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Inledning 
Jag minns tydligt min första mani inom berättelsens värld. Det var George 

Lucas filmsaga: Star Wars. Jag minns hur jag hänfördes av den episka kampen 

mellan gott och ont, vänskapen mellan hjältarna och av en fantastisk sublim 

humor som mina nära vänner aldrig förstod. Jag var givetvis en ljusets jedi. Jag 

slogs för det goda och kunde inte förstå hur någon kunde välja den mörka 

sidan. ”Är den mörka sidan starkare?”, frågar en gång Luke Skywalker sin 

mästare Yoda, Yoda med de stora öronen och den märkliga ordföljden. Nej, 

svarar han, men snabbare den är, lockande och mer förförisk.  Och visst är den 1

förförisk. Ju mer jag läser, ju mer förförisk blir den. Där är jag en motsatt Don 

Quijote, som offrar sina ideal för det subversiva i glädjen att få bryta sönder 

dem. Ondskan driver framåt, ondskan ger mening och ondskan besegrar det 

mest ödesdigra i livet. Tråkigheten. Vi ska nu titta på hur ondskan  kan ta form 2

hos två av Sveriges största författare.  

Material, syfte och frågeställningar 
Jag har valt att göra en komparativ studie, och således titta på två olika böcker. 

De två verken jag valt för studien är Selma Lagerlöfs Liljecronas hem och 

Astrid Lindgrens Mio, min Mio. Den förenande länken mellan dessa två verk är 

sagan. Ehriander skriver hur det båda författarinnorna har fått tilldelat epitetet 

 Citatet är fritt återgivet ur minnet och får därför stå utan källa. I 1

fortsättningen, may the source be with us!

 Ondskan som begrepp vill jag använda med en viss distans. Till en början 2

använde jag ordet ”ondska” metonymiskt för antagonisten. Under arbetets 
gång har jag däremot rört mig mer och mer mot en diskussion angående 
förhållandet mellan det goda och det onda. Både som begrepp och som 
fenomen. Därmed har ”det onda” fått en mer metafysisk innebörd. Men en 
strikt definition av ordets innebörd har jag inte gjort, och det bör nog heller 
inte göras. 
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”sagotant”, ofta i pejorativt syfte.  Det var också den närvarande berättarrösten 3

med dess tydligt muntliga tilltal som man hittar hos båda två som gav mig 

impulsen till att göra denna jämförelse. Men det är i även sagan som konflikten 

mellan det goda och det onda framträder som tydligast. Syftet är alltså att 

undersöka historiens antagonist. Vi frågar oss vad denne har för syfte att spela, 

narrativt och rent litterärt. De frågor vi ställer oss, som vägledning för att nå 

fram till detta är: Vad karaktäriserar antagonisten? Hur bygger denne sin makt? 

Hur yttrar sig konflikten med hjälten? Vad får antagonisten för roll i boken som 

helhet? 

Metod och teori 
Den teori som ligger till grund för den här studien är framförallt en 

narratologisk teori. Den narratologiska, som jag använder som metodiskt 

verktyg, utgår i stort från Gérard Genettes terminologi.  Framförallt rörande 4

berättarens röst, position och perspektiv. Detta kommer jag inte gå in på 

närmare här. Istället har jag valt att förklara dessa i löpande text och, i mån av 

behov, i form av fotnoter. När det kommer till sagan och sagans struktur har jag 

utgått ifrån Vladimir Propp, och hans analys av folksagan, där han beskriver 

sagans struktur genom att kategorisera 150 element varav 31 funktioner.  5

Därutöver en diskussion av mer filosofisk/narratologisk art angående ondskan 

och ondskans roll i litteraturen.  

 Ehriander, Helene, ”Astrid Lindgren - den motvilliga celebriteten”, 3

Humanetten, 39/2017, s. 85 -104 s. 84

 Jag har däremot valt att närma mig hans terminologi genom andra 4

författares verk, till exempel Jimmy Vulovic’s Narrativanalys.

 Propp, Vladimir, ”Undersagans transformationer”, Modern litteraturteori. 5

Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 1, (1993) 2. uppl., Lund: 
Studentlitteratur AB, 2011, s. 58.
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Forskningsöversikt 
I mitt sökande har jag inte hittat någon studie som jämför Selma Lagerlöf och 

Astrid Lindgren. Om var och en går det det däremot att hitta åtskilligt skrivet. 

Om vi börjar med Selma Lagerlöf är det framförallt två teman som figurerar i 

forskningen. Det ena är forskning ur ett biografiskt perspektiv, det andra 

behandlar Lagerlöf utifrån temat: Kärleken. 

I min studie har jag framförallt tagit hjälp av Jenny Bergenmars avhandling 

”Fövildade hjärtan. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta 

Berlings saga”.  Och särskilt har jag använt hennes analys av Lagerlöfs 6

användande av berättarrösten. Även Sofia Wijkmarks avhandling 

”Hemsökelser. Gotiken i sex berättelser av Selma Laglöf”  har gett intressanta 7

uppslag. Särskilt de kapitel som tar upp den fantastiska litteraturen.  

När det gäller Astrid Lindgren finns inte samma digra material att tillgå. 

Mycket forskning har dock gjorts i Sverige och utomlands. Ett namn som här 

måste nämnas är Vivi Edström. Hon har släppt ett flertal böcker om ämnet och 

gjort en mycket gedigen forskning angående Lindgrens författarskap. Jag går 

dock inte närmare in på hennes forskning här och nu eftersom den inte varit 

ledsagande för den här studien. Istället har Bak Krzysztofs artikel 

”Genreekvilibristen Astrid Lindgren”  betytt mer. Han tar där upp 8

genreperspektivet i Lindgrens författarskap och analyserar Lindgrens djärvhet 

och litterära medvetenhet. Han påvisar hur varje specifikt verk tar avstamp i en 

viss genre och hur Lindgren därigenom konstant förnyar sig. 

 Bergenmar, Jenny, ”Den simulerade sagan”, Förvildade Hjärtan, (2003), 6

Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

 Wijkmark, Sofia, ”Hemsökelser”, Karlstad University Studies 2009:20.7

 Bak, Krzysztof, ”Genreekvilibristen Astrid Lindgren”, Studia litteraria 8

Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. - 1897-3035, 2011(6): s. [7]-28.
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När det kommer till diskussionen om ondskan i litteraturen så finns även här en 

mycket text att tillgå. Jag har i första hand utgått från Anders Johanssons bok: 

Göra ont. Litterär metafysik.  Där för Johansson en spännande diskussion 9

angående begreppen gott och ont inom den litterära traditionen och 

mediesamhället.


Liljecronas Hem 

Sammanfattning 
Detta är historien om Lövdala. Lövdala är prästens gård och boning i Svartsjö 

socken, en liten by med anknytning till sjön Löven i Värmland. Där lever 

Prästen Erik Lyselius. Han är änkling och bor där med sin dotter Maja Lisa. De 

har får dock en ny hushållerska, den före detta jungfrun på Borg, och inte långt 

senare gifter han sig med henne. Detta förargar dottern, Maja Lisa. Den som får 

styvmor får ofta styvfar, som Maja Lisas moster en gång säger, och snart finner 

hon sin far som förändrad. Den nära kontakt och förtrolighet som de tidigare 

åtnjöt är som försvunnen. Dessutom börjar han åldras märkbart. Raklitz, den 

nya matriarken på Lövdala, styr med järnhand över gården med en nästan 

despotisk förmåga att få sin vilja hörd. Hennes nya styvdotter Maja Lisa anser 

hon dock vara klen, ouppfostrad och bortskämd och hon tar det som sin 

personliga plikt att göra folk av henne. Detta innebär den ena påtryckningen 

efter den andra, en omänskligt stor arbetsbörda och en fullständig brist på 

empati. På en resa till mostern på Svaneskog lär Maja Lisa känna pastor 

Liljecronas bror, den forna storspelmannen Sven Liljecrona. Sven har nu slutat 

att spela. Han rör inte längre fiolen och jobbar som förvaltare på Henriksberg. 

Han har sorgen skriven i ögonen men ett pikareskt leende som ibland avslöjar 

 Johansson, Anders, Göra ont: Litterär metafysik, (2010), Anders Johansson 9

& Glänta produktion.
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hans rätta natur. I bokens slut finner Maja Lisa ett sätt att bryta igenom den 

sorg han bär på och hjälpa honom att finna sitt rätta hem. 

Raklitz egenskaper  
När vi först får lära känna Raklitz får vi veta att hon kommer från en lägre 

klass och vigt sitt liv åt att tjäna bättre folk. Hon är en medelålders dam, runt 

40 år gammal och ”dotter till en fattig tysk trumpetare” . När hon först dyker 10

upp är hon ingen främling för Svartsjöfolket. Maja Lisa viskar till sin far: 

”detta måste vara jungfrun, som skötte hushållet åt grevinnan på Borg” (137). 

Även om Maja Lisa här ser på Raklitz med ömhet och medlidande så kan det 

inte döljas att det finns en klassmedvetenhet i Maja Lisas uttalande. Ett sorts 

maktförhållande baserat på klass och samhällsstatus etablerar sig redan från 

början.  

Denna klassbakgrund låter Raklitz själv stå som motivation för hennes mest 

framträdande karaktärsdrag. Raklitz som person definieras av egoism, och hon 

klargör tydligt för prästfamiljen hur hon tänker. ”Men hon ville säga ifrån med 

detsamma, att om hon fick plats på ett herrskapsställe, flyttade hon genast. Hon 

var en fattig människa, och hon måste i första rummet tänka på sig 

själv” (138). I första rummet sätter hon sig själv och sitt eget välbefinnande. 

Hon har inte något annat val, en nästan darwinistisk överlevnadsinstinkt. 

Hennes andra mest framträdande egenskap är att hon är snål. Detta visas tydligt 

i passagen om Lövdalas äppelträd som Erik själv odlat. Förut har man varit 

frikostig med äpplena. Alla har fått smaka och besökare har t o m fått ”ett litet 

knyte med frukt med sig därifrån” (161). Men Raklitz sätter ett staket runt 

 Lagerlöf, Selma. Herr Arnes penningar, Liljecronas Hem (1911), Körkarlen. 10

Albert Bonniers Förlag. s. 144. Källhänvisning till Liljecronas hem sker i 
fortsättningen inom parantes i löpande text.
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äpplena, hänglås för porten och ”alltsedan slutet av augusti […] hade hon gått 

ute i trädgården och vaktat varenda natt” (160). Den näst intill rabelaistiska 

ironin i hur hon vaktar sina äpplen visar hur hon är en person som sätter 

marknadsvärdet framför människovärdet, och detta in absurdum. ”Det var söta 

mors fasta tro, att alla människor stal” (279). Med en rädsla som gränsar mot 

det maniska att förlora något hon anser vara hennes så pressar hon sig till det 

yttersta och varje natt vaktar hon sina äppelträd 

Raklitz är en strävare som  hela tiden vill uppåt, kosta vad det kosta vill. Hon 

liknar en kvinnlig Jean . Enligt Strindbergs eget förord ligger förvisso Jeans 11

stora fördel i hans kön. Han står ”över Fröken Julie i det att han är man”,  men 12

de båda karaktärerna delar drag både vad gäller person och bakgrund så att en 

jämförelse blir intressant. De kommer båda från en enkel familj. De har båda 

tvingats underkasta sig att tjäna andra. De har båda klättrat i graderna genom 

flit, arbete och en stor brist på samvete. Med sitt belevade sätt med inslag av 

franska, sin intelligens och sin totala brist på skrupler utmanar han den gamla 

förlegade adeln. På ett liknande sätt använder Raklitz sina själsgåvor för att 

klättra i samhällsstegen. ”Det var naturligt, att en sådan som jungfrun inte 

nöjde sig med att laga vanlig simpel husmanskost, utan hon anrättade på det 

fransyska viset, som det skulle vara i grevehus” (140). Jean och Raklitz är 

olika, Jean är bildad och Raklitz är händig, men båda utnyttjar de den 

aristokratiska franska kulturen för att visa på sitt högre värde 

Raklitz har även en naturlig fallenhet för auktoritet. När hon får in sin fot på 

Lövdala förvandlas hon till gårdens matriark. Successivt tar hon makten och 

 Jean, betjänten från August Strindbergs sorgespel Fröken Julie.11

 Strindberg, August, ”Fröken Julie. Ett naturalistiskt sorgespel. Förord”, 12

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk, (1984), Stockholms 
universitet, Norstedts förlag, epub (literaturbanken.se).
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hon har en besynnerlig förmågan att alltid få sin vilja fram. Till slut är det hon 

som bestämmer. Prästen märker snart hur han mister den respekt han förut 

åtnjutit. ”Men på sista tiden hade söta far visst märkt, att hans sockenbor 

började dra sig undan för honom. […] Det berodde nog därpå, att folk trodde, 

att det numera var söta mor, som dikterade rådslagena” (278). Den gästfrihet 

som tidigare funnits på Lövdala försvinner och hon inriktar istället sitt fokus på 

att föra ett effektivt hushåll för maximal vinst och minimal förlust. 

