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myths about catabasis, Pan, and British changelings. Further support has been found 

through earlier works written about the subject, to deepen the understanding of death’s 

part in this play for children. The essay concludes that the children in the play are deathly 

ill – and thus Neverland and Peter Pan are representations of the afterlife, and a spirit 

which guides children on from this life in to the next.  
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1. Inledning 

 

“To die will be an awfully big adventure.” 

Peter Pan or The Boy Who Wouldn’t Grow Up, J.M. Barrie (1904) 

 

Få saker i denna värld är så säker som döden. Det var Benjamin Franklin som skrev, i ett 

brev till fysikern Jean-Baptiste Leroy (1789): “…in this world nothing can be said to be 

certain, except death and taxes.” Döden är, om än ett mörkt ämne, ett ofrånkomligt faktum 

och något som människan har levt med sedan tidernas begynnelse. Kanske är det just 

denna ofrånkomlighet som gör döden till ett så vanligt förekommande ämne inom de 

historier som vi berättar för varandra. Det är ett ämne som följt genom konstens alla 

epoker, och som även funnit sin väg in i barnlitteraturens värld.  Enligt Louis Rauch 

Gibson och Laura M. Zaidman, i deras artikel ”Death in Children's Literature: Taboo or 

Not Taboo?” speglas dödens närvaro i samhället i populariteten av döden som tema inom 

barnlitteraturen. Under år 1700 kan barnadöd ses som ett vanligt ämne inom böcker för 

barn – en tid då det uppskattas att minst 2 av 10 barn som föddes dog innan ett års ålder.1   

Under 1800-talets viktorianska era kom dock barnadöden inom Europa att minska, 

varför familjer växte sig större med fler barn. Döden hade gått från att vara något som 

kunde vara vanligt förekommande bland barn i alla åldrar till att endast drabba ett fåtal 

barn.2 I och med detta blev även döden som ämne märkbart mindre förekommande inom 

barnlitteraturen – men den fanns dock ändå kvar i sagor som de skrivna av Bröderna 

Grimms, och liknande historier.  

Ingrid Nettervik, som även hon talar hur skönlitteraturen speglar samhället och 

människors relation samt inställning till det som sker i världen, talar om hur barnboken 

har möjligheter att påverka barn vid en tidig ålder. 3 Hon anser att de teman som framställs 

inom barnlitteratur inte är något som går att bortse från, då barn präglas av den litteratur 

som de kommer i kontakt med vid tidig ålder.4 Att döden därför till viss del kvarblivit 

inom barnlitteraturen kan ha ett visst syfte, då barnen genom sagor kan bli introducerade 

för ett väldigt mörkt ämne. Det kan därför ha setts som litteraturens roll att introducera 

barn för döden.  

                                                 
1 Rauch Gibson, Lois. Zaidman, Laura M. ”Death in Childrens Litterature: Taboo or not Taboo?”. Children's 

Litterature Association Quarterly. Volym 6. Number 4. 1991. s. 232 
2 Ibid. s. 232 
3 Nettervik, Ingrid. I barnbokens värld. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 1994. s. 81 
4
 Ibid. s. 13 
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Även i mer modern barnlitteratur finns döden gestaltad i olika former, sett till senare 

1900-tal och tidigt 2000-tal. Detta trots att det under viss tid, som under tidigare 1900-

tal, ansetts som opassande att skildra döden inom böcker för barn.5 En av de mer populära 

svenska barnböckerna där döden skildras är Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta 

(1973) – en berättelse där döden mer eller mindre tar en frontplats i berättelsen, och större 

delen av händelserna utspelar sig i en värld som karaktärerna möter efter döden. En värld 

som de inte kallar för himlen eller liknande, utan som går under namnet Nangiala. I denna 

berättelse handlar det om en explicit gestaltad död, något som inte endast är antytt utan 

något som faktiskt är nämnt och finns med i berättelsen. Även i moderna böcker som J K 

Rowlings serie om Harry Potter finns döden med som ett tema, och spelar stor roll i 

böckernas handling. J K Rowling säger själv om böckerna: “At least half of Harry’s 

journey is a journey to deal with death in its many forms”.6 

Det finns dock de böcker och historier där döden inte är lika självklar och påtaglig, där 

det rör sig mer om symbolik och tolkningar som visar berättelsens möjligtvis mörkare 

tema. En sådan historia är J. M. Barries berättelse om Peter Pan. 

Peter Pan är en berättelse som de flesta stöter på i tidig ålder, där läsaren dras med i 

historier om flygande pojkar och onda pirater. Vid äldre åldrar kan dock en intressant 

diskussion väckas till liv hos läsaren – denna angående vad som kan vara historiernas 

egentliga handling. Kan möjligtvis historien om en pojke som tar med barn till en magisk 

värld egentligen handla om en dödsängel som för barn till dödsriket? Kan den, precis som 

1700-talets böcker, ha haft som syfte att introducera barn för döden? 

 

1.1 Syfte, teori och metod 

Det jag ämnar undersöka i min uppsats är dödens gestaltning i J.M. Barries drama om 

Peter Pan. Syftet med uppsatsen är att, genom en tematisk analys av dramat, försöka finna 

dödens tematiska funktion i berättelsen samt dess möjliga syfte.  

Jag hävdar att det finns mer i dramat än vad som initialt kan uppfattas vid en första 

anblick, och söker att visa detta i denna uppsats genom att undersöka berättelsens 

karaktärer och miljöer. Jag har valt att fokusera på döden då jag tycker att det är ett 

spännande ämne – där jag finner det intressant hur ett mörkt tema som döden kan ha 

                                                 
5
 Ibid. s. 127 

6 Devaksha Vallabhjee. “Oprah talks to J.K Rowling”. The Oprah Magazine. 2014:5. 

http://www.oprahmag.co.za/live-your-best-life/self-development/oprah-talks-to-jk-rowling (12-12-2017) 

 

 

http://www.oprahmag.co.za/live-your-best-life/self-development/oprah-talks-to-jk-rowling
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förekommit i barnböcker, explicit eller ej. Jag har även valt att fokusera på döden då 

dramat skrevs under en tid då döden var vanligt som tema. Döden ska även ha förekommit 

i Barries eget liv, något som möjligtvis kan ha kommit att influera Barries skrivande. Då 

döden går att finna både inom barnböcker från denna tid och i Barries egna liv, så tror jag 

att döden som tema kan komma att dyka upp i Barries drama om Peter Pan. 

Till grund för denna uppsats kommer jag att använda mig av, och analysera, 

manuskriptet från Barries originaldrama Peter Pan or The Boy Who Wouldn’t Grow Up. 

Jag har gjort valet att fokusera på dramat och inte den senare publicerade boken Peter 

Pan (även den skriven av J.M. Barrie) då jag ämnar analysera originalhistorien om Peter 

Pan som den först publicerades, även om boken är mer känd idag. Jag vill alltså analysera 

historiens ursprungliga upplaga, utan tillägg eller dylikt som kan ha tillkommit under 

Barries omarbetning av texten. 

Främst tänker jag närmare analysera dödens roll gentemot dramats karaktärer, såväl 

som dramats händelser och miljö. Detta med hjälp av tidigare litteratur som har skrivits 

kring ämnet och dramat, samt med hjälp av Richard S Lazarus och Susan Folkmans 

copingteori, som introduceras utförligare i uppsatsens forskningsöversikt. Jag kommer 

speciellt att nyttja mig av copingteorin kring analysen av syskonen Darling, och deras 

vistelse i Landet Ingenstans.  

Dessa analyser kommer att delas upp i separata avsnitt i uppsatsen, och agerar som 

uppsatsens frågeställning: 

- Vem är Peter Pan? Vilken relation har karaktären till döden? 

- Vad är familjen Darlings relation till döden i dramat? 

- Framkommer döden i Landet Ingenstans? Finns det någon antydan till detta bland 

karaktärer som Kapten Krok, eller någon funktion i miljön? 

Jag kommer även att jämföra syskonen Darlings resa till Landet Ingenstans med det 

klassiska grekiska temat katabasis (och även anabasis), och hur detta kan påvisa en resa 

till ett så kallat dödsrike.  

En kort introduktion till J.M. Barrie samt Peter Pan kommer att göras i uppsatsens 

inledning.  

 

 

1.2 Forskningsöversikt 

I uppsatsens bakgrund kommer jag att använda mig av den biografiska boken J.M. Barrie 

& the lost boys av Andrew Birkin, för en kort sammanfattning av Barries egna liv och 
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författarens egna relation till döden. Birkins bok tar bland annat upp Barries relation till 

pojkarna Davies, som ska ha kommit till att inspirera berättelsen om Peter Pan och alla 

hans äventyr. 

