. Jag har valt två berättelser från 1800-talet, som jag tror är tidstypiska, och 

som fått stor genomslagskraft. Hans Christian Andersen och Zacharias Topelius har båda skrivit 

sagor som lästs av oerhört många barn genom åren. De två berättelserna som jag valt ut från 

deras författarskap är väldigt känslomässiga och starka i sina uttryck.  

Jag har också läst några av Selma Lagerlöfs berättelser för barn, som visserligen inte är skrivna på 

1800-talet, utan på tidigt 1900-tal, men den stil och de uttryck hon använder i sina allvarligare 

berättelser påminner om både Topelius och Andersens. Selma Lagerlöfs barnböcker har jag läst 

mest för att försöka få en bredare bild av hur man förr i världen förmedlat uttryck för känslor som 

sorg, saknad och längtan i texter skrivna för barn. Jag har därför heller inte gjort direkta referat till 

Lagerlöfs berättelser i min uppsats. Däremot har jag tagit med dem i litteraturförteckningen. 

Helena Nyblom är en annan författare vars skildringar för barn jag också tagit del av. Hon har 

bland annat skrivit en saga som heter Ringen21, och som publicerades i sagosamlingen ”Bland 

tomtar och troll” år 1914. Det är John Bauer som illustrerat sagan, vilket i sig ger ett extra 

skimmer över berättelsen. I Ringen använder Helena Nyblom ett språkbruk som till stora delar 

liknar såväl Selma Lagerlöfs som Zacharias Topelius och HC Andersens sätt att skriva.  

Eftersom de moderna böcker jag valt ut för mitt litterära experiment visade sig vara skrivna av 

kvinnor som överlevt förintelsen, tänkte jag också att det kan finnas skäl att nyansera min bild av 

hur författare av nyare barnlitteratur har skildrat känslor.  

Därför har jag också läst två berättelser som Astrid Lindgren skrivit, och som båda är publicerade 

i en bok med titeln Sunnanäng22. Dessa båda berättelser har en handling som är både vemodig och 

sorglig, men som ändå är hoppfulla. Den första berättelsen heter precis som bokens titel, 

Sunnanäng. Den andra berättelsen heter Spelar min lind, sjunger min näktergal. Dessa båda 

berättelser påminner väldigt mycket om både Sagan om björken och stjärnan och Flickan med 

svavelstickorna, trots att de är skrivna så sent som 1959. De innehåller såväl längtan som sorg och 

hopp. Men ändå känns det som om Lindgrens berättelser har en lite annan ton, som jag absolut 

inte upplever som nationalromantisk och som heller inte har någon religiös koppling i egentlig 

                                                             
21 Helena Nyblom: Ringen, 1914 (http://sv.dikt.org/Ringen_%28Bland_tomtar_och_troll%29) 
22 Astrid Lindgren: Sunnanäng, Rabén och Sjögren (Värnamo, 2003) 
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mening. Man kan naturligtvis läsa in i handlingen att barnen i Sunnanäng fått komma till himlen 

och att linden, som har en central roll i den andra berättelsen, kan symbolisera det eviga livet. 

Men de tydliga kristna uttryck som jag framför allt hittar i Topelius Sagan om björken och stjärnan 

kan jag inte hitta i dessa berättelser.  

Bröderna Lejonhjärta23 är en annan bok skriven av Astrid Lindgren, och även i den berättelsen 

finns en beskrivning av tillvaron efter döden i en plats som benämns ”Nangijala”. Brödernas 

Lejonhjärtas färd till en bättre tillvaro sker i flera steg, och när draken Katla äntligen besegras 

beger sig bröderna till det slutliga paradiset, ”Nangilima”, där det endast finns glada äventyr. Visst 

kan man även här tänka sig att Astrid Lindgren inspirerats av Bibelns berättelse om ormen i 

paradiset, och att Katla kan vara en omskrivning av denna. Men om jag försöker se texten ur ett 

barns perspektiv, så tror jag inte att kopplingen till kristna värderingar upplevs så stark och tydlig 

som den gör i exempelvis Sagan om björken och stjärnan.  

Visserligen är berättelserna i Sunnanäng alltså skrivna 1959 och Bröderna Lejonhjärta 1973, så de 

tillhör inte kategorin ”litteratur från 2000-talet”. Jag ville ändå ha dessa berättelser med i min 

sammanlagda bild; dels för att Astrid Lindgren är en av världens mest lästa barnboksförfattare, 

men också för att jag tycker att de bildar någon slags övergång från 1800-talslitteraturen mot den 

sentida litteratur jag valt ut för experimentet.  

                                                             
23 Astrid Lindgren: Bröderna Lejonhjärta, Rabén och Sjögren (Värnamo 2003) 
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INLEDANDE BESKRIVNING AV SAGAN OM BJÖRKEN OCH STJÄRNAN AV 
ZACHARIAS TOPELIUS 

Sagan om björken och stjärnan handlar om ett syskonpar som blivit bortförda till främmande land, 

men där förvisso ”funnit vänliga händer som togo vård om dem”24. Längtan till hemlandet är dock 

så stark att barnen en dag bestämmer sig för att påbörja den långa och mödosamma vandringen 

mot sitt hem. Den enda vägbeskrivning de känner till om hemmet är att där finns en björk genom 

vilkens löv en stjärna syns lysa klart. I berättelsen beskrivs deras svårighet att finna vägen, men 

att de då ledsagas av två små fåglar och att de med stark tro på Guds beskydd så småningom – 

efter två år – hittar hem till gården där björken står och stjärnan lyser genom dess grenverk. Vid 

björkens fot finns två små kors, som visar att deras två syskon där blivit begravda.  