Människa eller naturväsen? 
Detta är den mänskliga Raklitz, men det finns även en annan sida som antyder 

att hon är ett naturväsen. ”Gammal - Bengta brukade berätta, att »sjöråa« i den 

gamla Svartsjön kände sig hemlös, alltsen vattnet hade kommit bort […] Hon 

hade innästlat sig både här och där” (262). På så sätt är invånarna i Svartsjön 

medvetna om att sjörået går omkring på land. Flera i bygden är även 

övertygade om vem det är. ”Ingen av de tre hade det minsta tvivel om vem det 

var, som nu var prästfru i Svartsjö” (263). På så sätt antyds att Raklitz kanske 

inte är den hon utger ger sig för att vara. 

Raklitz är svår att identifiera. Detta börjar med hennes utseende. ”Den nya 

prästfrun var en liten människa med alldeles vitt hår, men ansiktet var finhyllt 

och utan rynkor. Det fanns ingen som tordes säga hur gammal hon var” (114). 

Genom att hennes ålder blir svår att definiera överträder hon gränserna mellan 

livets faser. Likadant är det med hennes röst. ”Men jungfrun hade en så sträv 

och grov röst […] Hon såg så mild ut som en duva. Men just fördenskull blev 

man så skrämd, då hon började tala” (139-140). Liksom hon blir svårplacerad 

åldersmässigt blir hon även svår att relatera till. Hon är ängel, med rösten av en 

demon. Samma kontrastverkan suggereras av de epitet som följer henne.  
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Som citatet ovan gör gällande så benämns hon som ”jungfru”. Det rena och 

skira som som suggereras genom denna benämning kontrasteras bryskt av 

hennes andra epitet: ”Långe-Bengt och Vetterpojkarna vände sig bort och 

spottade tre gånger, som om de hade mött ett troll” (136, min kursivering). Här 

står det rena och ljuva madonnabilden i kontrast mot det monstruösa vidundret. 

Propp radar upp ett antal typer av angripare  i sitt verk Folksagans 13

metamorfoser. Bland dessa har vi till exempel Baba Yaga , draken, häxan och 14

styvmodern . Flera av dessa går att placera på Raklitz. När hon först 15

introduceras i historien sker det på detta sätt:  

”Men ser man på! De fick aldrig höra söta fars svar, för nu hände något oförmodat, 
som vände tankarna åt annat håll. 
Vad kunde det väl vara, som kom emot dem i det höga gräset? Vad kunde det vara, 
som inte gick, utan tumlade, och som inte teg ett ögonblick, utan hela tiden skrek 
och talade högt för sig själv?” (136). 

Här ser vi hur Raklitz adopterar ett av Baba Yagas karaktärsdrag, om än 

mycket sublimt. Propp skriver att Baba Yaga känns igen på sitt namn, sitt 

utseende […] och sitt sätt att göra entré: hennes sätt att dyka upp i en flygande 

mortel ackompanjeras alltid av visslingar och oväsen.  När vi för första 16

gången träffar Raklitz så är det inte i en flygande mortel hon dyker upp, men 

 ”Agresor”. Propp, Vladimir, Morfologia del cuento, (2006) 14. uppl., Madrid: 13

Editorial Fundamentos. Madrid.

 Baba Yaga är en häxa som förekommer i bl a rysk tradition. Hon bor i ett 14

hus på hönsfötter och kommer flygande i en mortel.

 Propp, Vladimir, Morfologia del cuento, (2006) 14. uppl., Madrid: Editorial 15

Fundamentos. Madrid.

 ”[L]os rasgos característicos de Baba Yaga son: su nombre, su aspecto […] 16

y su forma de entrar en la escena: su llegada en un mortero volador está 
siempre acompañada de silbidos y ruidos”. Propp, Vladimir, Morfologia del 
cuento, (2006) 14. uppl., Madrid: Editorial Fundamentos. Madrid, s. 102.

�9



som scenisk effekt ser vi många likheter. Raklitz kommer flygande i metaforisk 

mening, ”tumlande” genom gräset, och precis som i fallet med Baba Yaga 

kommer hon ackompanjerad av oljud. Ömsom skriker hon och ömsom talar 

hon högt för sig själv, så pass att Erik Lyselius tappar sitt skämt . Detta subtila 17

sätt att suggerera att Raklitz är en häxa och naturkraft fortsätter. Hon är 

förvisso inte trollkunnig men hennes själskvaliteter går vida utanför det 

normala och får en nästan magisk karaktär: ”Folk sa också att om hon såg en 

människa bara en gång, så visste hon genast vad den gick för” (114). Hon läser 

människor som vore de en öppen bok, men denna själsliga förmåga 

kontrasteras av en brist på intellektuell kunskap. När det kommer till verklig 

text kan hon varken läsa eller skriva. Det är därför hon tar Lilljänta med sig till 

Lövdala. Kung Louis vill lära sig att göra upp eld. Dessa drag ligger nära 

tanken på den antropomorfiserade naturen. Raklitz överträder det mänskligas 

gränser och uppträder som en naturkraft. 

I ”Hemsökelser” tolkar Sofia Wijkmark Lagerlöfs verk utifrån ett gotiskt 

perspektiv. Hon använder sig där av Freuds begrepp das unheimlish  för att 18

beskriva hur känslan av det kusliga tar sig form. Vidare konstaterar Wijkmark 

att vad som ingår i begreppet das unheimlish är nästintill omöjligt att definiera 

med precision. Istället rör det sig ofta om gränsöverskridanden mellan det 

 Intressant är att notera att redan här utövar hon sin makt över prästen. 17

Hennes makt som består i att ta ifrån honom hans humor och livsglädje. Här 
sker det dock indirekt.

 Wijkmark skriver att termen ursprungligen kommer från Freuds bok med 18

samma namn. Termen bygger på adjektivet heimlich men i negerad form. 
Heimlich är i sig dubbeltydigt och går att översätta till ”hem-likt”, med 
konnotationer som tryggt, varmt, välkänt; men den ligger lika nära ”hemligt” 
som istället får oss att tänka på något dolt, osynligt, skrämmande och hotfullt. 
Med det negerande prefixet un- blir dess suggestiva dubbeltydighet än mer 
komplext. Termen översätts till svenska som ”kuslighet”, ett ord som 
beskriver dess känslomässiga effekt men inte alls dess komplexitet av hur 
denna känsla skapas. Wijkmark, Sofia, ”Hemsökelser”, Karlstad University 
Studies 2009:20, s. 45-46.
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organiska och det automatiserade, mellan det manliga och det kvinnliga, 

mellan fantasi och verklighet.  Här hittar vi Raklitz. I sin ambivalens 19

överträder hon allt hon står för. En representation för en modernitet likväl som 

för en tradition, för kvinnlighet såväl som manlighet, som ungdom såväl som 

ålderdom, som människa såväl som naturfenomen. Detta förstärker hennes roll 

som antagonist. Den karaktär som skapar konflikt, skräck och som hotar med 

att bryta ned den harmoni som råder i Svartsjö socken. Nu när vi har tittat på 

vem Raklitz är för en person, vad hon står för och vem hon är, ska vi nu gå 

vidare och se på hur hon agerar och vad hennes ”ondska” består i. 

Raklitz maktutövning - Söndring och skuldbeläggning? 
Nu vet vi vem Raklitz är och vad som karaktäriserar henne. Låt oss nu istället 

titta på hur hon beter sig. Hur tar hon makt över Maja Lisa. Detta gör hon dels 

genom en direkt maktutövning i form av bryta ned Maja Lisas identitet, dels 

genom att skuldbeläggning. 

Söndra och härska 

Här ska vi ta ett exempel om hur Raklitz förbjuder Maja Lisa att sitta uppe på 

nätterna och läsa. Maja Lisa är en sagoberättare. Det är sagan, litteraturen och 

berättelsen som är hennes tillflykt. Men hon använder även sagan på ett 

praktiskt sätt. Vi skulle kunna säga att genom sagan skapar hon ett subversivt 

motstånd mot överheten. När hon berättar om sin situation för fostersystern 

Anna Broman gör hon det genom att maskera den till ”Sagan om Snövit” . 20

Men hon använder även berättandet till värva förtrogna. ”En god del av 

 Wijkmark, Sofia, ”Hemsökelser”, Karlstad University Studies 2009:20, s. 49.19

 I kapitlet ”Sagan om Snövit berättar Maja Lisa om vad som har hänt för sin 20

fostersyster Anna Broman. Eftersom lilljänta ligger i samma sovsal och ännu 
inte somnat berättar hon sin historia i forma av en saga, sagan om Snövit, där 
hon själv tar rollen som Snövit. 
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eftermiddagen hade hon berättat sagor och sjungit visor för lilljänta, som visst 

aldrig hade haft så roligt förr” (173). När så Raklitz frågar lilljänta varför hon 

tycker så mycket om Maja Lisa svarar hon att ”[d]et var därför, att hon talade 

om så mycket vackert” (170). Maja Lisa använder sagan och berättandet till att 

knyta allianser. Detta får en extra dimension genom det att Raklitz inte kan 

varken läsa eller skriva. Den litterära världen är utanför hennes räckvidd. 

Raklitz förbjuder således läsandet, och detta under ekonomiska 

förevändningar: ”Det är väl din mening att vi skall bli utfattiga allihop, sa 

prästfrua”.  (171). Sen ersätter hon det med arbete: ”Eftersom du vill sitta 21

uppe om nätterna, så ska du åtminstone få göra nytta för dig, sa hon” (171) . 

Handlingen är strategisk. Hon avväpnar sin fiende, hon bryter dess allianser 

och tar modet ur hennes själ. ”Besitta och regera” (256) utropar fenrik 

Örneclou och refererar till att styra Lövdala. Orden parafraserar den romerska 

devisen söndra och härska och kommenterar, om än indirekt, Raklitz beteende. 

Skuldbeläggandet 

Ett bra exempel på hur Raklitz använder skuldbeläggning som strategi är 

passagen om äppelförsäljningen på Broby marknad. De far till Broby marknad 

för att sälja Lövdalas äpplen. Prästfrun har precis lämnat sin post och istället 

placerat Maja Lisa där, med stränga order om att inte ett äpple får försvinna 

som inte säljs. Men ståndet blir rånat: 

Fröken Snövit la sig ut över äpplena för att skudda dem med sin kropp. Men vad 
hjälpte det. Och hon grät och hon bad och hon ropade, att de gjorde henne olycklig, 
men vem frågade efter henne? […] Fröken Snövit slog omkring sig, och fröken 
Snövit skrek på hjälp, men äpplena var förlorade (165-166). 