Även boken Second Star to the Right : Peter Pan in the Popular Imagination kommer 

att användas under uppsatsens gång. Detta är en samling av uppsatser, där tre av dessa 

kommer att användas under uppsatsen gång. De är; “To die will be an awfully big 

adventure: Peter Pan in World War I”, av Linda Robertson; “I do believe in fairies, I do, 

I do: The History and Epistemology of Peter Pan”, av Allison B Kavey; “Hooked on Pan: 

Barrie’s Immortal Pirate in Fiction and Film”, av Lester D. Friedman. Dessa kommer att 

användas för deras tolkningar av symboliken inom Peter Pan. Även deras jämförelser 

med tidigare myter och legender – som grekiska mytologins Pan, och brittiska historier 

om changelings. Att använda ett flertal artiklar ur boken ger även en varierande syn på 

Barries drama, något som i sin tur öppnar upp för en större och mer djupgående 

diskussion.  

John Campbells bok The Hero With a Thousand Faces kommer att användas för 

information kring grekiskans katabasis, samt en diskussion kring en möjlig representation 

av ett dödsrike i dramat.  

Raymond Clarks bok Catabasis: Vergil and the Wisdom-Tradition används kort för att 

definiera begreppet katabasis. 

Richard S. Lazarus och Susan Folkmans copingteori kommer att användas under 

analysen av dramats karaktärer. Detta är en teori som har sin bakgrund i stressteorin, och 

kopplas till människors reaktioner till exempelvis lidande. Lazarus definierar coping som 

“ansträngningar att hantera ett tillstånd av skada, hot eller utmaning, när rutiner och 

automatiska handlingar inte längre fungerar”7. Lazarus och Folkmans bok Stress, 

Appraisal and coping kommer därför att användas till analysen av de copingmetoder som 

kan förekomma i dramat. Detta är främst i avsnittet relaterat till familjen Darling, för en 

diskussion kring deras hantering av möjlig stress och tolkningsmöjligheter kring detta.  

Patricia Merivales Pan the Goat-God: His Myth in Modern Times används kort i 

uppsatsens analys för att definiera den grekiska guden Pan, samt analysera dennes likhet 

med Peter Pan. 

Simona Micali artikel “The Hero and His Shadow” används även den kort i analysen 

för att diskutera Peter Pans skugga, och dess möjliga betydelse för karaktären.  

                                                 
7 Lennéer-Axelson, Barbro. Förluster – om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och kultur. 2010. 

s. 71 
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Vidare används Lars Wikanders bok Bryt dödstystnaden! i uppsatsen, då den tar upp 

vikten om att tala om döden, samt även hur barn kan komma att försöka hantera ett sådant 

tungt ämne.  

Ytterligare resurser från sidor online kommer att användas under uppsatsens gång, för 

att definiera betydelser av termer, eller som referat för enskilda citat. 

 

 

1.3 Copingteori 

Coping är ett engelskt begrepp och syftar på en individs hantering av påfrestande 

situationer – som en bortgång, eller liknande krissituation. Beroende på situationen som 

en individ finner sig i görs en kognitiv bedömning, och utifrån detta tillämpas en passande 

coping-metod för att hantera prövningar till hands.8  

Det finns ett flertal former av coping som individen kan tillämpa i en situation, men 

de former som Lazarus och Folkman påstår att en individ oftast använder är antingen 

känslofokuserad eller problemfokuserad coping (eller en kombination av dessa). 

Känslofokuserad coping rör sig om en hantering av de känslor som individen genomgår, 

och ett försök att ändra dessa för att bättra situationen de befinner sig i. Det kan 

exempelvis röra sig om att försöka se något positivt i det negativa, eller försöka att finna 

en mening i situationen.9 Individen kan även komma att söka sig bort från den stressfyllda 

situationen, eller att simplifiera problemet genom att endast fokusera på vissa aspekter av 

problemet.10 Där känslofokuserad coping rör sig om en internaliserad hantering av 

känslor, är problemfokuserad coping en extern hantering av situationen. Individen utför 

en aktiv handling för att ändra situationen, och de känslor som kan uppstå kring detta. 

Detta sker i de situationer där individen har gjort bedömningen att det finns något som de 

kan ändra på – exempelvis en annan persons attityd, eller ens egna beteende.11 Det kan 

röra sig om att väga fördelar mot nackdelar, för att komma till ett tydligare beslut, eller 

att be att få hjälp med problemet. 

Coping grundar sig mycket i individens förmåga att anpassa sig till de problem 

han/hon stöter på. På så sätt lär sig individen, till viss del, att leva med dessa problem, 

och därifrån hantera och gå vidare från dem.  

                                                 
8 Folkman, Susan. Lazarus, Richard. S. Stress, Appraisal & Coping. Springer Publishing Company, Inc. 

1984. s. 24 
9 Ibid. sid. 44 
10 Ibid. sid. 45 
11 Ibid. sid. 44 
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1.4 Bakgrund 

 

1.4.1 J M Barrie 

Vid 25 års ålder flyttade J.M. Barrie till London från sitt hemland Skottland (1885) för att 

följa sin dröm att bli dramatiker. Det var här, i Kensington Garden, som Barrie träffade 

pojkarna Llewin Davies och deras sjuka mor. Det var dessa fem pojkar som ska ha stått 

som Barries inspiration till historien om Peter Pan, och de kom även att hamna i Barries 

vård efter det att deras mor dog i cancer. 

Peter Pan som karaktär dök först upp i berättelsen The Little White Bird; or, Adventures 

in Kensington Gardens, 1902.12 I denna bok så är Peter Pan ett barn som rymt hemifrån 

vid spädbarnsålder, som lever i Hyde Park och umgås med älvor i Kensington Garden. 

Andra pojkar som blir glömda i Hyde Park räddas i sin tur av Peter Pan så att de kommer 

tillbaka till sin familj, alternativt så tas de till Peter Pans hem eller så blir de begravda. 

Denna berättelse publicerades då först som ett kapitel i The Little White Bird, men efter 

textens märkbara popularitet bland läsarna arbetade J.M. Barrie om historien till dramat 

Peter Pan or The Boy Who Wouldn’t Grow Up (1904). 

Även kapitlet från The Little White Bird publicerades som en fritext 1906, då under 

namnet Peter Pan in Kensington Garden. 

När dramat först kom att publiceras ville Barrie själv att dramat skulle heta ”The boy 

who couldn't grow up”, något som dock kom att ändras till ”The boy who wouldn't grow 

up” av dramats producent Charles Frohman.13 Varför Barrie ursprungligen önskade ha 

denna titel på dramat finns det ingen information om, dock så skulle en sådan ändring av 

titel kunna komma att ge dramats huvudkaraktär en helt annan betydelse – då Peter Pan 

inte längre skulle vara barnet som väljer att vara ung för alltid, utan rent utav måste förbli 

ett barn. 

Författaren D.H. Lawrence skrev 1921, i ett brev till J.M. Barries fru Mary Cannan: 

“J.M. [Barrie] has a fatal touch for those he loves. They die.”14. Ett påstående som inte 

var alltför långt ifrån Barries faktiska liv. 

                                                 
12 Friedman, Lester D. Kavey, Allison. Second Star to the Right: Peter Pan in the Popular Imagination. 

New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press. 2009. s. 6 (xi) 
13 Birkin, Andrew. J.M. Barrie & the Lost Boys. London. Constable and Company. 1979. s.105 
14 Mansfield, Elizabeth. Boulton, James T. Roberts, Warren. The Letters of D. H. Lawrence. Cambridge: 

Cambridge University Press. 1987. s. 26  
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Redan vid ung ålder så möttes Barrie av döden, detta då hans bror David dog vid 13 

års ålder, när Barrie själv var 6 år gammal. Detta var en händelse som ska ha satt djupa 

spår, och även en händelse som påverkat Barries mor på ett sådant sätt att hon endast 

sörjde David, och inte såg sin son som fortfarande var i livet. Detta ska, enligt Barrie 

själv, ha fått honom att vilja vara sin bror så att hans mor inte skulle se någon skillnad på 

dem båda och på så sätt se honom.15 

Barries mor talade ofta om hur David skulle förbli ett barn för alltid, och att när de 

skulle ses igen så skulle hon se honom som han var när de skiljdes. Detta gjorde att Barrie 

själv talade om hur även han ville förbli ett barn för alltid, så att han skulle kunna få sin 

mors kärlek. Han var därför själv rädd för att växa upp, att inte vara den lekande unga 

pojken längre. 16 

 

1.4.2 Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up  

Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up framfördes för första gången, 1904, vid 

Duke of York’s Theatre i London, West End. Som dramats undertitel antyder handlar 

dramat om en pojke som inte blir äldre – mer specifikt om syskonen Darlings möte med 

Peter Pan, och deras äventyr därefter.  

Peter Pan dyker en natt upp hos barnen Darling (Wendy, John och Michael), i jakt på 

sin egen skugga som han har lyckats tappa bort när han tidigare flugit förbi deras fönster. 

