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1 Inledning
Författaren Astrid Lindgren (1907-2002) behöver troligtvis ingen närmare presentation. 

Efter debuten med boken Britt-Marie lättar sitt hjärta (1944) gavs ett stort antal av 

Lindgrens böcker ut som ännu är uppskattade och som fortfarande läses världen över. 

Att intresset för Lindgren fortfarande är stort kan bland annat märkas då det under 

hösten 2014 kommit ut en ny biografi om Lindgren skriven av den dansk författaren 

Jens Andersen. Julen 2014 visas i SVT en nyproducerad dokumentär om författarinnan 

och i maj 2015 kommer en bok att ges ut med Lindgrens dagboksanteckningar som hon 

förde under det andra världskriget. 

Lindgren värjde sig aldrig för att ta upp svåra ämnen i sina böcker som var 

riktade till barn. Eva von Zweigbergk gjorde en intervju i Dagens Nyheter den 8 

september 1959 med Astrid i samband med att boken Sunnanäng (1959) gavs ut och där 

frågan lyftes om varför hon skriver så mörka sagor. Astrid svarade:

Döden och kärleken är det stora människan upplever, det intresserar alla åldrar. Man ska 
inte skrämma barn till ångest, men de behöver likaväl som en vuxen uppröras av konst. 
Man måste riva upp en själ som eljest sover, alla behöver ibland gråta och förskräckas.1 

Många är vi som har vår egen bild av Lindgren, kanske som en humoristisk person som 

är snabb i repliken eller som en snäll sagotant. Det sistnämnda exemplet var något hon 

själv inte tyckte om att ses som säger hennes dotter Karin Nyman i dokumentären 

Älskade Astrid Lindgren (2007). Själv har jag varit intresserad av den melankoliska sida 

som funnits hos Lindgren och är något som märks i hennes böcker men som oftast 

kommit i skymundan av den rappa och glada Lindgren. När jag själv läst de flesta av 

Lindgrens böcker har det slagit mig att döden finns närvarande på olika sätt. För att bara 

nämna några exempel så är Pippis mamma en ängel och barnen i Sunnanäng har förlorat 

sina föräldrar och går själva i döden. I Nils-Karlsson Pyssling (1949) har Bertil en syster 

som är död. I Kati i Paris (1953) känner huvudkaraktären oro och funderar på 

självmord.  I Ronja Rövardotter (1981) dör Skalle-Per och i Bröderna Lejonhjärta 

(1973) är döden som tydligast. Karls bror dör och Karls eget dödsarbete är det som 

läsaren får ta del av. Döden blir som en följeslagare i berättelserna, antingen som ett hot 

eller som en del av livet, men den kan även ses som en befriare. Döden blir något som 

vi läsare och böckernas karaktärer har gemensamt, om vi så befinner oss i Katthult eller 

i Mattisskogen. 

1 Astrid Lindgren & Margareta Strömstedt, Astrids klokbok , 1997, s. 37
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1.1 Syfte, teori och metod

Uppsatsens syfte är att undersöka det återkommande dödsmotivet i Lindgrens 

berättelser. Jag vill lyfta fram en annan sida av Lindgrens författarskap än de vanligtvis 

glada och goda tankarna som kan infinna sig när hennes verk kommer på tal. Jag vill 

lyfta fram att det finns verk som anses gemytliga och humoristiska men som även 

innehåller sorg och död. Dessutom vill jag lyfta fram en novell av Lindgren som känns 

bortglömd och som sticker ut från hennes övriga produktion. Jag blir tvungen att göra 

en avgränsning då ett stort antal av Lindgrens verk innehåller död. Följande primära 

verk studeras: 

• Vi på Saltkråkan (1964), följande två kapitel: ”Sorgen och glädjen de vandra 

tillsamman...” samt ”Nä då, Pelle, världen är ingen sorgeö”. 

• Än lever Emil i Lönneberga (1970), kapitlet ”När Emil gjorde en bravad så att 

hela Lönneberga jublade och alla hans hyss blev glömda och förlåtna” 

• Madicken och Junibackens Pims (1976), följande två kapitel: ”Fattigdomens 

hjälplöshet, vad är det?” samt ”Min son flygbaronen”. 