 Hon hänvisar här till kostnaden för stearinljusen som krävs för att alstra det 21

ljus som behövs för att kunna läsa på nätterna.
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Passagen visar hur Maja Lisa gör allt som står i hennes makt för att rädda 

äpplena men det är förgäves. När Raklitz återvänder och finner Maja Lisa 

förstörd och ståndet plundrat är det ändå Maja Lisa som får skulden: ”Söta mor 

tog henne i armarna och ruskade henne. »Vänta du, tills vi kommer hem i 

afton«, sa söta mor, »så ska jag lära dig att skänka bort mina äpplen!«” (166). 

Det Raklitz gör är att hon skuldbelägger offret samtidigt som hon låter någon 

annan ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Under rubriken ”Metafysik 

och konservatism” skriver Anders Johansson om hur ondskan som begrepp 

renar vårat samvete. Genom att ondskan är något annat befriar det oss från 

insikten att även våra egna handlingar skapar konsekvenser. Istället för att se 

det dialektiska sambandet mellan orsak och verkan, handlingar och tankar, så 

väljer man istället att avlägsna sig från konsekvenserna.  Raklitz kallar aldrig 22

Maja Lisa för ”ond”, konsekvenserna av sitt egna handlande lägger hon på 

Maja Lisa. Det är förvisso inte Raklitz fel att ståndet blir plundrat, men Raklitz 

har satt priset. ”Hon begärde dubbelt så mycket för sina äpplen som någon 

annan” (162). Raklitz rigida handlande får konsekvenser, och dessa låter hon 

falla på Maja Lisa som får axla skulden. Detta leder oss in nästa rubrik där vi 

ska titta lite närma på förhållandet mellan just offer och förövare.  

Offer och förövare 
Ur läsarens perspektiv må sagans roller vara tydliga, vem som är ond och vem 

som är god. Däremot så kompliceras ofta förhållandet mellan offer och 

förövare. I följande passage för vi stiga in i Raklitz inre och ta del av hennes 

egentliga motiv till att bete sig som hon gör. 

Nu strävade hon [Raklitz] ju och höll efter henne [Maja Lisa], men hon 
[Raklitz ]fick inte medhåll i detta av någon, knappast en gång av fadern, som väl 

 Johansson, Anders, Göra ont: Litterär metafysik, (2010), Anders Johansson 22

& Glänta produktion, s. 21.
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borde vara den första till att önska, att dottern skulle bli en stadgad människa och 
tänka på annat än att spektaklas. Men hon ville göra sin plikt mot henne i alla 
fall. Det var inte många, som vågade sig på den, som skulle ta Lövdala och hela 
socknen i arv (184, min fetstil). 

Det är dock inte Raklitz egen röst vi hör, det är berättarens. Däremot får vi här 

Raklitz fokalisering och det är hennes tankar och känslor som återges. Vi ser att 

Raklitz inte har några föresatser att göra ont. Snarare är det av godhet och 

omtanke som hon tvingats att ta på sig detta ok. Hon vill göra sin plikt, när 

ingen annan tar ansvar. Hon är den enda som vågar se sanningen. Den enda 

som har mod och styrka att agera. Citatet förändrar inte effekten av de 

handlingar som hon gör sig skyldig till, men väl ändrar det synen på dess 

bakomliggande intentioner. Anders Johansson skriver i kapitlet ”Att tämja det 

onda” att: 

Ett vanligt första steg i många samtida akademiska försök att bygga en teori om det 
onda är att skilja på personer och gärningar: det är inte människan som är ond utan 
handlingen. Nästa steg är att skilja på avsikt och konsekvens: om inte avsikten var 
ond så är heller inte handlingen det, hur förfärliga konsekvenserna än är.  23

Johansson återger här ett vanligt sätt att på akademiskt vis närma sig och förstå 

det onda. Vi måste alltså först skilja på människa och handling, och sedan på 

avsikt och resultat. Oavsett hur mycket ont som utsöndras så kan vi inte 

beteckna karaktären som ”ond” om inte viljan att göra ont fanns där från 

början. Till synes har Raklitz synnerligen rena intentioner med sitt handlande. 

Och vi kan då fråga oss om hon egentligen är ond. I Maja Lisa ser vi däremot 

det spegelvända scenariot. När hon vill hjälpa Raklitz verkar hennes intentioner 

 Johansson, Anders, Göra ont: Litterär metafysik, (2010), Anders Johansson 23

& Glänta produktion, s. 59-60.
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högst tvivelaktiga. ”»Gör dig inte till!« Fräste hon [Raklitz]. »Jag vet nog 

vilket sinnelag du har emot mig. Jag ser, att detta bara gör dig glädje.«” (158).  

Dock kan vi inte undvika att fängslas av berättarröstens ironi. Någonting i 

texten suggererar att Raklitz inte alls är intresserad av Maja Lisas bästa, även 

om detta är vad hon själv inbillar sig. Likaså upplever vi att Maja Lisa inte har 

falska intentioner. Historien berättas genom en point-of viewteknik, 

berättarrösten skiftar inte, men däremot fokaliseringen på så sätt att 

perspektivet, den som ser, hör och upplever, skiftar i en ständigt dynamisk 

process. På ett sublimt sätt så återges de olika karaktärernas tankar, både 

förövare och offer, men inte till fullo, för kan vi verkligen utgå ifrån att de är 

sanna mot sig själva. Vi kan kanske inte tala om en opålitlig berättare i 

begreppets sanna bemärkelse. Det är inte falskt det som berättas och säkert är 

att Raklitz uttalade och medvetna intention är precis vad som berättas. Men 

texten förmedlar något annat, och kanske kan vi tala om en ironisk berättarröst 

som antyder att mellan det talade, det logiska språket, så finns det ett 

undermedvetet som har en annan agenda. Men oavsett hur vi tolkar detta 

eventuella avstånd mellan motiv och intention så ser vi hur rollerna, som ur 

sagans perspektiv är tydliga, här börjar grumlas upp. Vi ser att det finns en 

tendens till offer i förövaren, och en förövare i offret. 

Ekot - Spegeln på väggen där - Förhållandet mellan Raklitz och 
Maja Lisa 
I Liljecronas hem ligger sagan om Snövit ligger hela tiden i bakgrunden. I 

Grimms saga är det drottningen som genom den magiska spegeln kan se vad 

som sker när och fjärran. Hon kontrollerar spegeln och dess magi med en 

magisk ramsa, ”spegel spegel på väggen där…” När Lilljänta och Maja Lisa 

vandrar ensamma om kvällarna springer Lilljänta och retas med ekot. 
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- Eko eko, spå mig du! - Spå mig du! svarade ekot. -Säg om jag blir gift i år! - Gift 
i år! Svarade ekot. - Är min fästman mycke vacker? - Mycke vacker! Svarade ekot 
(270-271). 

Till form och innehåll reflekterar lilljäntas ramsa drottningens mässande i 

sagan. Här är det ekot som spår framtiden, inte spegeln. Ekot är för ljudet vad 

spegelbilden är för ljuset, en återgiven reflexion av verkligheten. Men i 

Liljecronas hem är det inte styvmodern som kontrollerar spegeln. Det är 

förvisso lilljänta som retas med ekot i passagen, men hon har lärt sig det av 

Maja Lisa.  ”Det var prästdottern själv, som hade lärt lilljänta allt detta för 

några månader sedan” (271). Därmed tar Maja Lisa drottningens roll i sagan, 

hon som har makten att befalla spegeln. Om vi går ett steg vidare i det här 

perspektivet blir Raklitz, på ett symboliskt plan, Maja Lisas spegelbild. Det är 

hon som är sprungen ur ”spegelns glas”. Maja Lisa förklarar för lilljänta varför 

deras socken heter Svartsjö trots att där inte finns en sjö. Maja Lisa liknar då 

svartsjön vid en spegel som mist sitt glas. 

Du har säkert varit inne i förmaket på Helgesäter någon gång och sett den stora 
guldspegeln […] Glaset i den blev sönderslaget häromåret […] Men guldramen, 
den är sig lik, den. Det är bara den skillnaden att det inte mer finns någon spegel 
inne i den […] -Så var det väl med denna sjö, som vi har talat om, sa prästdottern. 
Allt, som fanns på stranden, de blev ju kvar, fastän vattenspegeln, som låg i mitten, 
hade kommit bort.  

Svartsjön liknas vid en spegel som nu mist sitt glas. Därmed har sjörået mist 

sitt hem. Sjörået, det är Raklitz, som dyker upp ”våt, så att hon dröp om 

kläderna […] Och hon var virrig i ögonen som ett troll” (262). Den som förut 

bodde i spegeln har nu stigit därur och spegelbilden har fått mänsklig gestalt. 

Vi kan tolka detta som att Raklitz är Maja Lisas spegelbild. Just därför blir det 
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spännande att se hur Raklitz mer eller mindre ”träder ut” på Maja Lisas 

befallning. 

Det är Maja Lisa som först känner igen Raklitz när hon störtar ut ur det höga 

gräset på södra gärdet. Det är hon som tar med henne hem och hon som tillslut 

övertalar sin far att Raklitz skall få stanna på Lövdala. Men mötet med Raklitz 

annonseras redan tidigare, och dess impuls har sin uppkomst i Maja Lisas 

fantasi. Maja Lisa behöver lämna Lövdala och söta far en tid för att åka med 

mormor Beata till en hälsobrunn. Nu letar hon bara efter ett tillfälle att berätta 

detta, men drar sig för det. Hon sätter ”upp villkor för sig själv: om det var 

mycket gräs på södra gärdet, så att far blev riktigt nöjd, då skulle hon ta mod 

till sig och tala om resan” (135, min kursivering). Detta kriterium slår in. 

Gräset på södra gärdet visar sig vara manshögt och nu måste hon bara hitta ett 

sätt att lösa det praktiska runt resan. Detta kriterium löses av bara farten, 

plötsligt stormar Raklitz ut ur gräset och ser Maja Lisa finner lösningen på sitt 

problem. Raklitz kan hjälpa söta far medan hon själv är borta. Allt har dock sin 

uppkomst i Maja Lisas fantasi. Liksom spegelbilden frambefalles av 

drottningen så åkallar Maja Lisa sin egen plågoande. När spegelbilden så tar 

sig eget liv, utanför spegelns ramar, så mister ramsan sin makt. Ekot återger 

torrt vad siaren spått och spegelns makt är bruten. 

Om Raklitz således är den spegelbild som Maja Lisa befaller fram så borde de 

givetvis reflektera varandra. Vi har talat om hur Raklitz är en kluven person 

som mest karaktäriseras av ambivalens. Även Maja Lisa har ett ambivalent 

inre. Samtidigt som hon får nyheten att söta far gift sig med Raklitz, att denne 

nu utgör en legitim del av Maja Lisas egen familj, känner hon något nytt och 

okänt inom sig. 
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[H]ela tiden tyckte hon, att något främmande, som i alla de år, som hon hade levat, 
hade legat fördolt inom henne, nu hade vaknat upp och tagit herraväldet över henne 
[…]  att det bodde en gammal drake eller något hemskt vilddjur inom henne (144) 

Samtidigt som det i hennes liv stiger in ett monster vaknar ett odjur upp i 

hennes inre. Men Maja Lisa väljer förnekelsen, hon lovar sig själv att ”aldrig 

mer låta det komma till synes” (144). Detta visas också på det symboliska 

planet, hon är den enda som obstinat vägrar höra talas om att Raklitz skulle 

vara det gamla svartsjörået. ”Mamsell Maja Lisa ville inte höra talas om 

detta” (262). Det Raklitz representerar har med andra ord sin motsvarighet i 

Maja Lisas eget inre, men där prästdottern lever i förnekelse så utgör det 

prästfruns själva väsen. 