I sitt sökande efter skuggan råkar han väcka den äldsta av barnen, Wendy, som hjälper 

Peter Pan att återfå sin skugga. När Peter sedan lär sig att Wendy är duktig på att berätta 

historier bjuder han med sig de tre syskonen till sin värld, Landet Ingenstans. Där 

introducerar han dom för ”de vilda pojkarna” (/the lost boys), en grupp pojkar som Peter 

Pan är ledare för.  

I Landet Ingenstans upptäcker syskonen Darling snart att det finns fler magiska 

varelser utöver Peter Pan, som feer och sjöjungfrur. De lär även känna en indianstam, och 

deras prinsessa Tiger Lilja, samt ett gäng pirater och deras fruktade ledare Kapten Krok. 

Krok har länge varit ute efter Peter Pan, då Peter var den som skar handen av Kapten 

Krok och gav den till den gigantiska krokodilen som nu jagar kaptenen.  

Syskonen Darling, med Peter Pan, upplever många äventyr i Landet Ingenstans, där 

Wendy kommer att få rollen som mamma över de vilda pojkarna. När de tre barnen dock 

                                                 
15 Andrew. s. 78 
16 Ibid. s. 78 
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får höra från Peter Pan att deras föräldrar har gått vidare med sina liv och ej längre minns 

sina barn, beslutar sig de tre syskonen för att återvända till sitt liv i London.17  

 

 

2. Analys 

I detta avsnitt analyseras döden i relation till karaktärerna i J.M. Barries drama Peter Pan, 

or The Boy Who Wouldn’t Grow Up. Analysen har fördelats i tre delar, där den första 

delen är en analys av Peter Pan, nästkommande del är en analys Familjen Darling, och 

slutligen ett avsnitt tillägnat Landet Ingenstans och dess karaktärer. 

 

2.1 Peter Pan  

Peter Pan är för de flesta en väldigt bekant karaktär, med sin melodiska panflöjt och sitt 

höga kacklande. En av de saker som är mer igenkännligt med karaktären är dock något 

som har lånats från en betydligt äldre myt, som kan ha fungerat som en inspiration för 

J.M. Barries skrivande, hans namn - Pan.  

Inom grekisk mytologi är Pan en form av ”halv-gud” – född av guden Hermes och en 

skogsnymf. Som följd av denna förening mellan de båda föddes Pan som en delad varelse, 

till hälften get, till hälften människa. Patricia Merivale talar om hur detta gör Pan till en 

paradoxal karaktär, som i sin dualitet båda är människa och get, men samtidigt ej är båda 

fullt ut.18  

Denna dubbelhet är ytterligare något, utöver namnet, som Peter Pan delar med den 

grekiska guden. Enligt Peter Pan börjar alla barn som fåglar19, något som de sakta växer 

ifrån. Detta introduceras i den tidigare nämnda novellsamlingen av J.M. Barrie från 1902, 

Little White Bird, eller Adventures in Kensington Garden. Här presenteras Peter Pan som 

en magisk pojke, som vid spädbarnsålder flydde från sitt liv och ansvaret att växa upp 

och nu lever till hälften som pojke, till hälften som fågel – en bakgrund som följer med 

Peter Pans karaktär till den senare representationen av honom. 

 

 

                                                 
17 J.M Barrie. ”Peter Pan”. Project Gutenberg Australia. 2003:2. 

http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300081h.html. (12-12-2017) 
18 Merivale, Patricia. Pan the Goat-God: His Myth in Modern Times. Cambridge: Harvard UP. 1969. s. 1 
19 Friedman, Kavey. s. 76 

http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300081h.html
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...I heard father and mother talking of what I was to be when I became a man. I want always to be a 

little boy and to have fun; so I ran away to Kensington Gardens and lived a long time among the fairies. 

       Peter Pan. Akt 1, s. 18 

 

PETER (at a venture): I’m youth, I’m joy, I’m a little bird that has broken out of the egg. 

Peter Pan. Akt 4, s. 49 

 

Till följd av detta ser han därför ut som ett barn, men väger ingenting. Likt Pan, som 

är hälften get hälften man, delar Peter Pan denna dubbelhet som hälften fågel hälften 

pojke. Ytterligare gemensamt mellan dessa karaktärer är den musik de spelar. Det sätt 

som Peter Pan fångar barnens uppmärksamhet är delar han med sin namne, då han spelar 

på sin flöjt. Allison B. Kavey skriver ”Much like Pan with his flocks, Peter is a herder 

and tender of children”.20 Där Pan var herdarnas gud som spelade för djuren, förde Peter 

Pan bort barn med en lätt melodi på sin panflöjt. 

Där det dock finns likheter mellan de båda finns det även skillnader. En av dessa som 

är värd att nämna är den sexualdrift som finns i Pan som karaktär, men som saknas helt 

från den evigt barnliknande Peter Pan. Där publiken tydligt kan se intresset som visas 

Peter från Wendy, Tingeling, och även Tiger Lilja, visar Peter dom inget mer än ett milt 

intresse som är långt ifrån romantiskt.  

 

WENDY (knowing she ought not to 'probe but driven to it by something within.) What are your 

exact feelings for me, Peter? 

PETER (in the class-room). Those of a devoted son, Wendy. 

Peter Pan, Akt 4 sid. 39 

 

Denna skillnad kan dock möjligtvis användas för att jämföra de båda karaktärerna. 

Under en lång tid har oskuld kommit att vara något som förknippas med ungdom, 

och ”förlusten” av oskulden har för många markerat en övergång till det vuxna livet. 

Barnet blir vuxet, och i och med detta skulle det kunna uttryckas som att barndomen 

förloras. En barndom kommer till sin enda, något som även sker när Peter Pan kommer 

och hämtar barn till Landet Ingenstans.  

I jämförelsen med Pan kan det dock finnas en annan slutsats att dra – att det rör sig om 

barndomen som går förlorad, och inte ett helt liv. Likt den grekiske guden, som med sin 

sexualdrift ”tar någons oskuld”, tar Peter Pan endast deras barndom. Att de barn som 

                                                 
20 Ibid. s. 80 
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följer honom till Landet Ingenstans lär sig om vikten att bli vuxen, genom att se denna 

pojke som aldrig växer upp. De gör därför valet att återvända till sina liv, att inte förbli 

unga utan att bli vuxna. Peter Pan kan därför möjligtvis symbolisera en barndoms slut, 

istället för slutet av ett liv.  

De tidigare nämnda fågelliknande egenskaper Peter Pan har, som en del av sin 

dubbelhet, är dock av intresse i diskussionen kring hur det är just döden som 

symboliseras. Detta då det är dem som ger Peter Pan förmågan att flyga – det sätt som 

han, i dramats första akt, kommer in i syskonen Darling liv, inflygande genom det öppna 

fönstret. En teori kring varför Peter Pan kommer till dem på detta sätt kan ha sina rötter i 

en mörk bakgrund. Under 1900-talets början var influensa en vanligt förekommande 

sjukdom bland vuxna såväl som barn. Till följd av detta fanns då en ramsa som barnen 

brukade sjunga; “I had a little bird, its name was Enza. I opened the window, and in flew 

Enza. [influenza]”.21 Likt ett magiskt väsen – hälften pojke, hälften fågel – flyger Peter 

Pan in genom öppna fönster och hämtar upp sjuka barn.  

Denna liknelse, med ett ämne av oro som flyger in genom fönstret, ses även tidigt i 

första akten när Peter Pan introducerar publiken för Peter Pan. Det sker när Mrs. Darling 

kommer in i barnens rum och ser ett ansikte av en okänd pojke utanför fönstret. Det är 

mer en närvaro än en faktisk tingest det rör sig om i denna introduktion. När Mrs. Darling 

senare talar med Mr. Darling om vad hon har sett säger hon:  

 

This is not the first time I have seen that boy...I had been drowsing here by the fire when suddenly 

I felt a draught, as if the window were open. I looked round and I saw that boy—in the room. 

      Peter Pan, Akt 1 sid, 13 

 

Mrs. Darling reagerar därför inte på att hon tyckte sig känna en närvaro, utan det som 

fått henne att reagera är den kalla brisen hon känt, trots att fönstret ej var öppet. Det är 

först senare i första akten som Peter Pan intar scenen, i en utstyrsel som består av höstlöv 

och spindelväv. 

Linda Kavey för i sin artikel en intressant liknelse mellan Peter Pan och ett annat väsen 

från tidigare traditioner. Detta av de brittiska historierna om så kallade changelings, eller 

bortbyting.22 

Bortbytingar är älvor, som stjäl barn av människor och tar med dem till deras egna 

värld bortom denna. Som en form av ersättning för de barn de tagit lämnar de efter sig en 

                                                 
21 ”The Influenza Pandemic of 1918”. Stanford. 2005:2.  https://virus.stanford.edu/uda/  (18-12-2017) 
22 Friedman, Kavey. (2009) s. 75 

https://virus.stanford.edu/uda/
https://virus.stanford.edu/uda/
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av sina egna – en sjuk och döende älva.23 Detta är en myt som historiker har tolkat som 

förklaringar till barn som plötsligt insjuknat i någon form av sjukdom – som det kanske 

ej finns någon tidigare kunskap kring och är därav förfärlig för en förtvivlad förälder. 