• ”Märit” ur novellsamlingen Kajsa Kavat (1950). 

Att dessa fyra verk är utvalda beror på att dödsmotivet i dessa berättelser är 

framträdande. Dessutom har verken gemensamt att de innehåller realistiska karaktärer i 

realistiska miljöer. Ett realistiskt litterärt drag är att skildra vanliga människor och deras 

vardagliga händelser på ett verklighetstroget sätt. ”De beskriver människan i hennes 

historiska och sociala miljö med anspråk på trovärdighet i skildringen.”2 Läsaren kan 

kanske i dessa litterära verk känna igen sig i karaktärer, dess miljöer och skeenden. 

Detta blir främst en motivstudie då min granskning i huvudsak riktar in sig 

på hur döden är ett konkret ämne i själva handlingen.  Jag kommer att studera varje verk 

enskilt genom närläsning för att slutligen genom en så kallad komparativ metod dra 

övergripande slutsatser. Jag kommer kortfattat även studera vissa av de illustrationer 

som finns i de kapitel som jag studerar då jag tycker att det är intressant att studera hur 

illustrationerna kan förstärka texten och läsupplevelsen hos läsaren.

En infallsvinkel som jag kommer att använda mig av är biografisk-

psykologisk analysmodell. Modellen går ut på att se hur författaren sätter sin prägel på 

litterära texter. Detta är något som exempelvis Maria Nikolajeva redogör för i sin bok 

Barnbokens byggklossar (1998). Detta studerar jag inledningsvis i min analys. Min 

metod förutsätter först och främst en närläsning där verket står i centrum och där texten 

2 Staffan Bergsten & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 1990, 2004, s. 98
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läses väldigt noggrant. Jag kommer att närläsa de valda delarna för att studera 

barnkaraktärernas relation till döden, hur karaktärerna reagerar och agerar. 

Fil.dr Atle Dyregrov, klinisk psykolog, har lång erfarenhet av att arbeta 

med  familjer som hamnat i olika krissituationer efter ett dödsfall. I  Sorg hos barn 

(1990) skriver han om hur barn i olika åldrar upplever och reagerar på döden och om 

vilka tankar som kan uppstå hos ett barn när ett dödsfall inträffar. Han ger också råd om 

hur en vuxen som möter sörjande barn kan försöka tänka och agera. Med hjälp av hans 

studier kring ämnet kan jag applicera likheter mellan hans studieresultat och de 

reaktioner som uppstår hos barnkaraktärerna i de verk jag studerar. Jag kommer även att 

studera vuxenkaraktärernas agerande i samma situation samt vilket sammanhang döden 

finns närvarande i de utvalda verken. 

Läsaren kanske ifrågasätter varför jag just har valt dessa verk och inte 

exempelvis Bröderna Lejonhjärta och Mio min Mio (1954) som kan kännas naturliga i 

denna studie. Att välja bort dessa två är ett medvetet val från min sida just för att de kan 

anses som självklara i en studie som denna. Det finns om dessa två böcker en 

omfattande forskning varför det blir intressantare att lyfta fram andra berättelser där just 

dödsmotivet inte har diskuterats lika omfattande. 

1. 2 Forskningsöversikt
Genom åren har det forskats och skrivits relativt mycket kring Astrid Lindgren och 

hennes verk och ett stort antal böcker har getts ut. 

Vivi Edström, professor i barnlitteratur och en av banbrytarna i den genren 

kan ses som den främsta Lindgrenforskaren. Hon var en av de första att vetenskapligt 

bearbeta olika teman i Lindgrens böcker och hon har skrivit ett antal böcker om 

Lindgrens författarskap. I sin Astrid Lindgren Vildtoring och lägereld (1992) gör hon en 

analys som spänner från Pippi Långstrump (1945) till Ronja rövardotter (1981). I 

Kvällsdoppet i Katthult (2004) belyser hon olika sidor av Lindgrens författarskap i ett 

antal essäer där diktaren Astrid Lindgren står i fokus. Denna bok används främst i 

analysavsnitten av Emil och Märit. 