Men vi ser detta även på ett mer konkret plan. Förut talade vi om Raklitz 

maktutövning, arbetspåläggning och skuldbeläggning, och dessa båda 

egenskaper hittar vi i Maja Lisa själv. När söta far vill ta en promenad med 

henne, strax innan de kommer till södra gärdet, vill Maja Lisa helst sitta kvar. 

”Hon hade hellre velat sitta kvar i vävstolen för att få ner lärftsväven” (134). 

Hon hade hellre valt arbetet än glädjen. Strax visar hon även hur hon 

skuldpålägger sig själv: ”Snövit, som ingenting är och ingenting kan och 

ingenting har upplevat, skäms du inte att gå och vara i dåligt humör?” (135). 

Båda dessa händelser sker precis innan de kommer fram till södra gärdet och vi 

ser hur Maja Lisas egna egenskaper hoppar över till Raklitz. 

Striden - Kampen om Lövdala 
Den egentliga stötestenen mellan de båda kvinnorna blir Lövdala. Detta visar 

sig tydligast när Raklitz försöker övertala sin man att söka en tjänst i Sjöskoga 

pastorat. Maja Lisa inser vad detta kommer att betyda: 
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- Om söta far flyttar till Sjöskoga, kan söta far ju inte behålla Lövdala. 
Söta mor hade då vänt sig mot henne [Maja Lisa], och söta mors fingrar hade i 
detsamma böjt sig, så att de hade sett ut som klor. Allt hat och all avsky, som söta 
mor kände för henne hade grumlat rösten, så att den nästan hade blivit otydlig, så 
hon hade svarat 
- Inte är söta far tvungen att sitta här och vakta Lövdala åt dig 

Lövdala är Maja Lisas allt. ”Det var detta hemmet, där hon älskade varenda 

sten” (275). Nu har Raklitz satt sig i begrepp att lämna Lövdala. Det är här 

konflikten mellan de två står som hetast. Kapitlet ”Vättarna på lövdala” 

sammanfattar detta. Där står lilljänta och tittar ut över gården. Hon lägger 

märke till hur fallfärdigt allt är och hur starkt hela Lövdala står i behov av 

genomgående restaurering. Hon tänker att liksom året har sina årstider så 

kanske detta gäller även för gårdar. ”Vår var det på en gård, när det kom ungt 

folk dit, som satte upp nytt och rev bort dem som var för gammalt. Och vinter 

var det, när de unga hade hunnit att åldras och det, som de hade byggt upp, stod 

färdigt att ramla” (312). Detta skapar en mise en abyme och sammanfattar 

bokens tematik i ett kapitel. Lövdala står inför förändring, våren är på väg att 

springa ut, och frågan är vem det är som skall få bygga upp Lövdala på nytt. 

Konflikten står mellan tradition och modernitet. 

En passage som nyanserar detta är incidenten med Storebocken. Raklitz vill 

ställa till med brännvinsbränning  på Lövdala. Detta får dock konsekvenser. 24

Storebocken dricker upp efterlanken till Raklitz brännvinsbränning. Bocken 

blir kraftigt berusad, Ralitz synnerligen altererad och vad som närmast går att 

 Själva brännvinsbränningen visar hur Raklitz låter materialism bryta ner den 24

kristna idealism som innan varit rättesnöre på gården. Prästen vill inte veta av 
någon brännvinsbränning på Lövdala, ”som bara [blir] till folks fördärv” (153). 
Raklitz bemöter detta med ekonomiska argument. Om ”det ändå [ska] finnas 
brännvin i huset […] kunde [de] likaså laga till det själva. Det [blir] bara halv 
kostnad” (153).
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förklara som ett veritabelt slagsmål bryter ut dem emellan. I denna händelsen 

så är det bocken som utgår med segern. ”Och inte förr var han [Storebocken] 

nere, än han reste sig på bakbenena och gav söta mor en smäll, så att hon 

stöp” (158). Maja Lisa, som blir vittne till händelsen, återupplever den senare i 

en dröm. 

Då såg fröken Snövit återigen bocken stå på taket till förstubron, men nu var det 
inte mer en verklig bock, utan det var all den lustighet och allt gott humör, som 
bodde i detta hemmet av gammalt, som hade stigit ut på taket och stod där och 
gjorde narr av söta mor. Och den bocken kunde tala, och sa till söta mor, att det inte 
skulle lyckas henne att göra detta huset till ett kallt och hårt fängelse, som hon 
ville. Det var för mycket av det gamla, som gjorde henen motstånd (159). 

Maja Lisa ser kampen mellan den glade Storebocken och Raklitz som kampen 

mellan glädjen och arbetet på Lövdala. Och konflikten mellan Maja Lisa och 

Raklitz handlar ytterst inte om gott och ont. Detta utgör bara den dramatiska 

ytan. Det handlar om en konflikt mellan tradition och modernisering. 

Livsglädjen, som utgör gårdens gamla själ, eller det nya lutheranska 

nyttotänket.  

Men när vi ser på incidenten med Storebocken kan vi inte blunda för att ta det 

ett steg längre. Vi måste se att de båda stridande, bocken och styvmodern, 

representanter två sidor inom Maja Lisa själv. I bocken ser vi hennes fria själ. 

Med sina horn och klövar representerar bocken det odjur Maja Lisa känner 

inom sig. En representation av den dionysiska livsglädjen som känner varken 

ansvar eller gränser. I Raklitz konkretiseras den inre konflikt som har sina 

rötter i samma glädje, men i skuldbeläggandet av denna. För visst är detta 

historien om Maja Lisa och hennes eget mognande. Liljecronas hem är en till 

synes spretig bok. De många perspektiven som kommer ifrån en ganska stor 

mängd karaktärer gör att den kan uppfattas något löst sammansatt. Vi anar 
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dock det bakomliggande temat, som ger bränsle åt hela boken. Den handlar om 

Lövdala. Här måste vi dock se det dubbeltydiga i bokens titel: Liljecronas hem. 

Vid en första blick upplever man att boken berättar historien om hur Sven 

Liljecrona finner sitt hem. Hur han träffar Maja Lisa, sin blivande hustru, och 

hur de två förlovar sig och bosätter sig på Lövdala. Men i kapitlet med samma 

namn i Gösta Berlings Saga, därifrån boken hämtat sitt stoff, ser vi tydligt hur 

Sven Liljecrona aldrig kan stanna kvar på Lövdala. Han flyr därifrån, till 

kavaljerslivet och till musiken.  Lövdala är nämligen inte Liljecronas hem, det 25

är Maja Lisas. ”Det var detta hemmet, där hon älskade varenda sten” (275). 

Bokens titel anspelar snarare på den mognadsprocess Maja Lisa går igenom. 

När hon inser vad Lövdala betyder för henne själv kan sätta sig in sin älskades 

situation och förstå vad som är viktigt för honom. Till slut förstår hon: ”Det var 

fioln, det var musiken, som han spelade på den, som för Sven Liljecrona var 

det, som Lövdala var för henne. Musiken, det var hans hem” (324). Således 

refererar bokens titel inte till Lövdala utan om hur Maja Lisa utvecklas från 

barn till vuxen. Tillslut når hon mognaden att lägga narcissisten åt sidan och 

tänka sig in i en annan människas situation. Denna mognadsprocess är dock 

inte gratis, den kostar blod, svett och tårar, och här har Raklitz en viktig roll att 

spela. Tack vare Raklitz kan den konflikt som Maja Lisa bär inom sig ta fysisk 

form. Tillslut kommer hon ut på andra sidan, Raklitz är försvunnen och Maja 

Lisa har blivit en vuxen människa.  

 Lagerlöf, Selma, ”Liljecronas Hem”, Gösta Berlings Saga. Senare delen. 25

(1891), Stockholm: Frithiof Hellbergs förlag, Stockholm, Epub 
(litteraturbanken.se).
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Mio, min Mio 

Sammanfattning 
Bo Villhelm Olsson, eller som han ofta kallas, Bosse, bor på Upplandsgatan 13 

i Stockholm. Han har varken far eller mor utan bor som adoptivbarn hos tant 

Edla och farbror Sixten. Där är han åsidosatt. Tant Edla gör klart för honom att 

han inte är önskad och i tysthet avundas han sin bästa vän Benka för hans 

trygga och varma familj. När Bosse blir skickad till handelsboden på ett ärende 

händer dock något märkligt. Han får ett äpple och ett brev som han ombeds 

posta. När han kort därefter sätter sig i Tegnérlunden för att äta sitt äpple ser 

han att det är av guld. En ande kommer fram ur en pilsnerflaska, ser att han bär 

på ”tecknet” och tar honom med till Landet i Fjärran. När de kommer fram 

landar de på Gröna Ängars Ö, själva navet i kungariket Landet i Fjärran, och 

där väntar hans far på honom med öppna armar. Här får han reda på att an 

egentligen heter Mio och är prins av Landet i Fjärran. Han får även träffa Jum-

Jum och hans familj och de blir bästa vänner. Men bakom idyllens fasad ruvar 

en gruvlig och uråldrig ondska. Det är den den mäktige riddar Kato av Landet 

Utanför som sprider en skräck så påtaglig att den får jorden att skaka. Det visar 

sig att det är Mios uppdrag att ge sig ut och möta denna ondska i envig på liv 

och död, ty så talar profetian sedan tusen och tusen år. Mio ger sig av med sin 

vän Jum Jum och sin magiska häst Miramis för att finna riddar Kato. Han 

finner honom och han dödar honom. 

Det organiska mot det mekaniska 
Kato är den härskare som råder över Landet Utanför. Så här beskrivs han vid 

första mötet som Mio har med Kato: 

Han hade ett rum i sin borg, och luften var tjock av ondska där. För det var det rum 
där riddar Kato satt natt och dag och tänkte ut ont. Natt och dag, natt och dag satt 
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han där och tänkte ut ont, och luften var så full av ont att man inte kunde andas i 
hans rum. Och det onda flöt ut i strömmar därifrån och dödade allt som var vackert 
och levande där utanför och frätte bort alla gröna blad och alla blommor och allt 
lent gräs och la sig som en ond slöja för solen, så att där aldrig var riktigt dag utan 
bara natt och något annat som var nästan natt. Det var inte underligt att fönstret i 
hans rum lyste som ett ont öga över Döda sjöns vatten.  26

Det är inte för inte som Johansson beskriver honom som ”en av de mest 

genuint onda gestalterna i den svenska litteraturen” . Hans blotta närvaro har 27

en förödande effekt på det levande. Den fräter, dödar och gör tillvaron till evig 

natt och mörker. Vidare utmärks Kato av en rad attribut som separerar honom 

från det mänskliga och gör honom mekanisk. Hans ena hand är ersatt av en klo 

av järn och Katos tankar gnisslar som en maskin: ”Det var nog bara en ond 

tanke från riddar Kato som gnisslade förbi” (120). Men hans mest 

kännetecknande attribut är att han saknar ett mänskligt hjärta. I bröstet har han 

ett hjärta av sten. Samma hjärtlöshet kännetecknar hans soldater, spejarna. 

”Alla som är i hans närhet måste ha ett hjärta av sten”, säger Svärdssmidaren, 

och detta illustreras av deras beteende som är starkt automatiserat. ”»Sök, sök 

överallt«, sa den ene. »Bud från riddar Kato, att fienden måste fångas. Fienden 

som red på den vita fålen måste fångas, det är bud från riddar Kato« […] »Sök 

nära, sök nära«, sa den andre.”. Den upprepade ordföljden ger en känsla av en 

robot som talar och deras imperativtäta dialog är en direkt förmedling av riddar 

Katos order. Spejarna har mist både tanke- och initiativförmåga. Likt en dator 

upprepar de ett programmerat kommando. 

Samma avhumaniserande finner vi i Katos metoder.  

 Lindgren, Astrid. Mio, min Mio. Rabén & Sjögren. Stockholm (1954), s. 26

108-109. Källhänvisning till Mio, min Mio sker i fortsättningen inom parantes i 
löpande text.