Ursäkten var då att det sjuka barnet inte alls var deras barn, utan endast en bortbyting av 

en älva. Deras barn fanns alltså kvar, glad och levande, i älvornas rike medan den sjuka 

älvan hade blivit kvar hos dom.24 Om än en mörk myt, så kan denna säkert ha skänkt tröst 

till många. Kavey talar om att, trots skillnaden där inget barn lämnas kvar efter Peter Pan, 

så finns det en sammanlänkning som går att göras med denna idé om förlorade barn.25 

Peter Pans gäng av pojkar heter trots allt i sin originaltitel the lost boys (de förlorade 

pojkarna).   

Peter kan möjligtvis jämföras med älvorna och dessa bortbytingar. I The Little White 

Bird uttrycks explicit att Peter bor med älvorna som finns i parken, och tar hand om de 

barn som ramlar ur sina vagnar. I de fall där de går att rädda tar Peter hand om dem, eller 

begraver de som ej går att rädda. Lester D. Friedman tar i sin artikel ”Hooked on Pan - 

Barrie’s Immortal Pirate in Fiction and Film” upp en mörkare sida som gömmer sig i detta 

till synes vänliga beteende – då Friedman påstår att det aldrig förtydligas huruvida alla de 

barn som Peter Pan begraver i parken, i The Little White Bird, är döda eller ej.26 

Linda Robertson skriver i sin uppsats “To die will be an awfully big adventure”: Peter 

Pan in World War I om synen på Peter Pan i krigstid: “that ideal of remaining eternally 

youthful […] was transmogrified into the image of the youthful soldier off on the Great 

Adventure”.27 Just det uttrycket, great adventure (det stora äventyret) är något som nämns 

mycket av Robertson, och som vi givetvis stöter på i Barries Peter Pan. Robertson 

benämner det som den stora äran för unga pojkar att dra ut i krig, och även den 

medkommande risken att dö i krig. Precis som Peter Pan själv uttrycker det är döden ett 

stort äventyr. Och kanske är det just detta som Peter Pan tar med barnen Darling på. Han 

för dem vidare till en värld av älvor och sjöjungfrur, pirater och indianer, och upplevelser 

som onekligen är äventyr i barnens ögon.  

 

”To die will be an awfully big adventure.” 

Peter Pan. Akt 3 sid. 35 

 

                                                 
23 Ibid sid. 76 
24 Ibid sid. 92 
25 Ibid sid. 75 
26 Ibid sid.188 
27 Ibid sid. 61 
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Äventyr kan alltså finnas i Landet Ingenstans för de barn som kommer dit. Och om 

döden är det stora äventyret som ungar pojkar går mot, det äventyr som är död, är det 

mycket möjligt att Landet Ingenstans är en form av värld efter detta, ett dödsrike. En 

fascination kring döden fanns tydligt under den tid då dramat skrevs – en morbid 

nyfikenhet som för vissa lever kvar än idag. Som Kavey uttrycker fanns det en åsikt att 

döden må vara en fiende till det liv vi lever, men det är samtidigt människans räddning 

mot att bli gammal.28 Och de barn som kommer till Landet Ingenstans blir aldrig äldre, 

och aldrig gammal. 

Peter Pan stöter även han på situationer där döden inte tycks vara långt borta för honom  

- där han verkar gå mot sitt slut. I dessa situationer gestaltas han som en karaktär full av 

mod, som väntar på detta stora äventyr. Han möter döden med en nonchalans som endast 

en pojke som aldrig växt upp kan göra, och därför inte riktigt har ett vuxet grepp om 

döden och vad den slutligen innebär.  

Ett av de tillfällen där Peter är nära att möta sin egen död är när han befinner sig i 

sjöjungfrurnas lagun. När Wendy har tagit sig till säkerhet med hjälpen av en 

pappersdrake lämnas Peter att invänta tidvattnet som snart kommer att sluka stenen. En 

sten som Peter ej kan flyga ifrån, då han är för skadad för att kunna flyga, och kommer 

därför inte att kunna bära dem båda. Dock är detta påstående inte helt sanningsenligt, som 

noteras av Wendy. 

 

[Wendy] knows very well that if it can lift her it can lift him also, for she has been told by the boys 

as a deadly secret that one of the queer things about him is that he is no weight at all. But it is a 

forbidden subject. 

Peter Pan. Akt 3 sid. 35 

 

Men för Peter verkar situationen vara inget mer än en lek. Det finns en kort stund där 

han tycks uttrycka någon form av rädsla inför en möjlig död, men den tycks försvinna 

snabbt. Robertson noterar: “What makes Peter almost a “real boy” is that his heart is 

beating in fear of his own mortality. He is, in short, capable of feeling—at least of feeling 

fear. But to be Peter Pan is to be “heartless”—incapable of emotional range”.29 Lika snart 

som han har känt en lätt rädsla har känslan försvunnit, och han står stolt och redo på 

stenen som snart ska slukas. Trots att denna situation följs av den kända repliken ”To die 

would be an awfully big adventure” ger situationen och Peters nonchalans en känsla av 

                                                 
28 Ibid. sid 63 
29 Ibid sid. 53 
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att det, för honom, är en lek.  

Det är ett tema som förekommer ofta i dramat, där Peter behandlar de allvarligaste av 

situationer som en lek. Även ibland sker det åt motsatt håll, och Peter låtsas att något är 

väldigt allvarligt när så inte är fallet.  

Peter talar till Wendy i sjöjungfrurnas lagun och säger att Kapten Krok har skadat 

honom, skurit honom två gånger, så han kan varken flyga eller simma. Barrie skriver här 

i anvisningarna; ”He believes it; he is so good at pretend that he feels the pain, his arms 

hang limp.”30 Den uppoffring som han gör för att Wendy ska kunna ta sig ifrån stenen där 

de är strandade visar på detta barnsliga beteende där allt tycks vara en lek och på låtsas 

för honom. Och kanske kan denna nonchalans som han visar för döden förklaras av hans 

egen odödlighet – som ett magiskt väsen. För kan en pojke verkligen dö om han ej är en 

levande pojke? Den allvarliga situationen blir för honom till en lek, där den som dött reser 

sig från sin dödsbädd och går därifrån.31 

 Med detta barnsliga beteende kommer dock även ett skrämmande drag. Peter Pan är 

exempelvis den som skär handen av Kapten Krok och ger den till den tickande krokodilen, 

då han trodde att det var en lek.8 Han saknar en förståelse för det allvar och de 

konsekvenser som hans handlingar har, då han ej har lärt sig skillnaden mellan lek och 

verklighet. Även i sista akten finns denna nonchalans från Peters sida. Peter och Wendy 

möts igen för att tillfälligt återvända till Landet Ingenstans under en kort tid.  Tid har 

tydligt passerat sedan dess att barnen Darling återvände till London – dock är den exakta 

tiden ej specificerad. När Wendy talar med Peter om deras tidigare äventyr med Kapten 

Krok får hon till svar från Peter att han inte har något minne av vem Kapten Krok är. Inte 

heller de förlorade pojkarna tycks han minnas. Inte ens sin nära vän Tingeling tycks Peter 

Pan komma ihåg. 

 

WENDY. I haven't seen Tink this time. 

PETER. Who? 

Peter Pan. Akt 6, sid. 55 

 

Om det är så att Peter i sin brist på uppväxt inte har fått ett riktigt grepp om vad döden 

faktiskt innebär, så kan han utifrån detta bete sig väldigt vårdslöst utan en tanke på vad 

resultatet skulle kunna bli. Då han i sin vistelse i Landet Ingenstans har levt utan någon 

                                                 
30 Peter Pan. Akt 3, s. 35 
31 Friedman, Kavey. s. 53 
8 Peter Pan. Akt 3, s. 29 
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form av översikt eller uppfostran har han kanske ej lärt sig om allvaret kring döden. Han 

ser inte konsekvensen av sina handlingar, då han ständigt lever som ett barn utan någon 

som vårdar och lär honom. Här går det även att finna en lektion om vikten med att växa 

upp. Detta då Peter klart och tydligt inte kan skilja på vad som är rätt och fel, och lever i 

sin värld av konstant lek och barndom. Att växa upp och bli vuxen är en viktig del av 

livet, döden likaså. Att leva i en värld utan vuxna visar sig, genom Peter Pans beteende, 

inte vara en hållbar sådan. 

Genom sin brist på uppfostran ser Peter Pan möjligtvis inte allvaret i sin egen död, 

eller någon annans. Mörkare partier kring detta går att finna i dramat, där döden inte är 

något som Peter Pan möter utan något han mer bokstavligt håller i sina egna händer. 