Att boken är skriven under en tid som ännu inte mött sekularisering och stor påverkan av 

omvärlden känns väldigt tydligt. I texten hänger gudstron som en slöja över nästan varje rad, som 

en självklar del av berättelsen. 

Den innerliga längtan kryddad med förtröstan som genomsyrar berättelsen ger innehållet sin 

prägel. Som exempel kan nämnas det stycke där Topelius beskriver hur de som ännu bor kvar i 

landet (Finland) ständigt saknar och längtar efter sina anhöriga som förts bort under ofredstiden: 

”Anna, min syster, ser du någon komma? – så frågade mången den andra, när stugan var enslig och 

de kära icke hördes av: – Ser du ingen komma? Ser du ännu ingen komma? Och oftast svarades: – 

Ingen, ingen!25” samt det stycke där han beskriver hur de människor som tvingats lämna sitt 

hemland jämför sig med ”Guds egendomsfolk” – de fångna judarna i Babylon. Han skriver: ”Åren 

gingo, syskonen växte upp och ledo ingen nöd, men i allt sitt överflöd kunde de icke förgäta fader, 

moder och fädernesland. Det var med dem som med de fångna judarna i Babylon, vilka hängde 

sina harpor i pilträden, och ej kunde sjunga, ej spela, ej dansa i det främmande landet, ty deras 

hjärta var i Jerusalem”26. Dessa textrader kan man läsa redan i det tredje och fjärde stycket, och 

därmed har en stämning redan byggts upp så att läsaren ges möjlighet att leva sig in i den känsla 

av saknad och längtan som människorna bär på.  

Sagan om björken och stjärnan skrevs år 1852, och ingick så småningom i en serie om åtta böcker 

som benämndes ”Läsning för barn”. Zacharias Topelius hade dessförinnan skrivit en hel del lyrik, 

vilket jag även tycker präglar hans sagoberättande. Som grund till Sagan om björken och stjärnan 

                                                             
24 Topelius, sid 7 
25 Topelius, sid 6 
26 Topelius, sid 7 
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finns en händelse i släkten Topelius, som drabbade författarens farfars farfars familj under den 

”Stora ofreden”, d.v.s. tiden för den ryska ockupationen av Finland under åren 1713-1721. Två av 

barnen i familjen sägs då ha blivit bortförda till ”främmande land” och två av barnen ska ha dött 

och blivit begravda under ett träd på gravgården27. Jag kan tänka mig att man i släkten ofta talat 

om den händelsen och att den gärna och ofta berättades för de unga som växte upp. Zacharias 

Topelius levde säkert med den sorgliga berättelsen, och jag är övertygad om att den påverkat 

honom på många plan. 

Zacharias Topelius föddes år 1818. Han var författare, tidningsman och professor i allmän historia 

vid Helsingfors universitet. Topelius var en aktiv författare, och han har skrivit såväl lyrik, 

romaner, noveller och sagor som skådespel. Hans prosatexter har ofta historisk bakgrund.  

Topelius skriver på ett sätt som vädjar till barns fantasi. Han målar i sina texter fram bilder som 

skapar en känsla för både miljöer och människor. Jag tycker att hans berättelser också gränsar till 

att vara prosalyriska. Detta kanske inte är så konstigt med tanke på att han också var en stor 

lyriker. 

Zacharias Topelius hade en fosterländsk och nationalromantisk ton i sina berättelser, men han vill 

också förmedla ett positivt tänkande och en optimism till sina unga läsare28 I jämförelse med de 

stela och pedagogiskt inriktade böcker som i övrigt fanns att tillgå under artonhundratalets mitt 

måste Topelius böcker ha framstått som rent magiska i barns ögon! Att läsa dessa poetiska och 

konstfulla berättelser med de vackra och levande beskrivningarna kan väl inte ha varit annat än 

en resa rakt in i fantasins värld.   

                                                             
27 Fredrik Liljeström: http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/schalin/kzs/03kuzs.htm#bjst,  
28 Bernt Olsson och Ingemar Algulin, m.fl.: Litteraturens historia i Sverige, femte upplagan. Nordstedts, 
(Stockholm, 2009), sid 273. 

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/schalin/kzs/03kuzs.htm#bjst
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INLEDANDE BESKRIVNING AV SAGAN ”DEN LILLA FLICKAN MED 
SVAVELSTICKORNA”  AV HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

Sagan om Den lilla flickan med svavelstickorna 29handlar om en liten fattig flicka som varken har 

skor eller huvudbonad, men som skickas ut i vinterkylan på nyårsaftonen för att försöka sälja 

svavelstickor. Flickan är ensam. Runtomkring henne pågår nyårsfirande; glädje och värme i alla 

hus. Flickan är hungrig och frusen, och hon ser genom fönstren in i husen hur bra alla andra har 

det.  

Hennes sorg och längtan beskrivs så här: ”Ingen hade på hela dagen köpt av henne, ingen hade 

gett henne en liten slant, hungrig och frusen gick hon och såg så ynklig ut, den lilla stackaren. 

Snöflingorna föll i hennes långa gula hår, som lockade sig så vackert i nacken, men hon tänkte 

sannerligen inte på lockarna. I alla fönster lyste ljusen, och så luktade det här på gatan så härligt 

av gåsstek; det var ju nyårsafton, ja, det tänkte hon på.”30 

I den fortsatta berättelsen försöker den lilla flickan att värma sig genom att tända sina 

svavelstickor, varpå hon också ser vackra syner som visar sig i lågan från svavelstickorna. 