 Johansson, Anders, Göra ont: Litterär metafysik, (2010), Anders Johansson 27

& Glänta produktion, s. 112.
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”Vad ska jag nu göra med mina fiender […] Det tål att tänka på. Jag kan ge dem 
fågeldräkt […] Ja, jag kunde ge dem fågeldräkt”, sa han. ”Eller också - ritsch - 
kunde jag riva ut deras hjärtan och ge dem hjärtan av sten. Jag kunde göra dem till 
mina små kammartjänare, om jag ger dem hjärtan av sten” 

Hans metoder att oskadliggöra sina fiender innebär att beröva dem deras 

mänsklighet. Fysiskt, genom att ge dem fågeldräkt, eller själsligt genom att ge 

dem ett hjärta av sten. Men Kato har även ett tredje alternativ. Han kan svälta 

dem: ”Eller också kunde jag sätta dem i tornet och låta dem dö av 

hunger” (111). Detta alternativ innebär att de får behålla sin mänskliga form 

men avskurna från sina mänskliga behov. Resultatet blir att de förtärs av sin 

egen mänsklighet när deras behov inte tillgodoses. De hungrar ihjäl. Kato 

uppträder alltså som en motbild mot det vi kallar mänskligt liv. 

Den förföriska makten 
Kato i sin roll som härskare förvånar oss, för Kato är passiv. Han visar aldrig 

en tendens till att utöva våld. Detta ”smutsiga arbete” kan han lugnt överlåta åt 

sina lakejer.  Men han visar sig heller inte intresserad av makt. Som vi såg i 

förra passagen, när Kato har fångarna i sin hand tar han god tid på sig att 

fundera. Upprepar sina tankar. Smakar på orden. Kato njuter av att göra ont, 

hans beslut är även väl övervägt men där finns inga maktpretentioner. 

Krzysztof Bak jämför Kato med C.S. Lewis gestalt Den vita Häxan.  28

Jämförelsen är spännande. Mio, min Mio liksom Narnia visar tydliga bibliska 

tendenser och Bak skriver att man tydligt ser det apokryfiska evangeliet som en 

 Bak, Krzysztof, ”Genreekvilibristen Astrid Lindgren”, Studia litteraria 28

Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. - 1897-3035, 2011(6): s. 25.
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litterär undertext.  Men medan Vita Häxan kämpar för att besegra Aslan, och 29

således illustreras den kristna kampen mellan gott och ont, utmanar aldrig Kato 

konungen av Landet i Fjärran. Inte ens när han har dennes enfödde son i sitt 

våld ägnar han en enda tanke åt att utnyttja situationen till sin fördel. Detta 

visas tydligt när Kato tar Mios svärd: ”Vad ska jag göra med detta svärd […] 

de goda och oskyldiga dödar man inte med sådana svärd […] Jag sänker 

svärdet i Döda sjön” (110). Denna passagen väcker många frågor. Varför söker 

inte Kato makt? Varför finns det inget fiendeskap mellan honom och konungen 

av Landet i Fjärran? Varför är ondskan nöjd med det den har? Vad finns det då 

att vara rädd för? Nu börjar vi få en bild av Kato, men vad har han då för 

betydelse för sagan. Hur är relationen mellan Kato och sagans hjälte, Mio. För 

att kunna förstå detta måste vi först titta på berättelsen i sin narrativa struktur. 

Kommer Bo Vilhelm till Landet i Fjärran eller är alltihop en fantasi. 

Sanning eller fantasi 
I många av Astrid Lindgrens verk tematiseras förhållandet mellan fiktion och 

verklighet. Här förklarar Astrid Lindgren själv hur hon väljer att läsa boken 

Bröderna Lejonhjärta : 30

Men jag själv då, hur läser jag boken? Eftersom jag har så pass mycket barnslighet 
i mig, som jag har, så kan jag läsa den som ett barn, och då tänker jag att ”det var 
då för väl att Skorpan hittade Jonatan i Nangijala och att de klarade sig så bra 

 Bak, Krzysztof, ”Genreekvilibristen Astrid Lindgren”, Studia litteraria 29

Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. - 1897-3035, 2011(6): s. 25.

 För den som inte är insatt i historien om Bröderna Lejonhjärta så ska jag 30

här ge en mycket kortfattad resumé. Det handlar om Karl Lejon (Skorpan) och 
hans bror Jonatan. Karl är sjuk ligger för döden och för att trösta honom 
berättar Jonatan om Nangijala, landet bortom stjärnorna dit man kommer när 
man dör. Men Jonatan går bort först i en eldsvåda. När Karl senare dör 
kommer han till Nangijala, återförenas med sin bror, och tillsammans upplever 
de en rad äventyr i kampen mot den hemska Tengil. Lindgren, Astrid, 
Bröderna Lejonhjärta, (1973), Stockholm: Rabén & Sjögren, 2018.
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undan alla hemskheter och att de kom till Nangilima tillsammans, de fick det säkert 
bra där.” Men så finns det en vuxen bit i mig som tänker så här: Kanske var det så 
att Skorpan, där han låg sjuk hemma i sitt kök, inte stod ut med att leva utan 
Jonatan, när Jonatan hade dött, kanske måste Skorpan fly till fantasin och som tröst 
dikta ihop alla äventyren i Nangijala, kanske dog han inte förrän på bokens allra 
sista sida, och då inte i Nangijala utan hemma i sitt fattiga kök på jorden. Men när 
jag läser en barnbok så vill jag hellre vara ett barn – därför vill jag helst inte tro på 
min vuxentolkning  31

Samma synsätt är tacksamt att applicera på Mio, min Mio. Även här kan man 

välja mellan en vuxenläsning och en barnläsning. I valet mellan dessa två 

perspektiv är berättarens position ledsagande.  

Bröderna Lejonhjärta inleds såhär: ”NU SKA JAG berätta om min bror. Min 

bror, Jonatan Lejonhjärta” . Det är Skorpans röst. En homodiegetisk  32 33

berättare vars relation till det berättade pendlar fram och tillbaka mellan en 

extra- och en intradiegetisk position . Vi ser detta på berättelsens tempus. Den 34

börjar, som vi såg i inledningen, i preteritum. Berättaren står tidsmässigt 

utanför det berättade. Men berättelsen hinner ikapp: ”Sen blev det tyst, och 

duvan flög sin väg […] Och jag ligger här i min soffa och bara väntar på att få 

 Lindgren, Astrid, ”Astrid Lindgren Company”, Webbadress: https://31

www.astridlindgren.com/sv/karaktarerna/broderna-lejonhjarta/historien-
bakom-broderna-lejonhjarta.

 Lindgren, Astrid, Bröderna Lejonhjärta, (1973), Stockholm: Rabén & 32

Sjögren, 2018, s. 5.

 Genettes terminologi. En homodiegetisk berättare utgör en karaktär i sin 33

egen berättelse. Den heterodiegetiska befinner sig vid sidan om. Vulovic, 
Jimmy, Narrativanalys, (2013), Lund: Studentlitteratur AB, 2018.

 Vulovic refererar till Genettes och menar att termerna extradiegetisk och 34

intradiegetisk berättare beskriver berättarens position i förhållande till det 
berättade. ”Om berättelsen hade utsagts utifrån en position på samma nivå 
[…] så hade den varit intradiegetisk”. Om den utgår ifrån en annan nivå är den 
extradiegetisk. Vulovic, Jimmy, Narrativanalys, (2013), Lund: Studentlitteratur 
AB, 2018, s. 100.
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flyga efter” . Vi ser hur berättaren går ut och in i berättelsen och här ser vi var 35

han befinner sig. Han berättar sin historia liggandes på kökssoffan. När så 

Skorpan kommer till Nangijala glider han över i en rent extradiegetisk position. 

Detta ser vi på berättelsens tempus. ”Rätt som det var bara stod jag framför 

grinden och läste på den gröna skylten: Bröderna Lejonhjärta” . Från presens 36

återvänder han till preteritum. Om Skorpan nu dog och for till Nangijala borde 

hans tidsmässiga position till berättandet här ha ändrats till presens. Det gör det 

inte, vi är kvar i köket. Möjligtvis återvänder han till den intradiegetiska 

positionen i slutet. ”Jag ser ljuset!” . Är detta berättarens presens eller en 37

återgiven replik från Nangijala? Oavsett, medan vi reser med Skorpan till 

Körsbärsdalen, till Törnrosdalen, till Karmanjaka, så är den implicite 

lyssnaren  hela tiden kvar i samma kök. I Mio, min Mio finns en liknande 38

tendens men istället för en glidning i berättarposition har vi att göra med en 

opålitlig berättare.  39

Bo Vilhelm, liksom Skorpan, reser mellan två världar och inte heller här sker 

en förändring i berättarens position. Frågan är däremot varifrån han befinner 

sig från början. I inledningen tycks svaret givet: 

 Lindgren, Astrid, Bröderna Lejonhjärta, (1973), Stockholm: Rabén & 35

Sjögren, 2018, s. 17 (min kursivering).

 Lindgren, Astrid, Bröderna Lejonhjärta, (1973), Stockholm: Rabén & 36

Sjögren, 2018, s.18 (min kursivering).

 Lindgren, Astrid, Bröderna Lejonhjärta, (1973), Stockholm: Rabén & 37

Sjögren, 2018, s. 207.

 Berättandet i Bröderna lejonhjärta tar en tydligt muntlig form. Därför blir det 38

mer korrekt att se en implicit lyssnare än en implicit läsare.

 Gorm Larsen skriver angående den opålitlige berättaren: ”antingen 39

uttrycker berättaren sig i strid med sanningen eller också framvisar berättaren 
en tvivelaktig moral. Det förra kan avslöjas genom att berättaren är 
inkonsekvent med avseende på fakta”  Larsen, Gorm, ”Berättare”, Litteratur. 
Introduktion till teori och analys, (2015), Studentlitteratur, s. 70.
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VAR DET NÅGON som hörde på radion den femtonde oktober förra året? Var det 
någon som hörde att de frågade efter en försvunnen pojke? […] Ingen fick 
någonsin veta vart han tog vägen Ingen vet det. Mer än jag. För det är jag som är 
Bo Vilhelm Olsson (5).  

Som vi ser i passagen ovan så är berättaren försvunnen sedan ”förra året”. 

”Ingen fick någonsin veta var han tog vägen” säger han och tydliggör att han 

inte kan vara kvar någonstans i den värld vi känner till. Berättaren etablerar sin 

trovärdighet med objektiva fakta. Genom att referera till det som sades på radio 

så skapas vittnen till försvinnandet som styrker sanningshalten i hans utsaga. 

Genom trovärdigheten i vittnesmålet förstår vi att den realistiska och den 

fantastiska världen är lika trovärdiga och existerar sida. Men på allra sista sidan 

får vi skäl att ifrågasätta denna uppfattning: ”Det sitter ingen Bosse på någon 

bänk i Tegnérlunden” (137, min kursivering). Vi tänker: Varför behöver 

berättaren övertyga oss om detta? Var det inte förra året som han satt i 

Tegnérlunden? För här hoppar berättaren till presens. Någonstans längs 

historiens lopp har det infunnit sig en diskrepans i berättandets tempus. Ett år 

av berättelsens tid tycks plötsligt har försvunnit och vi får anledning att 

retroaktivt ifrågasätta berättarens trovärdighet från bokens allra första mening. 

Man känner sig kanske lite förbryllad, men även uppfylld av magi, för här 

försvinner alla gränser mellan verklighet och fantasi. Vi har att göra med en 

genre som närmar sig det Todorov kallar ”pure fantastic”. En genre där gränsen 

mellan fantasi och verklighet förblir otydlig.  Nu ska vi dock gå vidare i detta 40

och titta lite närmare på relationen mellan de olika världarna. 