Allison B. Kavey talar om detta i sin artikel “'I do believe in fairies, I do, I do' - The 

History and Epistemology of Peter Pan”: “The boys on the island vary, of course, in 

numbers, according as they get killed and so on; and when they seem to be growing up, 

which is against the rules, Peter thins them out”32 

Frasen ”thins them out” är i sig väldigt vag och lämnas öppen för tolkning, men skulle 

kunna vara en antydan till att Peter själv dödar de pojkar som växer upp och blir äldre. 

Det nämns även att Peter Pan ibland kunde vandra iväg med ett vapen, utan att tala om 

för någon vart han var på väg. När han väl återvände fick Wendy och de andra aldrig veta 

säkert vad han hade gjort, ”and then when you go out you find the body.”33 Här är Peter 

Pan återigen den som för barnen till döden, dock betydligt mer explicit i detta fall. Frågan 

som här kan dyka upp är, vad händer med de pojkar som dör i Landet Ingenstans, om 

detta är ett dödsrike som Peter Pan har tagit dem till? Finns det en värld bortom Landet 

Ingenstans? Eller återvänder de möjligtvis till sina vanliga liv, där de fortsätter att växa 

upp? Barnen Darling återvänder hem till sina liv i dramats senare del, varpå barn tydligt 

kan återvända till sin tidigare liv från Landet Ingenstans. Därför kan det möjligen vara så 

att Peter Pan ser att dessa barn åldras, och ser att de därför ej har dött, så han skickar 

tillbaka dem till sina föregående liv. 

Detta är något som även Kavey diskuterar, och nämner en betydligt ljusare syn på Peter 

tendens att ”tunna ut” pojkarna. Hon anser att detta kan tyda på att han skickar tillbaka 

dem till sina föräldrar. Kavey gör kopplingen till barnadödlighetens höga siffror under 

1900-talets början, där barn ofta låg sjuka länge i sjuksäng. Detta gav dom tiden att 

försvinna in i sina egna fantasier, och fly undan verkligheten. Dessa fantasier skulle kunna 

                                                 
32 Friedman, Kavey. s. 93 

33 Peter Pan. Akt 4, s. 38 
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inkludera Landet Ingenstans och en modig pojke som Peter Pan.34 

Roberts påpekar en slutsats som har framkommit hos en del psykologer, att Peter Pan 

speglar en ”emotional numbness” från sin skapare, något som Roberts själv sätter sig 

emot. Hon påstår att Peter Pan, i sin ursprungliga framställning, speglar den dåvarande 

kulturen, och inte sin skapare. Att dramat representerar en barnslighet och glädje, men 

även en hjärtlöshet som passade det tidiga 1900-talet. Hon argumenterar för att Peter är 

en så kallad flytande signifikant – ett ting som inte har en överenskommen mening – och 

att denna därför kan komma att ändras i den kultur som den framställs.35  

En underliggande mening tycks dock ha funnits med från Peter Pans början, även in i 

krigseran som följde strax därefter. Detta är den fascination med det stora äventyret som 

livet efter detta är – något som unga pojkar kan ledas till via slagen från krigstrummor, 

eller möjligen via melodin från en vacker panflöjt.  

Det finns alltså ett flertal paralleller att dra mellan karaktären Peter Pan och döden. 

Både i scener där han själv möter döden, eller där han för med sig barnen till ett möjligt 

dödsrike.  

Det går att likna hans karaktär vid en dödsängel, där han flyger in genom det öppna 

fönstret för att hämta upp barnen Darling. Kanske de har insjuknat i influensa, och Peter 

Pan flyger in som en fågel, för att hämta upp dem och föra dem till dödsriket. Likt en 

bortbyting hämtar han sjuka barn, men lämnar han något efter sig? Eller är det deras 

insjuknade kroppar som kvarblir efter att han har försvunnit med deras själar? När han 

väl har hämtat barnen tar han med dem till än värld fylld med äventyr, ”the big adventure” 

som i tidigare generationer varit en benämning för krig och död. Det tycks därav som att 

Peter Pan är ett väsen som tar med barnen Darling till någon form av dödsrike. Att han 

hämtar upp deras själar för att säkert leda dom vidare.  

Han tycks själv, i sin avslappnade attityd gentemot döden, vara säker på sin egen 

odödlighet. Om han redan är död kan han kanske inte dö igen? Därför bemöter han döden 

som om det är inget mer än en lek – för honom är det kanske inte det. Att samma attityd 

finns med honom när han sedan tar livet av andra karaktärer i Landet Ingenstans kan tala 

för att det är ett sätt för dem att återvända till deras egen värld. Detta då det är de barn 

som fortsätter att växa upp som han ”tunnar ut”, och därför inga barn som tydligt har 

stannat upp i sin ålder – möjligtvis för att de inte är död. 

Många tolkningar går att finna, där en av de starkare tycks vara att Landet Ingenstans 

                                                 
34

 Friedman, Kavey. s. 93 
35 Ibid. s. 51 
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är en form av ett dödsrike, och Peter Pan är det väsen som hämtar sjuka barn och för dem 

dit. 

 

 

2.2 Familjen Darling  

 

The night nursery of the Darling family, which is the scene of our opening Act, is at the top of a 

rather depressed street in Bloomsbury. 

Peter Pan. Akt 1 

 

Ett faktum som bör konstateras när det kommer till historien om Peter Pan är att, trots 

valet av titel på historien, så är Peter Pan ej den centrala protagonisten i historien. Denna 

titel av protagonist och huvudkaraktär faller till det äldsta barnet av syskonen Darling, 

Wendy. 

Hon är med i dramats första scen, och finns där även i den sista. Och trots att Peter Pan 

är en väldigt stor karaktär är det Wendys resa och karaktärsutveckling som publiken 

slutligen har fått följa genom dramat. 

Även de yngre syskonen Darling har en liknande betydelse och roll i dramat. 

Det är deras resa som dramat berättar, om deras resa och återresa från Landet 

Ingenstans. Denna resa som görs kan fördelas i tre delar – avfärden, äventyret, 

återkomsten. De lämnar sitt barnrum i London, de upplever spännande och förtrollande 

saker i Landet Ingenstans, och de återkommer slutligen tillbaka till sin barnkammare. Här 

finns det en intressant koppling att göra till döden och ett möjligt dödsrike – om det är så 

att deras lämnande av barnkammaren symboliserar deras möjliga insjuknande och död. 

Detta upplägg, med deras avfärd och återkomst, är nämligen inte ett nytt sådant och 

det var ej det när J.M. Barrie först skrev dramat. Detta upplägg är nämligen likt den 

grekiska mytologins katabasis. Campbell beskriver katabasis i sin bok The Hero with a 

Thousand Faces (1968). Han talar om protagonisten, hjältens, resa, och hur denna kan 

delas upp i tre delar. Han benämner dessa som The Call to Adventure, The Road of Trials, 

The Goal. Den första av dessa är, the call to adventure, är hjältens katabasis.36 Denna del 

benämns som ett kall till ett äventyr, men definieras inte som det klassiska äventyret av 

hjältedåd. Det handlar istället om hjältens nedgång till underjorden och dödsriket. Likt 

                                                 
36 Campbell, Joseph. The Hero with A Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press, 1968. s.45 
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historier om hjältar som reser ut i världen mot äventyr, och återvänder sedan hem för att 

berätta om sin resa, definierar Raymond Clark katabasis som "a Journey of the Dead made 

by a living person in the flesh who returns to our world to tell the tale".37 Detta är hjältens 

nedgång till underjorden och dödsriket. Därefter är vägen av prövningar, där hjälten får 

kämpa mot monster eller liknande, för att genomgå den förändring som krävs för att bli 

den de behöver bli för att bättra situationen i jordelivet.38 Slutligen är målet, återkomsten 

och anabasis. Där katabasis är nedgången till dödsriket är då anabasis återkomsten. Den 

resa som syskonen Darling genomgår kan jämföras med detta.  

Innan katabasis finner vi, likt i de grekiska myterna, en konflikt som kommer att måsta 

lösas innan resans slut.39 I detta fall rör det sig om just kravet av att behöva bli vuxen, och 

stressen som medföljer detta. 

Familjen Darling introduceras i första akten av Peter Pan, och det är en är en dyster 

bild som ges av familjen. I Barries originalmanus finns anvisningar kring Mr. Darlings 

stress, som är centrerad kring en brist på pengar samt problem att se efter barnen. Detta 

blir tydligt hos barnens hund, som har kommit att få agera barnflicka och tar hand om 

barnen. Barnkammaren som de befinner sig i är även den sliten, något som kan förklara 

varför Mrs. Darling känner en kall vind i ett rum med stängda fönster.  