Margareta Strömstedt har skrivit den mest omfattande biografin: Astrid  

Lindgren en levnadsteckning (1977) som utvidgades 1999. Hon behandlar mycket kring 

Lindgrens småländska arv. Här får läsaren följa med från författarens barndom och 

vidare in i ålderdomen. Boken kommer till användning när jag studerar den biografiska 

kontexten. Likaså blir den danske litteraturvetaren Jens Andersens nyutkomna biografi 
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Denne dag, et liv (2014) en grund för den biografiska kontexten. Hans bok kan likställas 

med Strömstedts biografi. Andersen behandlar dock mer av Lindgrens kanske mindre 

kända sida, den melankoliska. Margareta Strömstedt har i Astrids klokbok (1997) samlat 

citat ur Astrids böcker och intervjuer som gjorts med henne genom åren och här 

återfinns några av Lindgrens intressanta citat kring döden. I Det gränslösaste äventyret  

(2007) finns ett antal av Lindgrens essäer samlade där fokus är på läsupplevelser och 

författarskap. En av dessa essäer, ”Vägen till Sunnanäng”, ses som rimlig för mitt 

skrivande då Lindgren skriver om död och sorg inom barnlitteraturen. Alan Richards 

skrev 2007 då han var verksam vid universitetet i Alberta, Kanada en artikel kring sorg 

och död i Bröderna Lejonhjärta där det framkom att Lindgren själv hade ett stort 

intresse för död och sorg. Detta väckte min nyfikenhet ytterligare kring den biografiska 

kontexten om varför döden är så ofta förekommande i hennes verk. 

Även ett antal dokumentärer som har producerats om Lindgren har 

studerats och fungerar mer som en inspiration i mitt skrivande. Älskade Astrid Lindgren 

(2007) är en dokumentär som gjordes några år efter Lindgrens död där man har 

intervjuat personer som på olika sätt har haft en relation till Astrid. I Astrid Lindgrens  

Småland (1990) berättar Lindgren om sin barndom och det liv som levdes i Småland när 

hon var barn. I Margareta Strömstedts dokumentär Astrid Anna Emilia (1987) berättar 

Astrid om sitt liv och om vad som inspirerat henne.

2 Analys 

2. 1 Lindgren och “Döden, döden, döden...”
I dokumentärfilmen Astrid Anna Emilia diskuterar Lindgren kring det tillfälle när hon 

1978 blev tilldelad de Tyska bokhandlarnas fredspris och där hon höll ett tal kring 

barnuppfostran. Hon säger att man ska börja i barnkammaren för det är där grunden 

läggs för om en människa blir en god, vänlig och fredsälskande människa. Troligen ses 

Lindgren som en god och vänlig människa av de flesta människor. Detta är något som 

troligtvis har format henne i barndomen där hon hade två föräldrar som älskade sina 

barn mycket och något som präglade Astrid hela livet. Frågan är dock om det även i 

barndomen kan finnas händelser som sedan kan ha spelat en roll i Lindgrens framtida 

litteratur där det återkommande dödsmotivet ofta finns närvarande på olika sätt. Några 

likhetstecken går ej att sätta men spekulationer kring faktorer som kan spela in ska tas 

upp ur ett biografiskt-psykologiskt perspektiv i detta avsnitt. 
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I dokumentären Astrid Lindgrens Småland berättar Lindgren om något som hon tror är 

hennes första barndomsminne. Det var när hennes morfar efter sin död stod lik, det vill 

säga att han visades upp för släkten liggande i sin kista. Astrid minns hur hon stod vid 

hans huvud och la handen på hans panna och känslan av att känna hur iskall den var 

beskriver hon som en ”egendomlig sensation” och gjorde bestående intryck hos den 

unga flickan. Redan här kan en viss fascination kring döden väckts. 