Samtidigt faller en stjärna från himlen, och då säger den lilla så som hennes mormor – den enda 

som någonsin varit snäll mot henne - lärt henne: ”Nu är det en som dör! När en stjärna faller, 

stiger en själ opp till Gud”31.  

I slutet av berättelsen ser flickan sin döda mormor genom lågan på en av stickorna, och för att få 

henne att stanna kvar längre, tänder hon eld på alla återstående svavelstickor. Därefter får man 

läsa ”Men i hörnet vid huset satt i den kalla morgonstunden den lilla flickan med röda kinder, med 

ett leende kring munnen - död, ihjälfrusen den sista kvällen på det gamla året. Nyårsmorgonen 

gick opp över det lilla liket, som satt med svavelstickorna, en av buntarna var nästan uppbränd. 

Hon har velat värma sig, sa man. Ingen visste, hur mycket vackert hon hade sett, i vilken glans hon 

med gamla mormor hade gått in i nyårsglädjen.32”. Man känner rysningar längs ryggraden vid 

beskrivningen av hur den döda flickan sitter med den uppbrända bunten av svavelstickor i 

handen och dessutom har behållit ett leende kring munnen, vilket jag föreställer mig ska ha haft 

till syfte att göra bilden av döden mindre skrämmande.   

                                                             
29 Hans Christian Andersen: Den lilla flickan med svavelstickorna, Bonnier utbildning (Stockholm, 2005) 
30 Andersen: sid 2 
31 Andersen, sid 15 
32 Andersen: sid 16 
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Hans Christian Andersen föddes 1805. Han var enda barnet till en skomakare och hans hustru. 

Han hade en fattig och enkel uppväxt och var inte särskilt duktig i skolan, men blev ändå en av 

Danmarks internationellt mest kända författare. Vi är många som läst hans sagor och njutit av 

hans känslofyllda skildringar.  

Jag har även läst andra berättelser som HC Andersen skrivit, och hans stil kan sägas vara 

sofistikerad och reflekterande, men samtidigt enkel och konkret. HC Andersen har, precis som 

Topelius, också skrivit många dikter. Han står dessutom som skapare till ett femtiotal skådespel. 

Jag tycker att just detta senare – hans anknytning till skådespelet – syns i hans sätt att skriva 

sagor. Jag gissar att hans barnböcker även för 1800-talsbarnen var lätta att ta till sig och lätta att 

förstå.  



 

19 

 

INLEDANDE BESKRIVNING AV SAGAN ”DEN DAGEN”  AV VIVEKA SJÖGREN 

Den dagen33 är en bilderbok utgiven år 2008, som riktar sig till barn i åldrarna 3-6 år. Den handlar 

om en liten fågelunge som tillsammans med sin familj blir utslängd ur sitt bo av ett gäng ilskna 

svartvita fåglar. De svartvita passar på när fågelfamiljens pappa är ute för att samla mat till sina 

ungar. Den allra yngsta lilla fågelungen – en liten syster – blir svårt skadad vid attacken från de 

svartvita fåglarna. Den lilla familjen måste fly från området, eftersom det känns farligt att stanna 

kvar, och de små ungarna som ännu inte lärt sig flyga får lov att gå. Men den lilla skadade systern 

klarar inte strapatserna.  

Bildillustrationerna blir så talande i den här boken. Man ser hur de stackars fåglarna blir allt mer 

böjda i sina nackar, och så småningom övergår de färgade illustrationerna också i svartvitt, vilket 

förstärker den sorgliga stämningen.  

Fåglarnas känslor av längtan och saknad uttrycks så här: ” Det kunde ha varit härliga dagar. Det 

fanns alltid någon att leka med, alltid någon att prata med. Men maten räckte inte till och vi var 

fortfarande rädda”34. Mitt i bedrövelsen lär sig den lilla fågelungen att flyga, men han saknar sin 

pappa och hade önskat att han skulle ha varit där. Mamman försöker glädja sig, men sorgen finns 

där, och hon kan inte låta bli att fälla en tår. ”Jag vet vilken sorts ledsenhet den kom ifrån också. 

Det är den som spänner i kinderna, som trycker bakom ögonen, som hela tiden ligger och darrar 

under huden.”35 Så beskrivs sorgen.  

I slutet av berättelsen tar mamman beslutet att hon och ungarna ska flytta till ett annat land 

(”Ettannatland”) för att de ska slippa vara rädda. Den lilla fågeln hoppas då att pappan redan ska 

vara där och att han också ska få se när hans lilla unge flyger.  

Viveka Sjögren föddes 1966 i Stockholm, är illustratör, skrivpedagog och författare, numera bosatt 

i Delsbo. Hon har själv både skrivit och illustrerat boken Den dagen. I en intervju36 säger hon att 

hon tycker om det fantasifulla och förtrollade i livet. Hennes tanke med Den dagen är att öppna 

upp ett samtal med barn om krig och alla miljoner människor som är på flykt idag37. 

                                                             
33 Viveca Sjögren: Den dagen. Kabusa böcker, (Stockholm, 2008) 
34 Sjögren, sid 10 
35 Sjögren, sid 16 
36 Viveca Sjögren: http://illustratorcentrum.se/medlem/viveka-sjogren 
37 Viveca Sjögren: http://www.barnboksprat.se/tag/viveka-sjogren/ 
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INLEDANDE BESKRIVNING AV SAGAN ”ENSAMMAST I VÄRLDEN” AV MAGDA 
EGGENS 

Ensammast i världen38 är en bilderbok som främst riktar sig till förskolebarn. Huvudpersonen i 

den här berättelsen är också ett djur, men den här gången är det en liten svart kattunge – en 

sommarkatt – som blir lämnad kvar i sommarstugan när familjen som tidigare haft hand om 

katten åker tillbaka till stan. Den lilla katten är hungrig och ovan att klara sig själv, och hungern 

driver den iväg att söka föda. Jakten på mat och sällskap lyckas inte så bra. Kattungen blir 

bortjagad av ilskna fåglar, av grannens katt som vill ha sin mat i fred, av hundar i en rastgård och 

av hundar som följs av ett gäng jägare. Situationen känns svår för den lilla katten.  