I familjen Darlings tillvaro finns en dysterhet, samt en mörkare ton i Mr. Darlings 

karaktär, som har en hård ton mot familjens hund såväl som sina egna barn. 

 

MR. DARLING. ...to your beds everyone of you; I am ashamed of you. 

Peter Pan. Akt 1 sid. 15 

 

I denna stress växer konflikten fram – Mr. Darlings önskan att deras barn kunde vara 

vuxna. I sitt raseri skickar Mr. Darling ut Nana i snön, och det blir Wendys uppgift att ta 

hand om sina yngre syskon.  

Wendy benämns i dramat som en lekfull och glad flicka, som själv berättar för Peter 

Pan om hur duktig hon är på att berätta historier. Detta skapar en konflikt när hon plötsligt 

måste växa upp, och att Peter Pan ger henne möjligheten att aldrig bli vuxen låter 

tilltalande därför för henne. Att växa upp kommer med ansvar som inte tidigare funnits 

under barndomen, och för en lekfull flicka kan konceptet att växa upp ses som ytterst 

                                                 
37 Clark, Raymond. Catabasis: Vergil and the Wisdom-Tradition. Amsterdam: Griiner, 1979. s. 32  
38 Campbell, Joseph. s. 89  
39 Ibid. s. 140 
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avskräckande. Att välja att inte bli vuxen blir därför ett val att förbli ett barn – glad och 

lekfull – även om detta kan innebära en resa mot döden.  

En konflikt finns alltså etablerad, vilket leder till syskonens katabasis. Där de grekiska 

myterna dock talar om en nedgång till dödsriket blir barnen här ledda upp, mot himlen, 

bland stjärnorna.  

Återigen kan Kaveys koppling till barnadödligheten vara av vikt här. Kavey har talat 

om hur sjuka barn hade tid att försvinna i sina egna fantasier, och fly undan den verklighet 

som de levde i.40 Denna flykt kan vara Wendys copingmetod för att undvika verkligheten 

av att behöva växa upp. Coping grundar sig i den anpassningsförmåga som finns hos 

individen, i detta fall Wendy.41 Det som presenterats kring Wendy som karaktär är att hon 

är väldigt duktig på att berätta historier. I en känslofokuserad coping kan syskonen 

Darling förlita sig på den värld som Wendy byggt upp för att undfly den stressade 

situationen.42  

Även i denna resa finns ett inslag av denna känslofokuserade coping. Där 

känslomässig coping kan handla om att se det positiva i en negativ situation, får de 

instruktionen från Peter Pan att tänka glada tankar. Dessa tankar kommer, med hjälp av 

älvdammet, att lyfta dem uppåt och hjälpa dem att flyga. Detta blir en explicit och 

bokstavlig representation av hur glada tankar kan till viss del lyfta en dyster situation, och 

i detta fall genom coping göra en negativ situation positivare.43  

Dessa glada tankar som lyfter dem upp i luften leder dem vidare mot äventyret, när de 

flyger mot Landet Ingenstans.  

En jämförelse går här givetvis att göra mellan Campbells benämning av det första 

stadiet, resan till dödsriket, som The Call to Adventure. Peter benämner själv döden som 

ett äventyr – och Landet Ingenstans som ett möjligt dödsrike är fyllt av äventyr för barnen 

att ta del av.  

Den förändring som de sedermera genomgår i Landet Ingenstans är insikten att de 

givetvis måste bli vuxna. Detta speglas till större del genom Peter Pan, och denne 

karaktärs förmåga att bete sig på ett sätt som syskonen Darling finner känslokallt. 

Till följd av detta har barnen lärt sig det de kom till Landet Ingenstans (”dödsriket”) 

för att lära sig. Då det har funnit en lösning på konflikten kommer slutstadiet på deras 

resa, återkomsten – anabasis.  

                                                 
40

 Friedman, Kavey. s. 93 
41 Folkman, Lazarus. s. 44 
42 Ibid. s. 45 
43 Ibid. s. 44 
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I familjen Darling finns dock även barnens föräldrar.  

I dramats anvisningar framgår en önskan att Mr. Darling och dramats antagonist 

Kapten Krok ska spelas av samma skådespelare. Lester D. Friedman benämner denna 

dubbla rollfördelning i sin artikel ”Hooked on Pan: Barrie’s Immortal Pirate in Fiction 

and Film”. Friedman anser dock att denna ”Dr. Jekyll/Mr. Hyde delning” öppnar upp för 

barns fantasi om den elaka vuxen-figuren som hotar barndomen och alla dess tjusningar. 

Enligt Friedman är Mr. Darlings karaktär mer ett hot mot ungdomen än något annat, och 

anser att detta ligger som grund till varför Kapten Kroks karaktär kan vara en 

representation av döden själv.44 Att det är döden som är det största hotet för ungdomen, 

såsom Peter Pan är ett hot för de barn som vill leva ett fullt liv. 

Friedman talar även om hur Barrie skrev till Krok i ett senare stadium med tanken att 

historien inte behövde en skurk då den redan hade en – Peter Pan.45 Denna 

dubbelrollsättning hade inte behövts i Barries första utkast av dramat.  

Om Friedmans teori om denna Dr. Jekyll/Mr. Hyde delning stämmer skulle det kunna 

leda till en intressant tolkning av Kapten Kroks aggression. Om det rör sig om en 

manifestation av Mr. Darling i Landet Ingenstans kan detta förklara varför Kapten Krok 

söker att göra sig av med Peter Pan. I en faders ögon hade Peter Pan möjligen setts som 

den som har tagit barnen ifrån föräldrarna – varför det ej skulle röra sig om pirat som 

slåss mot en ung pojke, utan en far som försöker slåss mot döden, eller en sjukdom. Att 

Peter här representerar den död som försöker ta barnen ifrån Mr. Darling, och att Kapten 

Krok är Mr. Darling som desperat försöker att få sina barn tillbaka. 

Även detta skulle kunna vara en copingmetod från Wendys sida. Där det tidigare rört 

sig om en känslofokuserad coping finns det här att finna en problemfokuserad coping.46 

Om detta utspelar sig i den känslomässigt baserade flykt som syskonen Darling skapat, 

kan en representation av deras far skapas för att ta tag i problemet, flykten, och möjligtvis 

döden. 

Båda föräldrarna Darling framställs som mogna, vuxna, karaktärer – dock så framställs 

Mrs. Darling som en varmare karaktär än Mr. Darling – men trots detta så bemöter de i 

vissa scener underliga företeelser som om de vore fullt normala. 

I dramats första akt finns en tämligen besynnerlig scen med föräldrarna Darling.  

När Peter Pan förlorar sin skugga är det Mrs. Darling som hittar denna, och rullar ihop 

den och lägger undan skuggan. Denna, samt Peters närvaro i fönstret, gör henne orolig 
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för barnen. Mr. och Mrs. Darlings diskuterar lugnt den funna skuggan, och vad de ska 

göra med den.  

 

MRS. DARLING. Wait. The boy escaped, but his shadow had not time to get out; down came the 

window and cut it clean off. 

MR. DARLING (heavily). Mary, Mary, why didn't you keep that shadow? 

MRS. DARLING (scoring). I did. I rolled it up, George; and here it is. 

Peter Pan. Akt 1, sid 13.  

 

Då dramat berättas från ett barns synvinkel kan även diskussioner av vuxna kommas 

att tolkas på ett annat sätt – ställas fram i ett annat ljus. Redan här kan Wendys coping 

skina igenom, i ett barns fantasi och möjlighet att hitta på en positiv verklighet av en 

negativ situation som hon ej hade någon kontroll över.47 Om föräldrarna möjligtvis har 

talat om skuggan av en sjukdom som svept in bland barnen kan Wendys livliga fantasi ha 

omvandlat detta till skuggan av en pojke, som ska ta med dem på ett spännande äventyr. 

Denna skugga talar Simona Micali om i sin artikel ” The Hero and His Shadow”, där hon 

talar om hur denna skugga som separerats från ägare tillför en kuslig effekt, och ger en 

karaktär en dubbel-gångare. Denna dubblett har, i de historier där en skugg-delning 

förekommer, nästan blivit en hemsk sak, något som folk räds.48 Om en sådan jämförelse 

görs med Peter Pans skugga skulle den, precis som Peter Pan, vara något likt en sjukdom 

som familjen Darling räds. Kanske är det just skuggan som är sjukdomen, och när Peter 

Pan återförenas med sin skugga blir han det väsen som ska föra dem vidare. 

Det är denna skugga som Peter kommer för att hämta i familjen Darlings hem, och det 

är i och med detta som barnen Darling träffar honom. Här upptäcker även Wendy att Peter 

Pan är en individ som ej får röras vid, när hon erbjuder honom en kyss. 

 

PETER. You mustn't touch me. 

WENDY. Why? 

PETER. No one must ever touch me. 

WENDY. Why? 

PETER. I don't know. 

(He is never touched by any one in the play.) 