 Wijkmark, Sofia, ”Hemsökelser”, Karlstad University Studies 2009:20. s. 42.40
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Den fiktiva världen - En spegelbild av samhället 
I Mio, min Mio får vi möta tre vitt skilda länder/världar. Det första är 

Stockholm i vår egna realistiska värld. Den andra är Landet i Fjärran och det 

tredje är Landet Utanför där riddar Kato råder. Fast dessa tre skiljer sig 

fundamentalt åt kan man inte bortse ifrån deras likheter. Landet i Fjärran 

speglar Bo Vilhelms erfarenheter i Stockholm men vänder på förhållandena 

mellan karaktärerna. Landet Utanför å sin sida inverterar Landet i Fjärran på 

samma sätt som ett fotonegativ inverterar färgerna i ett foto. Det skapar en 

spegelbild som blir dess exakta motsats. 

Vi börjar med förhållandet mellan det realistiska Stockholm och Landet i 

Fjärran. Vi blir snart varse att det har lånat sina drag av Bo Vilhelms vardag. 

Såväl konungen, Jum-jum, hästen Miramis och Jum-jums mamma har sina 

förebilder i Stockholm. Bo Vilhelm ser på relationen som Benka har till sin far: 

Hans [Benkas] pappa pratade alltid så mycket med honom och hjälpte honom 
[Benka] att bygga modellflygplan och ritade märken på köksdörren för att se hur 
mycket Benka växte och så där. Benka fick skratta och prata och slänga kläderna 
omkring sig hur mycket han ville, Hans pappa tyckte om honom ändå.(6, min 
kursivering) 

Benka får skratta och prata och slänga kläder omkring sig utan att riskera 

utanförskap. Inte är det konstigt att Bo önskar ”att Benkas pappa skulle vara 

pappa åt mig också” (7). När han så träffar sin fader konungen är denna en 

direkt kopia av Benkas pappa: 

I ansiktet var han lik Benkas pappa fast vackrare. […] Och varje kväll kommer min 
fader konungen in i mitt rum och vi bygger modellflygplan och pratar med varandra 
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[…] Min fader konungen sätter märken på köksdörren varje månad för att se hur 
jag växer (13).  

Liksom Benkas pappa sätter han märken på dörren och bygger modellflygplan. 

Mios fader konungen är alltså en spegling av Benkas pappa. Han delar samma 

drag, både till utseende, men något vackrare, alltså i ett något uppgraderat 

utförande.  

Jum-Jum är i sin tur en version av Benka. De är så lika att Mio till en början 

nästan tar fel: ”ja, jag trodde nästan det var Benka. Men det var det inte. Det 

var Jum-Jum […] och han hade precis samma mörka bruna hår som Benka och 

likadana bruna ögon” (18). Men även Jum-Jum är en förbättrad version av 

orginalet:  

Och då såg jag att han var lite olika Benka i alla fall. Han såg allvarsammare och 
snällare ut än Benka. Benka är snäll han också naturligtvis, ungefär som jag, så där 
lite lagom, men ändå kunde man ryka ihop och slåss ibland […] Men med Jum-
Jum kunde man inte slåss alls (18-19). 

Jum-Jum tar Benkas drag men blir en idealiserad bild av en vän. Den som 

aldrig går att bli osams med. 

Även Tant Lundin har en plats i detta goda land och representeras av Jum-jums 

mamma. Tant Lundin är ett butiksbiträde som står i handelsboden dit Bo 

Vilhelm går för att handla. Även hon är snäll mot honom och bjuder honom 

gärna lite då och då på godsaker. Jum-Jums mamma både ser ut och beter sig 

som tant Lundin. 

Och då såg jag att hon var precis lik tant Lundin, fast kanske lite vackrare. Men 
hon hade sådana där djupa gropar i sina runda kinder precis som tant Lundin hade, 
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och hon tog mig under hakan precis som tant Lundin gjorde den där gången, när 
hon sa ”Ajö, ajö, Bo Vilhelm Olsson”. Men Jum-Jums mamma, hon sa: 
”Goddag, goddag, Mio!” (20) 

Även hon ser sig i en något bättre version än originalet, en något vackrare. 

Men här utgör det inte bara en spegling. Hennes första talade ord inverterar det 

sista som tant Lundin säger till Bo Vilhelm och bekräftar Bo Vilhelms 

förvandling från den föräldralöse pojken på Upplandsgatan 13 till prins Mio, 

son till konungen av Landet i Fjärran. Bo har ingen mor. Hans mamma är död 

och ingen saga i världen kan upphäva henne från de döda. Med med dessa ord 

tar sig Jum-Jums mamma en så nära moderlig gestalt som går att att skapa när 

hon välkomnar hans nya identitet. Även Miramis, Mios häst, har en förebild 

från Stockholm. Nämligen den gamle bryggarhästen Kalle Punt, ”han hade 

alldeles samma ögon som Kalle Punt” (27). Förutom Benka så anser Bo 

Vilhelm att Kalle Punt är hans bästa vän och således blir också Miramis Mios 

trogna följeslagare och gode vän i Landet i Fjärran. 

Men det är inte bara de människor och djur som Mio möter i det nya landet 

som liknar dem han känner sedan förr. Även Gröna Ängars Ö har lånat drag av 

Benkas familjs sommarhus i Vaxholm.  

En dag för länge sedan fick jag följa med Benka till deras sommarställe ute i 
Vaxholm […] Det var den tiden då törnrosorna blommade, och det växte så mycket 
törnrosor alldeles bakom berghällen. Och långt borta på andra sidan viken var det 
en gök som ropade så högt (16).  

Dessa törnrosor har flyttat från Vaxholm ända till Landet i Fjärran, där själva 

hjärtat i Gröna Ängars Ö är konungens rosengård. Bo Vilhelm är själv 

medveten om att han väljer ut det vackraste han kan tänka sig till sin faders 

hemvist: ”jag tänkte hela tiden tyst för mig själv: Det här [Vaxholm] här är nog 
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det vackraste som finns i världen. Men då hade jag ännu inte sett min fader 

konungens rosengård”. Liksom huset i Vaxholm tillhör Benkas familj så är 

Jum-Jums pappa rosengårdsmästare, varvid de två fadersfigurerna smälter 

samman till en. Den ensamma göken följer också med till Landet i Fjärran: 

”Men i toppen på den högsta silverpoppeln satt en stor, svart fågel och 

sjöng” (22). Även Rosengården är en förbättrad version av originalet. Här finns 

silverpopplar som spelar som ”tusen klockor av glas” (16), vita fåglar som 

sjunger bland rosorna. 

Vi ser hur Landet i Fjärran formas som en spegelbild av Bosses egen 

verklighet. Låt oss nu titta på Landet Utanför. Det är ett mörkt och farligt land 

där människorna är rädda för varandra och lever i skräck att bli angivna av sina 

grannar. Det första Bo Vilhelm ser när de landar på Gröna Ängars Ö är 

konungens stora vita slott. ”Nere vid havsstranden låg ett stort vitt slott” (12). 

Detta slottet finns även i Landet Utanför: ”På andra sidan sjön, på den allra 

högsta klippan, låg en stor svart borg” (66) Här ser vi hur Landet Utanför 

skapar en skuggsida av Landet i Fjärran. Även det varma och mänskliga 

medvetande, fadern med utsträckta armar som hälsar honom välkommen, 

inverteras i Landet Utanför. ”Det lyste ur ett enda fönster. Det liknade ett ont 

öga […] som ville oss illa” (66). Även i Landet Utanför möts de av ett 

medvetande, men det är inte fysiskt och levande, och det vill dem inte gott. 

Men kontrasten börjar redan vid resan dit. Det är något drömskt över resan till 

Landet i Fjärran, vilket accentueras ytterligare av orden att den går genom ”natt 

och dag” (12). Tillsammans med anden stiger de ”genom rymden […] Ibland 

var allt svart som natten, ibland så skinande ljust och vitt att jag måst 

blunda” (11-12). När Mio och Jum-Jum senare rider in i Landet Utanför så är 

ljuset borta. Det är bara natten som återstår: ”Vi rusade genom natten, det var 

svart omkring oss, och vi visste inget om vägen” (65). Det drömska som vi kan 

�32



ana i färden med anden återkommer när de rider in i Landet Utanför: ”Det var 

som när man rider i en dröm, en sådan hemsk dröm, som man vaknar ur med 

ett skrik […] Men det här var inte en sådan dröm som man vaknade ur” (66). 

Det drömska som vi förut kunde ana oss till är här utbytt mot mardrömmen. Ur 

mardrömmen finns ingen utväg och dygnets dynamiska rytm av natt och dag, 

ljus och mörker, låses fast i en enda evig natt. De öppna gröna ängarna som 

breder ut sig när Bo anländer till Landet i Fjärran kontrasteras av det 

labyrintiska Landet Utanför 

Den realistiska bakgrunden - Bo Vilhelm och ensamheten 

I Mio, mi Mio utspelas en saga i en saga. Vi kan säga att skillnaden mellan den 

vuxna tolkningen och barnets tolkning är huruvida vi litar på berättarens 

vittnesbörd eller inte. Men hur vi än ser på sanningshalten i Bo Vilhelms 

berättelse, så är det genremässigt en saga som berättas inuti en mer realistisk 

berättelse. Bak skriver att ”konstsagan […] blev bokens arketextuella 

dominant”.  Vi har redan sett hur de olika fiktiva världarna lånar drag av 41

varandra. Men hur påverkar det själva historien. Här ska vi ta hjälp av 

marxistisk teori men vi ska använda den till vårt eget ändamål och se hur Bo 

Vilhelms realistiska bakgrund avspeglas i den överbyggnad som sagan utgör. 

Utgår vi ifrån det materiella förhållandet så kan vi visst ana  ett 

underklassperspektiv i Bo Vilhelms vardag. Speciellt i förhållande till sin bästa 

vän Benka. Båda två bor på Upplandsgatan, men Benkas familj har ett 

sommarhus ute på Vaxholm. Här kanske man kunde ana bakgrunden till det 

idoliserande av Benka, men däremot är det inte den materiella nöden som är 

 Bak, Krzysztof, ”Genreekvilibristen Astrid Lindgren”, Studia litteraria 41

Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. - 1897-3035, 2011(6): s. 23.
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den drivande faktorn i Bosses utsatthet. Han behöver inte gå hungrig i 

kroppslig mening. Bo Vilhelms utsatthet står snarare i relation till hans andliga 

missmod och fråntagna identitet. Hans själsliga hunger som istället för att 

bejakas låser in honom i sig själv där han långsamt förtärs av sin egen längtan, 

på samma sätt som Kato senar låser in Mio och Jum-Jum i tornet. 

Bo Vilhelm Olson lider inte brist på resurser. Han lider brist på personlig 

acceptans. I Bo Vilhelm Olssons verklighet är själva manifestationen av hans 

egen identitet ett brott mot rådande norm. Han är inte tillåten att skratta, inte 

tillåten att prata högt, och detta bestraffas genom olika mer eller mindre subtila 

metoder. Men till och med själva konkretisering av honom som person bryter 

mot det önskvärda. Han är av fel ålder och av fel kön. ”Hon [Tant Edla] ville 

egentligen ha en flicka, men det fanns ingen hon kunde få […] farbror Sixten 

och tant Edla tycker inte om pojkar. Inte när de blir åtta-nio år åtminstone” (6). 