Astrid hade som barn en kamrat som hette Valborg Stjärna. Hon var fattig 

och bodde i en liten stuga i skogen, precis som bokens Märit. Valborg fick lungsot och 

Astrid gav henne sin egen fina köpedocka som hon fått av sin farmor. Valborg hade bett 

om att dockan skulle få följa med henne i graven och så blev det också.3 Att göra något 

snällt för någon annan var typiskt för Astrid menade hennes bror Gunnar. Här kan 

likheter mellan Astrids agerande och karaktären Madicken ses; även Madicken vill vara 

vänlig mot de som har det sämre, exempelvis då Madicken köper tillbaka tant Nilssons 

kropp för sina egna pengar. Astrid skänkte som vuxen pengar till behövande och utsatta. 

Bland annat skänkte hon pengar till handikappade barn för att finansiera deras 

rehabilitering. Vid ett tillfälle köpte hon en häst till en flicka och vid ett annat betalade 

hon sjukhusomkostnader för en flicka från Östeuropa.4 Att Madicken och Astrid har 

samma empatiska och generösa sinne är tydligt. 

I dokumentärfilmen Astrid Anna Emilia får Astrid frågan om hon minns 

om hon var ledsen som barn. Ett speciellt minne då hon var mycket ledsen som hon 

minns väl var när hon var 13 år och hennes far, Samuel August blev svårt sjuk och man 

fruktade för hans liv. Han tvingades att vara inlagd på Västerviks lasarett under en 

längre tid och ingen av barnen fick besöka honom, bara hans fru Hanna fick göra 

besök5. En viss likhet ser vi hos Madicken i det exempel som senare tas upp. Abbe är 

svårt sjuk och är nära döden och ingen annan än hans mor får vara hos honom. Lika 

maktlös och med en oro som Madicken har då kan troligtvis vara snarlik den som Astrid 

hade vid sin fars sjukdomstillfälle.

”Hennes privata liv har fört med sig stora sorger. Hon har tagit emot dessa 

erfarenheter av sorg och förtvivlan och gestaltat dem i sina sagor, men inte själv fastnat 

i sorg och förtvivlan.”6  I juni 1952 dör Astrids man Sture hastigt på grund av bland 

annat skrumplever som grundats sig i det alkoholmissbruk som han haft under flera år. 

Astrid hade redan flera år tidigare fruktat för att bli ensam då Sture varit otrogen med en 

3 Christina Björk & Eva Eriksson, Astrids äventyr – innan hon blev Astrid Lindgren, 2007, s. 28
4 Jens Andersen, Denne dag, et liv. En Astrid Lindgren-biografi, 2014, s. 415
5 Astrid Lindgren, Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult, 1975, s. 32
6 Margareta Strömstedt, Astrid Lindgren, en levnadsteckning, 1999, s. 386
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annan kvinna och en skilsmässa var nära förestående.7 Nu blev hon ensam och hon 

sörjer honom djupt. Kanske var det nu viktigare för henne att skriva för att bearbeta 

sorgen och kanske blev det en tröst för henne att skriva om svåra situationer som hennes 

fiktiva karaktärer hamnar i. Hon kanske då kände att hon inte var ensam med sin sorg.

Astrid växte upp i en religiös familj men som vuxen sa hon bland annat i 

en intervju i Expressen: ”Nej, jag tror uppriktigt sagt inte på Gud.”8 Kanske kan det 

antas att Lindgrens skapande av andra världar hade som funktion att bearbeta 

författarens egna dödsångest, att hon skapade dessa världar för att själv ha något att tro 

på kring livet efter döden. I essän ”Vägen till Sunnanäng” spekulerar Lindgren själv om 

varför hon skriver om andra världar: ”Fördriven ur barndomsparadiset... är det därför 

jag trår till Skymningslandet och Sunnanäng?”9 Hon ger inget direkt svar om varför men 

det kan enligt henne vara en flykt till hennes barndom som hon upplevde mycket 

lycklig, något som hon gjorde till ett paradis och som hon omedvetet kan ha längtat 

tillbaka till.

Edström liknar Astrid vid karaktären Ronjas häst som går under namnet 

”vildtoringen”. Det är en bra liknelse eftersom Astrid aldrig tycktes gå att tygla. I 

barndomen lekte hon vilda lekar och klättrade på hustaket. Föräldrarna var religiösa 

men själv trodde Astrid ej på Gud. Kanske kan det ses som en revolt mot föräldrarna. 