Men så får han plötsligt syn på en vit liten kattunge som leker med en flicka i en trädgård. Vår lilla 

svarta kattunge vill också vara med och leka, men åter blir han bortjagad av ilskna fåglar.  

Illustrationerna i boken följer stämningsläget i texten. När kattungen blir lycklig över att ha sett 

en söt, vit kattunge, är färgerna glada och ljusa. I nästa uppslag, när fåglarna dyker upp och jagar 

undan honom, är färgerna mörka och förstärker den hotfulla stämningen. Författaren skriver i 

den situationen så här: ”Han kröp in under busken igen och väntade. Mörkret föll sakta. Det blev 

kallt ute och den lilla svarta kattungen kurade ihop sig. Inne i huset såg han den vita katten sitta i 

fönstret och titta ut. Han ville också vara inomhus. Han ville också få mat och värme.”39  

Lyckligtvis är den lilla flickan en godhjärtad människa och tar in den lilla svarta kattungen i 

gemenskapen, där han får ta del av både mat, värme och sällskap. Men det var inte helt utan kamp 

som hon fick ta in kattungen. Hennes mamma var misstänksam och ville hindra henne:  

”– VAD I ALL VÄRLDEN TAR DU DIG TILL! sa mamman förskräckt. Du menar väl inte att den 

främmande katten också ska få bo här i huset hos oss? – Jo, annars flyttar JAG, sa flickan. Just då 

kom pappan ut i köket. – Låt den lilla svarta bo här också, sa han. Mirre behöver en kompis. Den 

lilla kraken kan väl inte vara ute i kylan ensam. Vi måste förstås höra efter om det är någon som 

saknar den. Men nog skulle vi väl ta hand om ett litet ensamt människobarn som knackade på vår 

dörr, eller hur? sa han. Både mamman och flickan nickade.” 

 

                                                             
38 Magda Eggens: Ensammast i världen, Rabén och Sjögren (Stockholm, 2003) 
39 Eggens, sid 29-30 
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Ja, i den här berättelsen blev alltså slutet gott, allting gott! Jag kan inte låta bli att tänka på hur det 

skulle ha varit om den lilla flickan med svavelstickorna hade fått ett sådant bemötande som 

kattungen fick…!! 

Magda Eggens avslutar sin bok med en eftertext, där hon bland annat skriver att den här boken 

handlar om hur ett barn kan få vuxna att övervinna sina fördomar och hjälpa en liten flykting. 

Boken är skriven år 2003. 

Magda Eggens föddes år 1924 i Ungern. Hon skriver oftast böcker för lite äldre barn – i åldrarna 8-

10 år. Dessa böcker har ett genomgående tema som handlar om krigets fasor och konsekvenser. 

Hon har egna erfarenheter från krig, förföljelse, rasism, främlingsrädsla och mobbing. Magda 

Eggens och hennes syster kom till Sverige år 1945 med de vita bussarna. 40 I sina självbiografiska 

böcker Om stenarna kunde tala och Jag måste berätta har Magda Eggens dels beskrivit sin egen 

lyckliga barndom, där trygghet, kärlek och förståelse rådde41, men hon har också skrivit om de 

enorma fasor och prövningar som hon och hennes familj fick utstå i Auschwitz42 och hur hon 

senare i sällskap med sin enda överlevande familjemedlem, systern Eva, skickades till olika 

arbetsläger men hur de ändå så småningom mirakulöst överlevde och blev förda till Sverige.  

På många sätt kan jag känna att Ensammast i världen är en allegori över Magda Eggens eget liv och 

den berättelse om främlingshat och dess följder som hon vill framföra.  

                                                             
40 Magda Eggens: http://www.magdaeggens.se/faktablad.pdf  
41 Magda Eggens: Om stenarna kunde tala, Rabén och Sjögrens Bokförlag (Stockholm, 1997), sid 32-33, 43-
47 
42 Magda Eggens: Jag måste berätta, ScandBook (Stockholm, 2010), sid 43-45 

http://www.magdaeggens.se/faktablad.pdf
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INLEDNING TILL MITT EXPERIMENT 

Innan jag påbörjar mitt litterära experiment vill jag sammanfatta vad jag tycker är den stora 

skillnaden mellan den upplevda känslan i barnberättelser när jag jämför 1800-talsförfattarna med 

2000-talsförfattarna, och jag har kommit fram till att det är några punkter som jag kan identifiera 

och som får utgöra basen för mina teorier: 

 I 1800-talsskildringarna finns religionen, tron på Gud, som en tydlig tråd och ett skimmer 

som lyser igenom sagorna. Detta gäller i allra högsta grad den här typen av sagor, som 

beskriver just sorg, saknad och längtan. Änglarna finns där som tydliga budbärare. I Sagan 

om björken och stjärnan är det fågelungarna – de ständiga ledsagarna – som får iklä sig 

rollen av änglar och väsen som leder barnen rätt. Där finns också en klar koppling till 

Betlehemsstjärnan, som visade vägen till Jesusbarnet. Stjärnan vid björken är den enda 

vägvisare – förutom fåglarna – som barnen känner till.  