Anledningen är att i den åldern är de alldeles för stökiga. De drar in smuts och 

de skrattar för mycket. Men inte heller när Bo håller sig lugn accepteras han av 

sin omvärld. ”Sitter du och hänger med näsan över en bok nu igen” (50). Hans 

fokalisering som jag-berättaren gör att oavsett vad som egentligen sker så är 

detta den verklighet han själv upplever. Han känner inte att han accepteras i sitt 

eget hem, hur han än bär sig åt. Men inte heller utomhus bland de andra 

pojkarna finner han en plats. Där riskerar han att få stryk av den större och 

starkare Janne. Bara hos Benka accepteras han, men där är det hans eget jag 

som istället förskjuter honom. Hans längtan efter en familjetillhörighet, som 

den som Benka har. Denna upprepade förskjutning placerar Bo Vilhelm i ett 

utanförskap berövad från identitet, ett utanförskap som inte är alltför olikt det 

som existensialisterna kallar det absurda. Där blir fantasin hans enda 

tillflyktsort. Vi kan säga att hans materiella brist går djupare än de konkreta 

resurserna, för Bo Vilhelm saknar rätten till sig själv, till sin egen identitet. 
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Att nämna ondskan vid namn 
”När han sa det namnet [Kato], var det något ont och farligt hade dragit fram 

genom rosengården […] Och i den stunden dog många rosor” (40). Vi har sett 

hur Kato är passiv men han är inte ofarlig. Blotta omnämnandet av hans namn 

får grava konsekvenser ända in i hjärtat av Gröna Ängars Ö. Det finns ett tabu i 

att uttala ondskans namn, och så är det även med Kato. När Mio sedan 

accepterar sitt uppdrag så uttalar han Katos namn och utmanar således detta 

tabu. ”Jag sa det högt och tydligt. Jag sa riddar Katos namn så tydligt och klart 

som jag kunde” (69). Tenngart skriver att ”språket bestämmer hur vi upplever 

världen. Världen blir som vi benämner den”.  Kato sitter i sin kammare och 42

tänker ut ont och detta tänkande konkretiseras i världen omkring honom. Det 

gör Landet Utanför till ett dött och farligt land. När Mio gör sig till herre över 

ordet, när han uttalar Katos namn högt och tydligt, utmanar han Katos makt där 

den är som starkast. i meningsskapandet. 

I artikeln ”Litteraturen och det etiska” frågar sig Sæterbakken om det onda 

verkligen ”låter sig artikuleras, utan att samtidigt fråntas sin karaktär av 

ont?”.  I samma stund som ondskan inramas i språket får det också form, 43

struktur och logik. Tenngart skriver att ett ordens mening skapas ”i relation till 

andra ord”, . Via avgränsning får orden sin betydelse, och vi vet således vad 44

en kaffekopp är eftersom det inte är en tekopp och inte ett glas.  Med andra 45

ord, genom att ondskan uttalas avgränsas den. Den är inte längre difus och 

 Tenngart, Paul, ”Strukturalism”, Litteraturteori, (2010), Malmö: Gleerups 42

Utbildning AB, 2016, s. 38.

 Sæterbakken, Stig, ”Litteraturen och det etiska”, Horisont, nr 2 (2004), s. 43

14.

 Tenngart, Paul, ”Strukturalism”, Litteraturteori, (2010), Malmö: Gleerups 44

Utbildning AB, 2016, s. 38.

 Tenngart, Paul, ”Strukturalism”, Litteraturteori, (2010), Malmö: Gleerups 45

Utbildning AB, 2016, s. 38.
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obegränsad utan ramas in i ett koncept och blir därigenom hanterbar. När Mio 

uttalar Katos namn förminskas han till något som går att relatera till. Men vad 

Mio även gör är att han utmanar förbudet att tala. Tystnaden är Katos domän. 

Kato talar inte, han tänker ut ont och Landet Utanför är fullt av angivare där 

det är förenat med livsfara att tala.. Tamara Andersson skriver att:  

Den rena, undergivna änglagestalten tillbringar emellertid sitt liv i tystnad. Hon 
äger varken berättelse eller berättelseförmåga. I förlängningen blir hon därför inte 
bara icke-mänsklig, hon är inte ens en person.  46

Tystnaden, att inte ha röst, berövar denna änglagestalt dess mänsklighet. Röst 

är identitet och berövandet av röst är berövandet av mänsklighet. Tystnaden är 

med andra ord ännu ett sätt på vilket Kato avhumaniserar sin omgivning. Även 

detta utgår ifrån Bosses vardag, vi har nämnt hur Bosse blir bestraffad för att 

han ”pratade och skrattade för högt” (6). När Mio uttalar Katos namn så bryter 

han tystnaden. Han blir ett subjekt, han blir en människa. 

Katos sista strid 

”Och så började Katos sista strid. Nog hade han ett fruktansvärt svärd. Men inte så 
fruktansvärt som mitt […] En timme räckte striden som varit väntad i tusen och 
tusen år. […] Riddar Kato stod framför mig utan vapen och han visste att striden 
var slut. Då rev han upp sin svarta sammetsrock över bröstet. ”Se till att du träffar 
hjärtat” skrek han. […] Det har skavt där inne så änge och gjort så ont” (122) 

Till slut står den fruktansvärda striden och inom en timma är den över. När Mio 

sedan står i begrepp att dräpa sin fiende så river Kato upp sin sammetsrock, 

 Andersson, Tamara, ”Den ensamma Sjöjungfrun. Om Carina Rydbergs 46

jagberättande ut ett genreperspektiv”, (2015), Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper, Umeå universitet, s. 130-131.
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och de ord han uttalar förundrar oss. ”Se till att du träffar hjärtat”. Det är inte 

hat han ger uttryck för, inte ett rungande hot. Ingen förbannelse eller 

förolämpning. Det är en stilla bön om frid. Mio ser in i hans ögon och ser något 

nytt, en längtan efter frihet, och han frågar sig: kanske ”ingen hatade riddar 

Kato så mycket som riddar Kato själv” (122).  Mios plötsliga insikt skapar 

dock ingen försoning mellan dem utan han slutför sitt kall. När Kato dör så 

försvinner han i samma sekund och kvar blir en liten hög av sten. Så upptäcker 

Mio en liten fågel som vill flyga ut i friheten, en liten fågel som han inte visste 

”var den hållit sig gömd” (123).  

Denna sista passagen vänder på Katos roll i sagan. Kanske har vi under hela 

läsningen felvärderat Kato. Han lider, hans hjärta av sten skaver i  hans bröst, 

och när han ”tänker ut ont” kanske han egentligen vill att det onda skall 

komma ut. Kanske är det så vi skall tolka honom, någon som genom tankens 

hjälp, kreativiteten, vill frigöra sig från smärtan, ensamheten och den 

meningslösa tillvaron utan mänsklig kontakt och gemenskap. Så låt oss titta på 

vad det är som besegrar Kato. Är det svärdet? Så kan det tyckas när man läser 

för första gången men vid en närmare läsning märker man att så kanske inte är 

fallet. Tre gånger deklarerar Mio att det blir Katos sista strid. ”För jag kunde ju 

inte veta vem som skulle segra i riddar Katos sista strid” (119, min 

kursivering). Den nästan profetiska innebörden av dessa ord får oss att förstå 

att den striden är avgjord redan på förhand. Johansson skriver att fast man inte 

kan veta vem som skall segra så är riddar Katos ”nederlag oundvikligt”.  Jag 47

vill påstå att det går att sammanfatta Katos nederlag med ett enda ord: 

gemenskap. En gemenskap som etableras under hela resan till Landet Utanför, 

under hela vistelsen i Landet i Fjärran, och faktiskt från den allra första raden i 

boken. 

Johansson, Anders, Göra ont: Litterär metafysik, (2010), Anders Johansson 47

& Glänta produktion, s. 113.
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Gemenskapen etableras av vänskap, och den mest signifikativa är den 

osjälviska vänskapen mellan Mio och Jum-Jum. Precis efter att Mio sagt att 

han aldrig kommer överge sin vän, oavsett om det innebär hans slut, så 

kommer fåglarna flygandes med svärdet. De har hämtat det på sjöns botten. 

När Mio visar att vänskapen är starkare än rädslan så är striden redan avgjord. 

Gemenskapen etableras av hjälpare. Dessa är inte begränsade till människor, 

utan även djur och till och med naturen själv. När Mio och Jum-Jum står att bli 

upptäckta av spejarna sker något mirakulöst. ”Men då hände det någonting 

underligt. En gammal svart trädstam alldeles bredvid öppnade sig […] Och 

innan jag visste hur det gick till hade vi krupit ihop inne i den ihålig 

stammen” (79). Detta sker upprepade gånger och innan de kommer fram till 

slottet har naturen gått in om hjälpare i form av träd, jord, berg och vatten. 

Genom svärdssmidarens hjälp, och svärdet som kan hugga genom sten, kan vi 

även räkna elden till denna kategorin, även i tämjd form, och således är alla 

element representerade. 

Gemenskapen etableras även av språket, och nu går vi utanför det narrativa. 

Om vi utgår ifrån tolkningen att äventyret utspelas i Bo Vilhelms fantasivärld 

måste vi också förundras över den förbluffande språkkännedom han besitter för 

att vara en pojke i hans åldern. Flertalet av de olika namnen i den värld han 

skapar har sin morfemiska bas i spanska och italienska. Mio, som i båda 

språken är ett possessivt pronomen i första person, på spanska bara i betonad 

form men i italienska både som betonat och obetonat pronomen. Översätter vi 

bokens titel till italienska blir det: Min, min Min, och då träder också dess 

triplerande effekt fram i ljuset och i detta Bo Vilhelms oerhörda behov av att 

tillhöra något. Av att vara viktig. Av att älskas. Miramis har ingen direkt 

översättning men med små förändringar kan vi forma ord på spanska. Det 
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skulle kunna bli miramos (vi tittar) eller mira más (titta mer). Men man kan 

också låta det sista morfemet få en ledande betydelse i form av mis. Obetonad 

possessivt pronomen i första person och kongruerat i plural: mina. Namnet blir 

ogrammatiskt, men med lite god vilja kan vi se ordet: titta min(a), som säger 

något symboliskt om relationen till hästen. Bo Vilhelm poängterar flera gånger 

att Kalle Punt är hans häst, och nu när han får en egen häst så låter han t o m 

namnet demonstrera detta. Även fåraherden Nonno och flickan Minonna-Nell 

bidrar till att ge Bosse en tillhörighet genom en symbolisk familj. Nonno 

betyder på italienska morfar/farfar, och nonna blir dess kvinnliga motsvarighet, 

mormor/farmor. Bo Vilhelm skapar ett kodspråk i form av fritt tolkad 

italienska/spanska för att bilda sig en identitet och en tillhörighet. Bosse gör sig 

till bokens pikaro som tar sig rätten över ordet och böjer sanningen så den 

passar honom. Som Tamara Andersson skrev: ”för att vara en person måste 

man vara berättbar och också ha förmågan att berätta”.  Här skapar Bo 48

Vilhelm sin familj som blir hans sanning. 

En mer direkt hjälphandling utför fåglarna med Milimani i spetsen. Mio och 

Jum-jum står just att bli upptäckta, de klättrar upp för bergväggen upp mot 

slottet och en spejare med lyckta har precis dykt upp.  

”Alla de förtrollade fåglarna svepte fram med susande vingslag. En av dem 
störtade rakt mot blosset och det föll ur spejarens hand. Vi såg en eldstrimma som 
rann genom luften ner mot djupet. […] Fågeln som hade räddat oss stod i 
brand” (104). 

Om vi tittar på hennes namn, Milimani, så bygger det på två italienska morfem. 

Det ligger nära morfemen mille - tusen, och mani - händer. Med sitt namn 

 Andersson, Tamara, ”Den ensamma Sjöjungfrun. Om Carina Rydbergs 48

jagberättande ut ett genreperspektiv”, (2015), Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper, Umeå universitet, s. 130.
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representerar Milimani gemenskapen, de tusen händer som först räddar Mio 

från spejaren och som sedan hämtar svärdet till honom från sjöns botten.