Kanske hade hon möjligen ett behov av att göra uppror och inte låta sig ledas av någon. 

Detta kan ses genom hela författarskapet där hon går sin egen väg. ”Hon går vidare där 

andra barnboksförfattare stannar och väjer undan. Hon bryter tabun, tar barnen vid 

handen och för in dem i det mest förbjudna, dödens rike.”10 Hon skriver om döden som 

en naturlig del av livet och gör det på ett mera vardagligt sätt. Döden är ju något som 

alla människor drabbas av. Berättelserna kan bli en öppning och ingång för att hjälpa en 

förälder att prata med sitt barn kring detta svåra och komplicerade ämne som döden är. 

Hon skriver om hur sorg kan se ut och läsaren kan ta del av hur hennes karaktärer 

hanterar situationen. 

Alan Richards skriver i sin artikel ”Stepping into the dark: mourning in 

Astrid Lindgren´s The brothers Lionheart” att Astrid hade ett intresse kring frågorna om 

död och sorg då man efter hennes död inventerade de böcker som hon hade i sin ägo.11 

Där fann man bland annat fyra böcker av psykologen Elisabeth Kübler-Ross som är 

7 Andersen, s. 253-254
8 Astrid Lindgren & Margareta Strömstedt, Astrids klokbok , s. 79
9 Astrid Lindgren, ”Vägen till Sunnanäng”, Det gränslösaste äventyret, 2007, s. 65
10 Margareta Strömstedt, Astrid Lindgren, en levnadsteckning, s. 316
11 Alan Richards ”Stepping into the dark: mourning in Astrid Lindgren´s The brothers Lionheart”. I 

Barnboken, tidskrift för barnlitteraturforskning. Stockholm, s. 66-74 
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framstående inom palliativ vård och som intervjuat flertalet personer som har varit 

döende. Tre av dessa böcker var dedikerade till Astrid. I boken On death and dying 

finns dedikationen ”To Astrid Lindgren my sister in spirit.” vilket kan vara ett tecken på 

att Lindgren och Kübler-Ross har haft ett utbyte med varandra.12

Skådespelaren Per Ragnar minns ett telefonsamtal med Astrid någon gång 

på sjuttiotalet som omvittnar dödens närhet hos Lindgren: ”Min syster och jag, sa hon, 

inleder varje morgons telefonsamtal med ”Döden, döden, döden...”, den är hela tiden 

närvarande.”13 1986 blir döden extra närvarande för Astrid då sonen Lars dör. Detta blir 

ett hårt slag för henne. I en intervju kort därefter säger hon att ”Man måste leva så att 

man blir vän med döden.” Paus. Sedan tyst, nästan ohörbart: ”Tror jag, tra, la, la.”14 

2. 2 Sorgen och glädjen de vandra tillsamman...
I den realistiska berättelsen Vi på Saltkråkan är, som Vivi Edström beskriver det, ”en 

livsreflekterande bok mer än någon annan av Astrid Lindgrens berättelser.”15 Hon 

menar att det som styr boken är en medvetenhet om de enorma svängningar som kan 

ske i tillvaron.16 Boken kan i stort ses som ljus och lustfylld med inslag av vissa hot och 

faror. Kapitlet ”Sorgen och glädjen de vandra tillsamman...” inleds med orden ”somliga 

dagar är svarta och fulla av bedrövelse, och de kan komma när man minst anar det.”17 

Här förekommer två sorger parallellt med varandra. Pelles kanin har blivit ihjälriven av 

en räv och Tjorvens hund Båtsman ska avlivas. Pelle och hans kamrater letar efter hans 

kanin som har försvunnit och till slut hittas kaninen livlös och sargad. Teddy som gjort 

upptäckten skriker till Pelle att inte komma dit men det var för sent; Pelle hade redan 

sett sin kanin. Sorgen över att förlora ett husdjur kan vara en av de första gånger då barn 

drabbas av sorg och i fallet med Pelle och hans kamrater får läsaren det berättat att så är 

det: ”Ingen av dem hade ännu mött bitter sorg på nära håll, och de visste inte vad man 

tog sig till när någon såg ut i ansiktet som Pelle gjorde nu.”18 

Ilon Wiklands illustration19 förstärker känslan av sorg genom sin 

illustration av barnen kring den döda kaninen. Barnens ansiktsuttryck är sorgsna och de 

håller ett visst avstånd till Pelle som står i centrum. Hans ansiktsuttryck visas inte men 