 

HC Andersen använder i Den lilla flickan med svavelstickorna inte just uttrycket ”ängel”, 

men i hans beskrivning kan man ändå känna hur flickan förvandlas till en ängel i den 

stund hon tillsammans med mormodern får komma hem till Gud  

 

Men även i Den dagen av Viveka Sjögren, finns änglatemat med. Som tidigare nämnts 

beskriver hon den lilla systerns död så här: ”Hon blev mindre och mindre och fanns snart 

inte längre. – Nu har hon lärt sig att flyga, sa min mamma. – Nu har lilla syster blivit en 

ängel och flyger högt bland molnen. Orättvist, tyckte jag. Jag ville ju också flyga”43. Här 

finns dock inte någon egentlig koppling till Gud eller något som skulle kunna betecknas 

som ”religiöst” annat än just ordet ”ängel”. Jag uppfattar Sjögrens beskrivning av en ängel 

mer som en metafor, som lika gärna kunde ha beskrivits som en fjäril eller en fjäder eller 

något annat.  

 De äldre berättelserna har också en viktig uppfostrande roll. Barnen klagar inte, utan de 

kämpar och uthärdar.  

 I den de äldre barnböckerna hittar jag också ett mycket mer poetiskt språkbruk än jag gör 

i den moderna. I barnboksöversikten Barn och böcker 44(en rådgivande handledning för 

föräldrar, lärare och bibliotekarie) efterlyser man sagor och berättelser som är anpassade 

                                                             
43 Sjögren: sid 14 
44 Eva Bolin, Eva von Zveigbergk, Mary Örvig: Barn och böcker, Rabén och Sjögren (Stockholm, 1966) 
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till moderna stadsbarn. Samtidigt menar författarna att ”gamla ord och vändningar ger 

stämning och att få moderna barnpoeter har lyckats komma upp till den enkla rytm och 

poesi som fängslar barn och som de urgamla ramsorna i så hög grad äger”45. Som ett 

enkelt exempel tänker jag mig att i en saga skulle en modern vattenkran inte alls ha 

samma magi som en brunn. Kan det möjligen bero på att man i ordet ”brunn” finner en 

koppling till poesin? På samma sätt känns det om man skulle jämföra Askungens gyllene 

vagn framdragen av vita hästar med en modern aerodynamiskt formad snabb sportbil där 

antalet ”hästar” knappast kan upplevas som varken romantiskt eller magiskt. För mig blir 

det en markant skillnad i känslan.  

Kanske den äldre litteraturen helt enkelt har omgärdats av en slags mystik beroende på 

att den innehåller ting, platser och företeelser som för oss är relativt obekanta, men som 

innehåller en dragning åt det historiskt romantiska? 

Det poetiska språket i 1800-talslitteraturen skapar för mig en känsla av sagoskimmer, och 

det saknar jag faktiskt i de moderna böcker jag läst. Framför allt gäller detta Johanna och 

Jordbyggarna, som jag tycker har ett genomgående vardagligt – på gränsen till slarvigt – 

språk.  

 1940-talet känns som en brytpunkt, där det moraliserande och uppfostrande 

sagoberättandet som tidigare varit dominerande i stor utsträckning ersätts med ett allt 

mer tidsanpassat och fritt berättande som tydligare utgick från barnets nivå46. Kanske är 

det just under den perioden som berättelserna också tappar lite av sin magiska karaktär?  

 En annan reflektion jag gjort är att döden är påtaglig och närvarande i den 1800-

talslitteratur jag läst. I den moderna litteratur som  jag valt ut finns visserligen också 

döden med. Som exempel kan nämnas Den dagen, där lillasystern blivit en ängel. Där 

nämns över huvud taget inte döden, utan där beskrivs bara hur lillasystern blev mindre 

och mindre och snart inte fanns längre, utan återfanns som en ängel som flög omkring. 

Boglind och Nordenstam beskriver också att skildring av döden i äldre tiders barn- och 

ungdomslitteratur inte var något ovanligt ämne, och att döden också kunde skildras som 

något skrämmande för att barnen skulle lära sig att uppföra sig så att de slapp straff efter 

döden!47 Man kan också tänka sig att döden fanns som en naturlig del av barnens liv, då 

det var betydligt vanligare att man dog i hemmet i stället för på sjukhus, som ju oftast sker 

idag.  

                                                             
45 Bolin et al, sid 60 
46 Kåreland, sid 35 
47 Boglind och Nordenstam, sid 260-261 
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 I den moderna litteraturen har barnen en mer självständig roll. Visserligen väljer de två 

syskonen i Sagan om björken och stjärnan att – utan de vuxnas tillåtelse – rymma för att 

återvända till sitt hemland, men samtidigt föregås inte deras avfärd av någon oppositionell 

diskussion, utan de väljer bara att stillsamt ge sig av. I Ensammast i världen är det den lilla 

flickan som envist trotsar sin mamma och begär att kattungen ska få stanna hos familjen, 

och hon lyckas också ganska enkelt genomdriva sin önskan.  
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LITTERÄRT EXPERIMENT 

DEN DAGEN VS BJÖRKEN OCH STJÄRNAN SAMT FLICKAN MED SVAVELSTICKORNA – 
OMARBETAD TEXT 

Jag har valt att omarbeta berättelsen Den dagen i sin helhet eftersom berättelsen innehåller 

väldigt lite text och dessutom har ett sammanhang som gör att man inte kan bryta ut delar av 

berättelsen. Jag har tänkt på både Sagan om björken och stjärnan samt Flickan med svavelstickorna 

när jag har omarbetat texten. I den ursprungliga berättelsen Den dagen är huvudpersonerna 

fåglar, men jag valde att i stället beskriva figurerna som människor 

************************************** 

Det var en gyllene tid då glädjen rådde. Vår mor och far hade byggt oss ett vackert hem, där vi 

kände oss trygga och fick all den mat och omsorg vi behövde. Dock fanns på himlen ett moln så 

mörkt att om det skulle skymma solen skulle dess strålar ej förmå att tränga igenom. Då dagen 

kom när molnet skymde solen och allt förvandlades var min far inte hemma. Han hade som vanligt 

begivit sig ut för att skaffa den mat och de förnödenheter familjen behövde för sin överlevnad. 