Peter Pan. Akt 1, sid 17 

 

                                                 
47 Ibid. s. 150 
48 Micali, Simona. ”The Hero and His Shadow”. Image & Narrative. Volym 11. Number 3. 2010. s. 9 
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Denna upptäckt av Wendy ger en ytterligare känsla att Peter ej är en faktisk pojke. 

Barrie skriver även i en notering att ingen annan, under dramats gång, berör Peter. Något 

som kan stödja det faktum att han ej är något mer än en ande. 

I sin artikel ”'To die will be an awfully big adventure' – Peter Pan in World War 1” 

skriver Linda Robertson om hur denna nekade kyss istället ska representera dåtidens 

generella anda kring män och hur de bör leva sitt liv – att inte gå in i ett hemmaliv, att 

neka närhet och känslor, utan istället leva ett liv i hjältedåd och möta den slutliga risken 

för dödsfall.49 

I slutet av syskonen Darlings resa, när de väl återvänder från Landet Ingenstans, finns 

Mrs. Darling vid deras sängar, väntande på deras återkomst. Slående här är det faktum att 

ingen av föräldrarna är ute och söker efter barnen. Det tycks alltså inte röra sig om att de 

har försvunnit, då det ej heller talas om att polisen har kontaktats för att söka dem. 

Föräldrarna Darling vakar vid barnens sida och inväntar deras uppvaknande från 

möjligtvis denna sjukdom som de kan ligga i. 

Barnen Darling, vid sin återkomst, kryper sedan ned i sina sängar för att vara där när 

föräldrarna vaknar upp. De har flugit tillbaka in genom det fönster de försvann genom, 

och när Mrs. Darling sedan vaknar finner hon sina barn där hon senast såg dem – i sina 

sängar, dock pigga och vakna denna gång. 

Utöver barnens upplevelse och historia finns det inte mycket som talar för att de har 

lämnat sina sängar. Det är endast Mrs. Darlings sorgsna replik som talar om något 

liknande. 

 

MRS. DARLING: I see them in their beds so often in my dreams that I seem still to see them when 

I am awake! I’ll not look again. (She sits down and turns away her face from from the bump, though of 

course they are still reflected in her mind.) So often their silver voices call me, my little children whom I’ll 

see no more. 

Peter Pan. Akt 5, sid. 52 

 

Detta kan dock möjligtvis tolkas som att de är där, men i ett sjukt tillstånd är de ej fullt 

där. Hon hör ej deras röster. 

Väl tillbaka finns dock ingen sorg kvar. Familjen firar, och Peter öppnar fönster igen 

och flyger därifrån 

 

                                                 
49 Friedman, Kavey. s. 64 
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2.3 Landet Ingenstans  

När barnen Darling kommer till Landet Ingenstans för första gången så beskrivs miljön i 

detalj i Barries anvisningar, där landskapet sakta kommer fram ur mörker och in i ljuset 

för publiken se. Träd och svampar är klara och tydliga, men de varelser som finns här är 

endast skuggor och mörker. 

Detta ska ge ett drömliknande intryck, då Barrie själv skriver: 

 

”What you see is the Never Land. You have often half seen it before, or even three-quarters, after 

the night-lights were lit, and you might then have beached your coracle on it if you had not always 

at the great moment fallen asleep.” 

Peter Pan. Akt 2, sid 22 

 

Redan från introduktionen till denna värld presenteras den därför som drömliknande – 

något kan spegla det faktum att denna värld är ett barns dröm. Denna drömvärld där Peter 

Pan styr och allt är en lek, en befrielse från den vardag de befinner sig i. 

I bakgrunden av denna drömvärld sker saker som stärker denna teori – när barnen 

Darling anländer till Landet Ingenstans, och deras husa stryker förbi i bakgrunden. Detta 

trots att hon ej befinner sig i Landet Ingenstans, utan med all säkerhet är i deras hem i 

London. 

 

A vision of LIZA passes, not perhaps because she has any right to be there; but she has so few 

pleasures and is so young that we just let her have a peep at the little house. 

Peter Pan. Akt 2, sid 30 

  

Någon riktig förklaring till hur Liza kan dyka upp ges aldrig riktigt, utöver hennes rätt 

att tillfälligt besöka barnen. Klart är att hon inte har följt med barnen och Peter till Landet 

Ingenstans. Kanske ges hon rätten att dyka upp när hon kommer för att se till de små 

barnen. 

Lars Wikander talar om vikten av lek hos barn som är i en situation fylld med kris.  

Han talar om hur barn i svåra situationer vänder sig till leken för att ta sig igenom detta. 

Det kan röra sig om lekar som går bortom verkligheten och in i fantasivärldar, eller som 

bearbetar svårare ämnen som de kan komma att möta i sina liv. 
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Han anser att det är i leken som barn kan möta sina rädslor, och hantera det som de 

normalt sätt inte kunde hantera. Det blir i sig ett sätt för barn att träna sig för 

verkligheten.50   

Genom leken kan småbarn ge utlopp för sina känslor som de inte kanske inte annars 

kan uttrycka eller tala om, såsom rädsla och ångest, och de kan på så sätt lära sig att 

bearbeta dessa. Det som barnen Darling kommer i kontakt med under sin vistelse i Landet 

Ingenstans är till större delen just döden. 

Redan när Wendy först anländer till Peters hem blir hon skjuten av en pil, och antas 

vara död av de Förlorade Pojkarna. Något som orsakades av Tingeling, en älva från 

Landet Ingenstans.51 

Under dramats gång stöter de på döden på ett eller annat sätt genom dramats alla akter.  

Möjligtvis kan det då vara så att denna värld, Landet Ingenstans, är en drömvärld som 

Peter Pan tar barnen Darling till där de kan bearbeta döden och vad den kan komma att 

innebära. Att han visar dem denna värld, för att de ska se att ytterligare äventyr väntar 

dem bortom denna värld, och att döden inte är slutet på historien. Kanske är det även 

därför han säger ”to die will be an awfully big adventure”. Inte för sig själv, utan för 

barnen Darling. Ännu en gång går detta att relatera till copingteorin, och en hantering av 

svåra situationer och de känslor som de medför. Att de genom Peter Pan finner en mening 

i en mörk situation, och ser att döden endast leder dem vidare till nästa äventyr. Det kan 

agera som en känslofokuserad coping, som lär dem att döden inte är något att vara rädd 

för.52 Att det kan vara som så att syskonen Darling ligger insjuknade i influensa och får, 

genom Landet Ingenstans, möjligheten att bearbeta situationen och lära sig att acceptera 

döden. 

Detta är slutligen något som de lyckas med, när de befinner sig på piratskeppet och 

ska till att gå på plankan. 

 

WENDY. These are my last words. Dear boys, I feel that I have a message to you from your real 

mothers, and it is this, 'We hope our sons will die like English gentlemen.' 

Peter Pan. Akt 5, sid. 45 

 

                                                 
50

 Wikander, Lars. Bryt dödstystnaden!. Stockholm: Gothia. 1996. s. 37 
51 Peter Pan. Akt 2 
52 Lazarus, Folkman. (1984) s. 44 
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Robertson talar om hur detta är ord som kommer från Englands högre klasser under 

denna tid. Det var ett uttryck som sades från vuxna till de yngre generationerna om hur 

män och gentlemän ska komma att möta döden.53 

Även fast det är innan detta som barnen Darling bestämmer sig för att återvända hem 

så är det alltså här som de kommer över sin rädsla för döden, och går för att möta den 

som ”engelska gentlemän”, för att sedan kunna avsluta leken och återvända hem till sitt 

hem i London. 

Friedman gör även kopplingen mellan den tickande krokodilen i Landet Ingenstans 

och tiden. Kapten Krok som har en odödlig pojke som sin svurna fiende och räds en 

krokodil som ständigt ger ifrån sig ett tickande ljud.54 Båda dessa är saker som döden ej 

har något samspel med. Evigt liv förutsätter att döden inte finns, och där döden i sin tur 

finns tar tiden slut. 

Att krokodilen i sin tur är efter Kapten Krok kan vara krokodilens försäkran om sitt 

eget liv och sin egna fortsatta existens. Peter Pan och krokodilen kan sedan existera sida 

vid sida då de båda lever i samspel med varandra. 

Friedman benämner sedan Kapten Kroks sällskap, piraterna, som ”pojk-män”. De 

spenderar sitt liv med att klä sig i diverse utstyrslar och som lever efter sina egna regler. 

Därav påminner de till viss mån om vad som skulle kunna vara en äldre Peter Pan.55 

Detta kan tjäna som motivation till varför Peter kommer att döda piraterna i Kapten 

Kroks gäng. Av alla karaktärer i dramat som kommer att möta döden så är piraterna 

majoriteten av dem, där de alla försvinner från scen för att bli dödade av Peter Pan under 

dramats sista akt. Ett avslut till dessa möjliga representationer av en äldre Peter Pan. 