12 Alan Richards, s. 69
13 Per Ragnar, ”Per Ragnar minns Astrid”, Astrid Lindgrensällskapet, medlemsblad nr. 11, 2005, s. 4
14 Margareta Strömstedt, Astrid Lindgren, en levnadsteckning, s. 391
15 Vivi Edström, Det svänger om Astrid, 2007, s. 124
16  Edström, s. 124
17 Astrid Lindgren, Vi på Saltkråkan, 1964, s. 187
18 Lindgren, s. 188
19 Se bilaga A1
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på hans hållning kan chock och maktlöshet upplevas. Den döda kaninen har dock 

illustratören valt bort att illustrera, men en mörkare markering i gräset på bilden kan ge 

läsaren en upplysning om var kaninen finns. Eftersom boken gavs ut efter att tv-serien 

visats samma år, 1964, så har Wikland illustrerat karaktärerna utifrån hur de ser ut i 

serien. Detta troligen för att läsarna redan har en bestämt bild av hur karaktärerna ska se 

ut. Boken blir genom adaption en slags repris av tv-serien.

Många barn kan troligtvis känna igen sig i sorgen av att förlora ett husdjur, 

oavsett om det som i Pelles fall är oväntat eller då det finns en vetskap om att djuret 

snart kommer att dö. Pelle ger med sitt ansiktsuttryck ett chockartat intryck på de andra 

barnen då han får se sin sargade kanin och förstår att den är död. Detta gör de andra 

barnen osäkra på hur de ska agera då de inte har varit i den aktuella situationen.

”Pelle grät inte, han kröp bara ihop och gömde med slutna ögon ansiktet mot sin fars 

axel, han ville aldrig mer se något i världen.”20 Först när Pelle ligger i sin säng med 

huvudet i kudden kommer hans gråt. Den första chocken har släppt och han har nu 

förstått innebörden av kaninens död, att den aldrig mer kommer tillbaka. Nu ”grät han 

äntligen”,21 står det och här kan läsaren ta del av författarens åsikt, att det är viktigt att få 

ut sorgen genom att gråta. Det kan upplevas som om författaren själv är lättad av att 

Pelle gråter. Storasystern Malin sitter bredvid Pelle och känner sig hjälplös och tycker 

det är grymt att Pelle som är så liten ska bära på en sådan stor sorg och att hon inte kan 

hjälpa honom. Hon förklarar varför: ”Det är så här i livet, förstår du, att ibland är det 

svårt. Till och med små barn, till och med en liten pojke som du får gå igenom sånt som 

gör ont, och man måste igenom det alldeles själv.”22 All sorg är individuell, ingen annan 

kan känna sorgen likadant och därför måste man gå igenom sin egen sorgeprocess 

individuellt även om omgivningen kan finnas där som stöd. 

Malin förslår att de kan köpa en ny kanin till honom, något som Pelle 

avfärdar direkt: ”Jag vill aldrig ha nån annan kanin än Jocke!”23 Pelle som är sju år är i 

den åldern som Atle Dyregrov skriver om då ett barn börjar förstå att döden är 

oåterkallelig, att det inte går att ersätta Jocke med en ny Jocke som en kopia. Likaväl 

som att det inte går att ersätta exempelvis sin riktiga mamma med en ”kopia”. Pelles 

sorg fortsätter in i nästa kapitel ”Nä då Pelle, världen är ingen sorgeö”. 