En fiendearmé av svartvita krigare hade i hemlighet invaderat vårt land. Då de kom visade de stor 

grymhet och jagade ut oss ur våra hem. I förtvivlan sökte min mor beveka deras sinnen då hennes 

barn ännu var så små att deras möjligheter att överleva utanför hemmets trygga vrå var mycket 

små. Men ingen lyssnade till hennes klagan.  

Min späda lilla syster, ack min vackraste goda, hon blev allt svagare och vi såg hur hon sakta 

tynade bort i sin sorg och sin saknad efter vårt hem och vår far. I dagar och nätter vandrade vi på 

stapplande trötta ben. Genom åkrar och skogar och över floder och myrar vandrade vi oförtrutet.  

En stjärnklar natt flammade så en av himmelens stjärnor plötsligt upp. ”Nu är det någon som får 

komma hem till himlen och möta Gud”, viskade min mor och såg med ängslan ut över sin 

barnaskara. I samma stund som hon uttalat de orden slöt min lilla späda syster sina ögon, och 

hennes sorg och plåga var till ända. Belyst av gnistrande stjärnor svävade hon som en ljusets ängel 

stilla upp till himmelen där inga fiender och ingen ondska längre kunde nå henne. 

Jag kan ännu minnas att jag i den stunden i tysthet tänkte att jag i mitt hjärta önskade slå följe med 

min syster och slippa de svårigheter och de umbäranden som väntade oss andra.  
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Vår mödosamma färd fortsatte, och längs vägen mötte vi andra landsmän som i striden också 

förlorat sina hem till fienden. Tillsammans vandrade vi dag och natt. Om dagarna var det svälten 

som plågade oss, och om nätterna var rädslan för de svartvita krigarna vår ständiga följeslagare. 

Vi hörde hur de vuxna viskade i mörkret om sådant som vi barn aldrig kunde förstå. Om sorger 

som är så svåra att inget människobröst kan bära dem.  

Men vandringen gav mig också styrka och lärde mig att utstå prövningar. Dock närde jag en 

innerlig önskan att min far skulle ha fått vara med och se hur jag vuxit och hur jag tog hand om 

mina syskon och tröstade min moder i hennes outsägliga sorg. Jag hade kraft att bära detta ok, ty 

jag bar inom mig en visshet om att det finns ett annat land där man sjunger andra sånger och där 

fred och frihet råder, och jag visste också att det snart var vår tur att nå detta land och att jag där 

åter skulle få möta min allra käraste lilla syster och min älskade far. 

*********************** 

I ursprungstexten beskriver Viveka Sjögren lillasysterns död så här: 

”Men min lilla syster kunde inte gå. Hon blev mindre och mindre och fanns snart inte längre. 

 – Nu har hon lärt sig att flyga, sa min mamma. 

– Nu har lilla syster blivit en ängel och flyger högt bland molnen 

Orättvist, tyckte jag. Jag ville ju också flyga.48 

 

Den dagen är en sagobok som jag tror – trots sitt allvarliga innehåll – vänder sig till mindre barn. 

Av den anledningen känns det också ganska naturligt att författaren har avdramatiserat systerns 

död och skrivit om den på ett mer lekfullt sätt.  

 

Om jag skulle göra en motsvarande omskrivning av Flickan med svavelstickorna för att 

avdramatisera hennes död skulle det kanske kunna bli så här: 

 

Den lilla flickan var kall och frusen, och hon längtade efter sin mormor. Hon var den enda som 

varit snäll mot henne, men mormor fanns inte hos henne längre, utan var en ängel som flög högt 

uppe bland molnen. Flickan tände sin magiska sticka, och plötsligt såg hon sin mormor komma 

emot henne och mjukt lyfta upp henne i famnen, och tillsammans flög de så i full fart upp mot 

molnen.  

 

                                                             
48 Sjögren, sid 14 
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Kanske skulle en sådan text fungera som en modern berättelse och kanske också passa för mindre 

barn. Här har jag i alla fall valt att behålla lite av magin – i form av en magisk sticka – eftersom jag 

tycker att Viveka Sjögren faktiskt också använder den typen av uttryck i sin bok – bland annat när 

hon skriver om den sorg som det viskades om på kvällarna: 

 

”Om kvällarna viskades det om sånt man inte kan förstå 

Att vissa inte hade hunnit ut 

Att små ungar hade dött 

Att pappor var försvunna 

Att sorgen är så tung 

Att sorgen inte har vingar, utan måste bäras som en sten i bröstet”.49 

                                                             
49 Sjögren, sid 18 
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ENSAMMAST I VÄRLDEN VS FLICKAN MED SVAVELSTICKORNA – OMARBETAD TEXT 

Berättelsen Ensammast i världen har jag omarbetat med utgångspunkt i att detta egentligen är en 

allegori, och jag har i tankarna haft Magda Eggens egna upplevelser, som är oerhört starkt 

beskrivna i hennes egna självbiografiska böcker. Mitt val av jämförande berättelse föll på HC 

Andersens Flickan med svavelstickorna – detta på grund av att jag fick en liknande känsla inför 

dessa båda berättelser trots att de är skrivna under helt olika tidsepoker och under helt olika 

förutsättningar. Magda Eggens berättelse blir för mig mycket känslosam trots att de språkliga 

uttrycken egentligen inte förmedlar någon stark känslosam stämning. Jag har läst boken flera 

gånger, och efter att ha kryddat min upplevelse av den med hjälp av Eggens självbiografiska 

böcker, blev min känsla av berättelsen ännu starkare. Att göra en omskrivning av Ensammast i 

världen kändes för mig som den största utmaningen i mitt C-arbete.  