Tills sist etableras även gemenskapen genom att skapandet av lyssnare. Detta 

drag hittar vi redan i berättelsens narrativa struktur. Som vi tidigare skrivit är 

Mio, min Mio rent genremässigt en saga inuti en romanberättelse, detta oavsett 

hur vi tolkar det fantastiska elementet. Bergenmar skriver att  

[d]en avgörande skillnaden mellan sagoberättandet och romanberättandet är 
hemvisten i en muntlig respektive en skriftlig kultur […] Medan det muntliga 
berättandet äger rum i en gemenskap är romanen inriktad på den ensamma 
individen .  49

Berättandet äger rum i en gemenskap och även historiens genre är medskapare 

till att Kato besegras. 

Det kan tyckas som att denna diskussion inriktar sig mer på Bo Vilhelm/Mio än 

på Kato, men det finns en anledning. För var gång som Mio etablerar 

gemenskap och sammanhang så kommer Kato ett steg närmare sitt slut. Bak 

skriver att Mio, min Mio förmedlar den ”kristna teodicén, som ser ondskan som 

ett icke-vara”.  Den verkliga kampen emot detta ”icke-vara” är således att 50

etablera ett varande. Vi kan jämföra med Bram Strokers Dracula. Där möter 

den lilla gruppen vänner en fiende som är dem övermäktig. Men genom att 

arbeta tillsammans vinner de . I Mio, min Mio dras detta till ett symboliskt 51

 Bergenmar, Jenny, ”Den simulerade sagan”, Förvildade Hjärtan, (2003), 49

Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 90.

 Bak, Krzysztof, ”Genreekvilibristen Astrid Lindgren”, Studia litteraria 50

Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. - 1897-3035, 2011(6): s. 25.

 Stroker, Bram, Dracula, övers. Sam J. Lundwall (2017), Stockholm: 51

Modernista, 2017.
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plan. Kato besegras inte av styrkan i kollektivet. Istället är det vänskapen som 

koncept som besegrar honom. Kato personifierar själva bristen på gemenskap, 

och där detta etableras är Kato redan besegrad. Med andra ord, Kato utgör en 

skuggbild av Bo Vilhelms egen ensamhet. 

Kato - den personifierade ensamheten 
Sæterbakken ifrågasätter om en text i sig kan vara ond. Han frågar sig: ”Är inte 

en läslig text, som till sitt väsen är struktur, komposition, en uppsättning 

medvetna val, per definition en motsats till kaos?” . Sæterbakken vill här 52

definiera ondska med kaos. Denna definition stämmer ganska bra på Kato , 53

som kan skapa oreda utan att ens vara fysiskt närvarande. Genom sina attribut, 

tystnad och automatiserade handlingar är Kato fråntagen all mänsklighet. Hans 

hand kan inte smeka, hans hjärta kan inte älska och hans tankar är begränsade 

till att göra ont. Han står utanför, liksom hans land ligger utanför. Detta är inte 

långt ifrån det Camus menar med att leva en absurd tillvaro, ett liv i 

utanförskap och meningslöshet. Azar skriver: ”Den absurda människan […] 

förvandlar sina dagar till konstverk, till en trotsig hyllning av den strid som - 

det vet hon redan från början - ändå måste sluta med hennes död” . Jag vill 54

säga att här ringar Azar in hela Katos person. Johansson skriver ”Vem är detta 

[Kato], om inte den skapande författaren? Han som verkar genom 

fantiserandet”.  Där sitter han i sitt tornrum och skapar det som hans stenhjärta 55

skänker, i väntan på den strid vars slut redan är given på förhand. 

 Sæterbakken, Stig, ”Litteraturen och det etiska”, Horisont, nr 2 (2004), s. 52
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 En intressant detalj är ordlikheten mellan Kato och kaos.53

 Azar, Michael. ”Förord”, Främlingen, övers. (2009), Jan Stolpe. Albert 54
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 Johansson, Anders, Göra ont: Litterär metafysik, (2010), Anders Johansson 55

& Glänta produktion, s. 113.

�41



Men varifrån känner vi igen den här absurda tillvaron? Utanförskapet, 

tystnaden, och flykten in i sagans värld för att få tänka ”ut” det onda? 

Representerar inte Kato samma ensamhet som Bo Vilhelm själv känner. Om 

Sæterbakken har rätt i sitt påstående, att en text med sin ordning och sin 

struktur är själva motsatsen till ondska och kaos, så skapar Bo Vilhelm ett 

ansikte till sin egen absurda tillvaro genom att ge det narrativ struktur. Han 

förvandlar den namnlösa smärtan till något konkret. Ironiskt nog så upphör 

detta att existera i samma stund som ondskan besegras. När Kato faller för 

Mios svärd infinner sig en kort euforisk lycka, men snart börjar Landet i 

Fjärran att rämna. När Mio återvänder till Rosengården finner han sin fader ”på 

samma plats” där han lämnat honom (135). Landet i Fjärran har börjat bli 

statiskt, och snart, som vi varit inne på förut, tvingas berättaren söka övertyga 

sig själv om sanningshalten i sin egen berättelse. Det ”sitter ingen Bosse på en 

bänk i Tegnérlunden. För han är i landet i Fjärran. Han är i Landet i Fjärran, 

säger jag ju” (137). Vi hör desperationen i uttalandet. För ligger egentligen inte 

riddar Katos stenhjärta och skaver inne i Bo Vilhelms eget bröst, och hans tröst 

är att under en kort stund riva upp det och sätta det i någon annan, i riddar 

Kato. Mios kamp mot ondskan, mot Kato, är en kamp för att besegra sin egen 

smärta. Då är det troligt att det är Bo Vilhelms egen röst vi hör utbrista de 

förvånande orden: ”Se till att du träffar hjärtat […] Det har skavt därinne så 

länge och gjort så ont” (122). Hur tolkar vi då den lilla fågeln som plötsligt 

dyker upp och knackar på rutan. Är det Bo Vilhelms längtan efter frihet, efter 

Landet i Fjärran. Att låta smärtan i bröstet förvandlas till en ”hög av 

sten” (122) och picka på rutan för att äntligen få komma ut i det fria. Döden är 

ett tema som ofta förekommer i Astrid Lindgrens verk, t ex i Bröderna 

Lejonhjärta, som vi nämnt tidigare. Azar citerar Camus i förordet till 

Främligen och skriver att det finns ”endast ett verkligt allvarligt filosofiskt 
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problem: självmordet”, . Genom sitt berättande kämpar Bo Vilhelm med detta 56

problem. Liksom Kato vet att striden är förutbestämd vet Bo Vilhelm att 

segerns rus är flyktigt, men kämpar gör han likväl för att hålla kaoset på 

avstånd och under kontroll. 

”Litteraturen föds ur nödtvånget att förföra”  skriver Johansson. Stycket 57

handlar om hur Sheherezade berättar sagor i Tusen och en natt. Han kallar detta 

för ett ”funktionellt” berättande. Det funktionella i det här fallet handlar om hur 

berättelsen besegrar ondskan, men inte innanför utan utanför den berättade 

diegesen. Sheherezade berättar för att förföra och därigenom för att överleva, 

det är själva berättandet i sig som håller döden borta.  Samma tendens ser vi i 58

Bo Vilhelm. Även han använder denna berättelsens förförelsekraft, även om 

han riktar den mot sig själv. Även han berättar för att överleva. Kan vi inte 

fråga oss hur många gånger detta har hänt i Bo Vilhelms liv. Hur många gånger 

har han inte berättat denna sagan, besegrat Kato, bara för att sedan tvingas 

börja om från början när Katos oundvikliga död blir hans egen återgång till 

utanförskapet. Kato i sin fulla och oresonliga ondska är, med andra ord, Bo 

Vilhelms tröst och räddning. 

Slutord 
Jag som författare till denna text måste här ödmjukast erkänna att jag har delvis 

misslyckats. Syftet med denna uppsats var att undersöka ondskan och 

antagonistens roll i historien. Trots detta har vi i båda analyserna, särskilt den 

sista, gjort stora utflykter till hjältens tillvaro, personlighet och quest. Det har 

 Azar, Michael. ”Förord”, Främlingen, övers. (2009), Jan Stolpe. Albert 56

Bonniers Förlag, 2013, s. VII.

 Johansson, Anders, Göra ont: Litterär metafysik, (2010), Anders Johansson 57
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visat sig svårt att närma sig angriparen utan att gå via protagonisten. I båda 

verken har det visat sig finnas ett starkt samband mellan de båda karaktärerna 

att de går in och ut i varandra.. Propp gör klart i sin analys, att historien börjar 

när angriparen åsamkar någon form av skada på hjältens tillvaro.  Man kan 59

alltså säga att det är antagonisten som skapar historien och förhållandet mellan 

antagonist och protagonist är fundamentalt för den narrativa strukturen. 

Raklitz och Kato är till sin natur mycket olika. Raklitz är snål och maktgirig, 

Kato är en tänkare och drömmare, Raklitz är misstänksam, Kato överlåter allt 

arbete åt andra. Raklitz är fysiskt närvarande genom hela historien men Kato 

utgör mest ett metafysiskt hot och som person uppenbarar han sig bara i slutet. 

Men mellan dessa båda ”skurkar” så finns en stark likhet. Vi har precis 

avhandlat hur Kato skapas av berättarens behov av identitet, men är det inte 

människans behov av historier och historiens behov av ondskan som även 

skapar Raklitz som karaktär. Genom alla de olika perspektiv vi får möta så ser 

vi hur de olika karaktärerna försöker hitta på olika sätt att förstå henne och 

hennes handlande. De flesta kommer fram till olika mer eller mindre narrativa 

förklaringar. Det ser henne som ett troll, som ett sjörå, eller antyder att hon är 

någon form av häxa. Människan är i behov av att förklara ondskan och 

förklaringen blir en saga. 

Ondskan är en fiktiv företeelse. Först kommer historien och sedan 

verkligheten. Vi har förut tagit upp hur ondskan som begrepp befriar oss från 

ansvar. Den är aldrig vi, alltid de. Det man inte vill kännas vid kallas för ont.  60

Det är ett handlande som man ser mycket tydligt i dagens debattklimat med de 

 Propp, Vladimir, Morfologia del cuento, (2006) 14. uppl., Madrid: Editorial 59

Fundamentos. Madrid.
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allt mer hårdnande relationerna mellan olika ideologiska inriktningar. Detta ser 

vi även i jämförelsen med våra två ”skurkar”. Medan Kato är fullt medveten 

om sin egen ondska så är Raklitz i ständig förnekelse. Hon anklagar ofta andra 

för de brott hon själv begår, låter andra ta konsekvenserna för hennes 

handlande. Kato å andra sidan känner till sin egen ondska. Han tar på så sätt 

även ansvar för den. Han gör fortfarande ont men han vet vilken roll han spelar 

i dramat, han bär sitt kors med altruism. Ur det perspektivet är hans sista ord 

inte längre överraskande. Han ser döden som en befrielse. Han har burit sitt 

stenhjärta i tusen och tusen år, han har utkämpat striden och han har gjort ont. 

Nu skall han äntligen få befrielse från sitt värv.  Tankemässigt återspeglas här 

Lagerlöfs Körkarlen. Den olycklige som döms till sitt smutsiga arbete. Där, 

liksom i Mio, min Mio, har det goda en skuggsida. Det vackra har en baksida, 

liksom vår civilisation har en baksida. Den fungerar bara om någon annan drar 

runt hjulen, levererar råmaterial, jobbar för slavlöner. Många faller för att 

någon ska gå fram i en utveckling där det mänskliga blir alltmer främmande. 

Men någon måste ta ansvaret för denna utveckling och medan alla vi 

”Raklitzer” lägger ansvaret på vilken grupp det nu vara må så står Kato där, 

tålmodigt, och utför sitt kall. Som Jesus dör han för världens frälsnings skull. 

Ondskan är en fiktiv företeelse. Först kommer sagan och sedan kommer 

verkligheten. Men ibland kommer verkligheten först och sedan sagan.
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