Atle Dyregrov fortsätter med att barnen behöver konkreta uttryck som ett 

stöd för att bearbeta sin sorg och i detta kapitel begraver Pelle sin kanin och han har 

20 Astrid Lindgren, Vi på Saltkråkan, s. 190
21 Lindgren, s. 190
22 Ibid, s. 190
23 Ibid, s. 190
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textat på en träbit ”HÄR VILAR JOCKE”.24 Med sig har han kamraterna Tjorven och 

Stina som båda är vana vid begravningar då de begravt många fåglar. De vet att det hör 

till begravningar att sjunga och det gör de: ”Världen är en sorgeö, bäst man lever skall  

man dö och bli...”25 som för övrigt är ett citat och en variant av Bellmans ”Vaggvisa för 

min son Carl” och som förekommer tre gånger i berättelsen. Boken kan ses som en 

hyllning till livet och Edström skriver: ”Men förutsättningen för den förhöjda 

livskänslan är dödsmedvetandet.”26 Detta blir speglat i just denna sång. Flickorna 

avbryter sången då Pelle har gått undan och gråter. Tjorven och Stina förstår inte varför 

han gråter och Tjorven vill inte att han ska gråta och för att få Pelle glad får han en 

present av henne, som för första gången sedan kaninen dog gör Pelle glad. ”Ajö, lilla 

Jocke”27 är det sista Pelle säger och springer sedan därifrån utan att se sig om och efter 

den stunden är Pelle som vanligt igen, glad och vild. ”Och plötsligt var det som om en 

kramp hade släppt inom honom.”28 Pelle har tagit avsked och sörjt färdigt. Därmed kan 

han gå vidare i sitt liv.

Om vi då studerar Tjorvens situation som löper parallellt med Pelles så 

misstänks Tjorvens hund som tidigare nämnts för att ha bitit ihjäl Pelles kanin. Hunden 

Båtsman är Tjorvens allt, där Tjorven finns där finns Båtsman, de två är oskiljaktiga. 

Det beslutas om att Båtsman måste avlivas för det som han har gjort. Tjorvens mamma 

blir ledsen när hon inser att detta måste ske: ”[...] öppet och förtvivlat grät hon, och hon 

tänkte med ångest på en som skulle ta det här ännu hårdare än hon själv. Hur skulle de 

kunna berätta det för Tjorven?”29 När Tjorven får veta vad hennes hund anklagas för så 

blir hennes reaktion rakt motsatt Pelles. Istället för att gråta tyst och stilla så gråter 

Tjorven ”högt och vilt”30 Hon vill inte tro att Båtsman kan ha dödat någon, hon 

accepterar inte det som hennes föräldrar säger, hon tror inte alls på deras anklagelser. 

Ett raseri väcks inom henne, hon sparkar av sig skorna och vill helst av allt slänga dem i 

huvudet på någon. ”Jag ska ge er! Jag ska ge er”, skrek hon.”31 När sedan pappan 

berättar att han måste avliva Båtsman kan en likhet med Pelles reaktion upplevas. Hon 

hamnar i ett chocktillstånd. ”Tjorven stod stilla och såg på honom. Det var som om hon 

inte hörde eller fattade vad han sa [...]”32 Sedan flyr hon till sin säng och där likt Pelle 

24 Astrid Lindgren, Vi på Saltkråkan, s. 201
25 Lindgren, s. 201
26 Vivi Edström, Kvällsdoppet i Katthult, 2004, s. 234
27 Astrid Lindgren, Vi på Saltkråkan, s. 202
28 Lindgren. s. 202
29 Ibid. s. 188
30 Ibid. s. 190
31 Ibid. s. 191
32 Ibid. s. 191
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gömmer hon huvudet i kudden. Hennes syskon är ledsna av samma anledning som 

Tjorven men de upplever också ett medlidande henne eftersom hon är så otröstlig. De 

försöker trösta men Tjorven avfärdar dem för att sedan ensam ligga i sin säng i flera 

timmar i ett slags apatiskt tillstånd. Hon vill bara dö och anklagar sig själv för att 

Båtsman har dödat, det bara för att hon anser att hon inte brytt sig om Båtsman så 

mycket som hon anser att hon skulle. Hon försvarar hunden och menar att han har ont 

själv och inte brytt sig om sitt eget agerande bara för Tjorvens ouppmärksamhet mot 

honom. Tjorven vill straffa sig i hundens ställe, hon känner skuld och självförebråelse: 

”Det är bättre att ni skjuter mej och inte Båtsman.”33 

Tjorven vill vara ensam med hunden trots föräldrarnas invändningar. 