******************************* 

Den lilla svarta kattungen satt där ensam på en sten. Hans egen mor hade försvunnit, och de 

människor han hade satt sin tro till hade rest iväg till den stora staden och lämnat honom åt sitt 

öde. Katten var hungrig och kände sig ensam – ensammast i världen. 

Där gick nu den lilla katten på sina mjuka och ej härdade tassar. I ett försök att stilla sin hunger 

försökte han lapa i sig lite mjölk från den skål som var ämnad för grannens katt. Han blev omilt 

bortjagad. Så ynklig och så liten den lilla katten kände sig. Hans svarta päls, som tidigare glänst av 

moderns omsorg och god tillgång på föda, hade börjat se luggsliten och matt ut. Han såg hur 

grannens katt girigt lapade i sig av den goda mjölken, emedan den vaksamt iakttog den stackars 

lilla kattungen som bara kunde drömma om god fisk och spenvarm mjölk. 

På sina trötta ben gick den lilla katten vidare, och vart han än kom fick han ingen mat och heller 

ingen värme. Ett iskallt regn strilade ner och gjorde hans redan stripiga päls ännu stripigare och 

iskall. Kylan trängde igenom till hans darrande och magra kropp. Hans tassar värkte och var 

nästan döda av köld.  

Å, lite värme och omsorg skulle göra gott.  

Under vandringen mötte han ett koppel av jägare med arga hundar som bara ville honom illa. 

Förskrämd och med uppbjudande av sina sista krafter rusade han vidare, tills han nästan stupade 

av trötthet. Han lade sig ner under en buske i det regnvåta och kalla gräset. Då plötsligen tändes 
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en strimma av hopp och glädje i hans hjärta. Ty framför honom uppenbarades det vackraste han 

någonsin sett – en ljuvlig liten vit kattflicka som glädjefyllt lekte med en människoflicka i 

trädgården. Så gärna han ville närma sig, men han vågade sig dock inte fram. När mörkret föll såg 

han genom det upplysta fönstret hur den vackra vita katten satt och tittade ut. Han drömde om att 

vara hos henne i värmen och ljuset. Han ville också få mat och omsorg. Den lilla kattungens ögon 

blev fuktiga av tårar, och med en uppgiven suck rullade han ihop sig i det våta gräset och försökte 

finna lite värme till sin frusna kropp.  

Han måste ha slumrat, och kanske drömde han, för plötsligt stod hon där bredvid honom, den 

allra vackraste vita katten. Medan hon betraktade honom lade hon sitt lilla vackra huvud på sned 

och frågade med mjuk stämma 

- Vad gör du i min trädgård? 

- Jag har ingen annanstans att ta vägen, förklarade han och såg på henne med sorgsna ögon. 

I detsamma tittade den lilla människoflickan ut genom fönstret och fick syn på de båda 

kattungarna. Flickan skyndade sig till sin mor och tiggde och bad om att också få ta hand om den 

svarta lilla katten, men moderns svar var hårt och kallt. Hon önskade inte få in någon hemlös katt 

som var ouppfostrad och som kanske också bar på löss i sin päls. Flickan gick ut och hämtade sin 

lilla vita kattunge, och hon skakade sorgset på huvudet när hennes blick mötte den lilla stackars 

svarta kattungens.  

- Den där katten är nog van att vara ensam och klarar sig säkert själv, sade mamman till sin 

dotter när hon öppnade dörren för att låta den vita kattungen och flickan komma in i värmen i 

huset.  

Den svarta lilla olyckliga kattungen såg hur dörren stängdes, och med stor sorg i sitt hjärta lade 

han åter ner sitt huvud i det våta gräset och somnade och drömde om den vackra lilla vita katten 

och värmen i huset. Han kände sig ensammast i hela världen. 

Människoflickan, som hade en varm och innerlig själ, kände dock en stark oro för den lilla svarta 

kattungen, så i hemlighet smög hon sig ut och lyfte upp den lilla katten i sin famn. Försiktigt bar 

hon honom mot den ljuvliga stugvärmen, där hon i dörren åter möttes av modern som ville hindra 

henne. Tårar trillade nerför den lilla flickans kinder när hon vände sig till sin mor med sin vädjan. 

- Men om inte Sotis – som hon redan i tankarna kallade honom – får komma in och bo hos oss 

kan inte heller jag bo kvar här. Var finns då rättvisan i världen? För mor, tänk om han skulle ha 
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varit ett litet människobarn som saknade hem. Nog skulle vi väl ha tagit hand om ett litet 

ensamt Guds barn som knackade på vår dörr en mörk och regnig höstkväll? 

Vid den lilla flickans kärleksfulla ord veknade modern, och så blev det så att den svarta lilla 

kattungen ändå fick ett hem och en familj. Och han fick bo med den vackraste vita katten som 

fanns på jorden, så vit och så god som en ängel, precis som den lilla människoflickan. 