De barn som Peter Pan i sin tur har hjälpt till detta dödsrike, himmelrike, Landet 

Ingenstans, är de Förlorade pojkarna. De beskrivs som barn som ska ha blivit upplockade 

av Peter efter det att de ramlade ur sina spjälsängar. 

 

They are the children who fall out of their prams when the nurse is looking the other way. If they 

are not claimed in seven days they are sent far away to the Never-Land. 

Peter Pan. Akt 1, sid. 19 

 

Detta kan tolkas som att pojkarna har ramlat ur sina sängar och inte klarat sig, varpå 

de tas till Landet Ingenstans. Repliken ”if they are not claimed” är väldigt vag, men kan 

                                                 
53Friedman, Kavey. s. 64 
54Ibid. s. 196 
55Ibid. s. 195 
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berätta som ett förnekande av omvårdnad till de barn som behöver detta. Peter Pan tjänar 

därav som en skyddsängel, som har hämtat upp de förlorade pojkarna, och för dem till en 

ljusare värld. 

 

3. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med denna uppsatts har varit att undersöka dödens tematiska funktion i J. M. 

Barries drama om Peter Pan. Jag har sökt att göra detta genom en tematisk analys av 

dramat, i relation till Peter Pan, familjen Darling, såväl som Landet Ingenstans. 

Genom min analys av dramats olika karaktärer, samt dess miljö, har jag kommit fram 

till att döden har en stark närvaro i J.M. Barries drama. Den tycks förekomma i ett flertal 

former, där det kan vara öppet för läsaren att tolka vilken form av död som det rör sig om.  

Det jag funnit i min analys talar, enligt mig, tydligt för att Landet Ingenstans är en 

representation av en värld bortom vår egen – ett dödsrike om man så vill. Tydligast ses 

detta i analysen av dramats huvudkaraktär, Wendy.  

Det går att argumentera att denna värld är en känslofokuserad copingmetod, som 

Wendy har fantiserat fram för att hantera en mörkare verklighet. Detta kan tolkas som en 

copingmetod hon nyttjar för att hantera de känslor hon har inför att växa upp. Jag finner 

det dock mer talande för att detta är en värld som lär henne, samt hennes syskon, att 

hantera döden. Wikanders teori om hur barn hanterar svåra ämnen genom lek ger 

ytterligare skäl att tro att deras äventyr i Landet Ingenstans är barnens sätt att lära sig att 

acceptera döden. 

Detta kan ses redan i deras resa till Landet Ingenstans, när det är deras glada tankar 

som får dem att lyfta från marken och på så sätt kan flyga vidare mot detta dödsrike. För 

att ta sig vidare måste de alltså tänka på glädjande saker, något som kan hjälpa dem att 

hantera denna mörka situation och se på den ur en positiv synvinkel.  

När de sedan befinner sig i Landet Ingenstans visar Peter Pan för dem att döden ej är 

något som de bör vara rädd för. Döden är inte slutet, utan det kommer fler äventyr därefter. 

Detta tal om äventyr är även det något är av stor vikt i denna tolkning, då den tydligt 

talar för att det är döden som barnen Darling går till mötes. Att det inte endast är en 

copingmetod, utan ett faktiskt dödsrike. De likheter som Robertson finner gentemot 

dåtidens prat kring unga pojkar som drar ut mot kriget och döden visar på att det 

nämnda ”äventyret” kan tolkas som en persons död. Det är den önskan ”to remain 

youthfull”, att förbli ung, som nämns i relation till detta stora äventyr som är ytterst 



  
 

26 

 

slående. I detta fall är det barnen Darling som går mot äventyret, och möter den i olika 

former i Landet Ingenstans, i upptäckter av indianer, sjöjungfrur och pirater. 

Utöver dessa indianer och pirater finns det ytterligare saker bland kulisserna i Landet 

Ingenstans som talar för att det representerar ett dödsrike. Det faktum att barnen Darlings 

barnflicka dyker upp i kulissen av Landet Ingenstans är en ytterst märklig detalj för J.M. 

Barrie att lägga till i sina anvisningar, om hennes närvaro inte hade ett syfte. Skulle det 

vara så att barnen Darling har sjuknat in, och endast tillfälligt kommit till Landet 

Ingenstans medan deras sjuka kroppar finns kvar i London, finns en möjlig mening bakom 

barnflickans närvaro. Att hon visar på att det ännu finns en koppling mellan barnen och 

deras hem, och att de endast är tillfälligt i Landet Ingenstans. Hon kollar till barnen där 

de ligger i sina sängar, och lyckas på så sätt dyka upp genom deras undermedvetna. De 

noterar, i sin sjukdom, hennes närvaro i deras hem, men de är inte där så hon kan ej heller 

fullt finnas i Landet Ingenstans.  

Att även Mr. Darling dyker upp i formen av Kapten Krok kan ses som besynnerligt – 

men inte om han tolkas som en desperat far som försöker att bekämpa den död som hotar 

hans barn. Att det återigen är barnens undermedvetna som märker av Mr. Darling hemma 

i barnkammaren, och att han därför dyker upp i detta dödsrike. Att han har en mer påtaglig 

karaktär kan vara för att han mer aktivt försöker få tillbaka barnen, medan barnflickan 

endast ser till dem. 

Det går dock att ställa en viktig fråga kring denna tolkning, vilket är vart Mrs. Darling 

i så fall finns? Om Mr. Darling och barnflickan lyckas göra sin närvaro sedd i Landet 

Ingenstans borde möjligtvis även Mrs. Darling kunna göra det. Detta är dock inget jag 

har funnit svar på i min analys – men det kan finnas ytterligare vinklar som jag ej har sett.  

Något som jag dock finner tydligt är Peter Pans roll som ett magiskt väsen, vars syfte 

är att leda barnen vidare till dödsriket, Landet Ingenstans.  

De likheter som går att finna mellan Peter Pan och dåtidens rim och influensan (in-flu-

enza) är en tydlig parallell till den sjukdom som barnen Darling har drabbats av. Peter Pan 

flyger in för att hämta upp dem, och föra dem vidare till deras död och världen bortom 

denna i Landet Ingenstans. Här går det att likna Peter Pan med den färjkarl som i den 

grekiska mytologin förde döda till dödsriket. Detta har en stark koppling till den grekiska 

mytologins katabasis, och därmed syskonen Darlings resa. Deras resa har en tydlig 

koppling till grekiskans katabasis. De reser till dödsriket, i detta fall Landet Ingenstans, 

för att lära sig en viktig lektion i relation till en konflikt, och slutligen återvända till sina 

liv.  
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Att hans skugga även är en representation av något som familjen räds, talar för att det 

kan vara en sjukdom som kommer in genom fönstret. Detta kan återigen vara en av 

Wendys copingmetoder, där hennes livliga fantasi hanterar detta mörka ämne och gör det 

till något som tycks mindre hemskt.  

Peter Pan är onekligen ett väsen som tycks vara bortom den värld vi finner oss i, 

jämförbar med sin namne Pan. Att de båda är väsen som, på ett sätt eller ett annat, 

försvinner med folks barn eller barndom talar mycket om vem han är som karaktär. Här 

är även den koppling som finns mellan Peter Pan och de brittiska 

changelings/bortbytingar nämnvärd. Detta speciellt då dessa changelings är älvor som tar 

med sig barn från denna värld, och Peter Pan bor med älvor i The Little White Bird, där 

han tar hand om sjuka barn.  

Kopplingar går att göras till dessa mytologiska väsen, och där det finns en dubbelhet 

kring Peter Pans karaktär som fågel-pojke kanske det även finns en dubbelhet från de 

mytologiska väsen han inspirerats av. J.M. Barrie kan ha inspirerats av båda dessa myter, 

varför Peter Pan blir ett spelande väsen som för med sig sjuka barn till en värld bortom 

denna.   

Ett oundvikligt tema, som dykt upp under läsningen och analyseringen av J.M. Barries 

drama, är vikten av att växa upp. Peter Pan som karaktär framkommer som en varning för 

barn såväl som vuxna om de faror som kan uppstå om man inte växer upp. En av dessa 

är att barnet inte tycks få en tillräckligt bred förståelse över döden, och de därav de 

handlingar som Peter Pan gör som kan resultera i/resulterar i andra människors död. Men 

även att valet att inte växa upp, att förbli ett barn, innebär ett val att dö. Att växa upp är 

en viktig del av livet, och att välja bort detta är att välja bort sitt fortsatta liv. 

Därav blir pojken som aldrig växer upp – som möjligtvis är ett väsen som leder barn 

till döden, som själv inte kan dö – en lektion för barn om vikten om att växa upp. Att detta 

är något oundvikligt men även viktigt. Att döden inte är något att vara rädd för, då det 

endast är nästa äventyr som väntar. 

To die will be an awfully big adventure. 
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