*************************** 

Om den lilla flickan med svavelstickorna hade haft lika tur som den lilla svarta kattungen hade HC 

Andersens saga fått ett helt annat slut. Kanske hade den slutat så här: 

När hon tände sin allra sista svavelsticka var det någon som såg hur det glimmade till ute i 

snödrivan. En liten pojke satt i fönstret och drömde om att få gå ut och leka – bara det skulle bli 

lite mindre kallt. Han såg hur den lilla flickans ansikte lystes upp, och han såg också hur hon sjönk 

ihop. Han ropade på sin mor, och tillsammans skyndade de sig ut. Med varsamma händer bar de in 

den lilla frusna flickan och lade henne på en mjuk filt framför brasan. 

Den lilla flickan sov djupt, hon var nästan medvetslös. Men i drömmen kände hon hur hon blev 

buren av mjuka händer. Hon log. Äntligen hade hon fått ett hem och en familj som gav henne 

värme, mat och kärlek. 
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SLUTSATS 

 

Att omarbeta texter och ”förflytta dem till en annan tidsålder” har vidgat mitt perspektiv på vad 

innehållet i en text egentligen innebär. Jag tycker att avsnitten i de moderna berättelser som jag 

omarbetat för att passa i 1800-talsstil inte bara förändrades ordmässigt, utan även känslomässigt. 

Det var också intressant att vända på tankarna och ge delar ur de gamla berättelserna en 

modernare stil. 

Av mitt litterära experiment tycker jag mig kunna dra slutsatsen att bilden av sorg, saknad och 

längtan målas med starkare uttryck i den äldre barnlitteraturen, och att detta är en stor del av 

förklaringen till den upplevelse jag försökt fånga i min frågeställning.  

Huruvida författarens bakgrund och hemmiljö påverkat den förmedlade bilden av sorg, saknad 

och längtan kan jag inte bedöma utifrån den litteratur jag studerat för detta arbete. Men 

personligen tror jag ändå att barndomen och upplevelsen av hemmet påverkar sättet att skriva 

och val av innehåll i berättelser för barn. Kanske får den frågeställningen kvarstå till en uppsats på 

D-nivå?  

Jag tror också att sagans själ behöver någon form av magi och att val av ton och uttryck påverkar 

upplevelsen av berättelsen på ett påtagligt sätt. Det är också den magin som jag tycker till viss del 

går förlorad i de modernare sagorna på grund av att bilderna av sorg, saknad och längtan målas 

med uttryck som inte är lika starka som de uttryck 1800-talets barnlitteratur kunde erbjuda. 

Kanske att vi idag underskattar barns förmåga att ta till sig beskrivningar och uttryck som ligger 

utanför deras vardagsspråk och vardagstillvaro. Vi kanske också i allt för hög grad undviker 

starka beskrivningar av sorg, saknad och längtan. Jag tror inte att ett barn som läser en barnbok 

absolut måste förstå varje ord eller uttryck eller ens känna till den geografiska/tidsmässiga 

miljön, utan jag tror att stämningen och känslan i berättelsen är det absolut viktigaste. Dessutom 

förstoras barnets värld och förmågor om nya kunskaper och ett utökat ordförråd tillförs.  

Bettelheim menar i sin bok Sagans förtrollade värld att många vuxna nuförtiden har en 

benägenhet att uppfatta det som händer i sagorna bokstavligt, medan det i stället rör sig om 

symboliska tolkningar av svåra upplevelser i livet. Han menar att barnen inte vet att de gör 

symboliska tolkningar, men att de ändå intuitivt uppfattar det50. Det skulle kunna betyda att 

                                                             
50 Bettelheim, sid 213 
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dagens barnboksförfattare också i någon mening undviker att skriva alltför mörkt och dramatiskt 

eller krydda med alltför sorgliga uttryck i beskrivningen av allvarliga händelser – i tron att barnen 

inte skulle klara av bearbetningsprocessen.  

I boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa menar Louise M Rosenblatt att 

litteraturen kan vara ett redskap för att erbjuda upplevelser som det annars inte skulle vara 

möjligt eller välbetänkt att föra in i våra egna liv51.  

Rosenblatt menar också att det litterära verket inte är en moralpredikan med etiska, filosofiska 

eller religiösa föreskrifter, utan att det som konstverk erbjuder ett särskilt slags upplevelse. Hon 

menar till och med att det är ett sätt att leva och att berättelsen därmed är en utvidgning av livet 

självt52. Det är stora ord, men i en filosofisk mening kan jag ändå hålla med henne om att den 

känsla och den upplevelse som en berättelse kan erbjuda ger en dimension till livet som i alla fall 

jag tycker kan bidra till att ge ett annat perspektiv på vardagens händelser. För att återkoppla till 

inledningen av min uppsats, så kanske just mina känsloupplevelser när jag läste om de två utsatta 

och ensamma barnen i Sagan om björken och stjärnan bidrog en ökad förståelse av att världen 

faktiskt kan se annorlunda ut än just den värld som jag själv befann mig i.  

Jag vill inte påstå att det bara är de gamla sagorna som erbjuder känslor och magi i sina 

berättelser. Däremot tror jag att det kan vara så, att klassiska, välskrivna och intresseväckande 

verk alltid överlever – något som också gäller modern barnlitteratur. Den författare som på ett 

djupare plan lyckas fånga intresset för sina berättelser kommer att ha lättare för att få dem 

ihågkomna. Som svar på min egen frågeställning tycker jag också att jag ser att bilder av sorg, 

saknad och längtan kan målas upp på olika sätt, och att tidsåldern förvisso speglar hur dessa 

bilder ser ut, men att de också kan upplevas olika beroende på vilka uttryck man använt.  

 

                                                             
51 Louise M. Rosenblatt: Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Studentlitteratur. (Lund, 
2002), sid 44-45 
52 Rosenblatt, sid 214 
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