Tjorvens stund med hunden har även valts att visas genom en illustration.34  Det blir en 

så kallad ikonotext, ett samspel mellan text och bild som förstärker situationen genom 

att visa hur Tjorven kramar om sin hund och trycker ner sitt gråtande ansikte i hans 

päls.35 Som tidigare nämnts så har troligen läsaren en bestämd bild av hur karaktärerna 

ska se ut så därför ser Tjorven och hunden ut som i filmen.

I Tjorvens fall kan man se många av de reaktioner som Dyregrov ser som 

vanliga hos barn i samma ålder som Tjorven och som är i en sorgesituation. Tjorven 

visar både på en vrede och ångest och hon känner en skuld och självförbråelse. Men hon 

låter, om än motvilligt hennes pappa göra det han måste. Även om Tjorven är envis så 

vet hon att föräldrarnas beslut gäller. I sista minuten kommer dock sanningen fram och 

det blir vändpunkten för Tjorven. Båtsman klarar sig undan från att avlivas och 

Tjorvens bittra tårar övergår i glädjetårar.

Om de vuxnas agerande studeras så skiljer de sig något från varandra. I 

Pelles närhet finns hans pappa Melker som först tar hand om sin son men som sedan 

lämnar över ansvaret till Pelles storasyster Malin som får trösta och ta moderns roll då 

denna är död. Malin finns vid Pelles sida men hon vet att han måste gå igenom sin sorg 

själv. Detta är troligen något hon väl är medveten och fått lärdom om då hon och de 

övriga i familjen måste ha gått igenom sin egen sorg då modern dog. Som läsare kan 

Malins agerande uppfattas som lugn och hela situationen relativt stillsam. 

I Tjorvens fall är det mer en vild, osäker och aggressiv stämning som 

råder. Föräldrarna ger bilden av att de är osäkra i hur de ska agera, någon liknande 

situation tycks de ej tidigare varit försatta i. Tjorvens karaktär i sig är stark och hon 

33 Astrid Lindgren, Vi på Saltkråkan, s. 192
34 Se bilaga A 2
35 Lena Kåreland, ”Bilderboken” i Intermedialitet, Ord, bild och ton i samspel, s. 63, 2002
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märks i vilka sammanhang hon än finns i, likadant när hon är ledsen, hon märks. 

Föräldrarna försöker tala med henne utan resultat. I ren förtvivlan försöker 

de att trösta genom att föreslå att Tjorven ska resa till mormor, att hon kan få en ny 

cykel. De vill direkt kompensera henne för att hennes sorg ska gå över. Likheten är 

slående med Tjorvens agerande senare i boken när Pelle är ledsen. Hon vill ge honom 

något så att inte han ska vara ledsen. Det är ett tydligt exempel på att barn många gånger 

omedvetet präglas av föräldrarnas agerande. Hos Tjorvens föräldrar finns ej samma 

tanke som hos Malin, att sorgen måste man gå igenom själv. 

2. 3 “Lever du än, Alfred?”
För huvudkaraktären Emil i de tre böckerna om honom och hans familj har jag 

koncentrerat mig på det sista kapitlet i den tredje och sista boken. Där blir Emil utsatt 

för sorg och döden blir ett stort hot för honom och då inte bara en utan två gånger. 

Emil har en egen gris och nu påtalar Emils far att det måste vara dags att 

slakta grisen, vilket är helt otänkbart i Emils värld. Grisen ser han som en kamrat och ett 

sällskap, trots att han mycket väl vet att grisar ska slaktas för att ge mat. För att rädda 

sin gris undan slakt köper Emil en annan gris som får slaktas istället. Emil gråter när 

han hör att grisen går mot sin död men han glömmer snart bort den slaktade grisen. 

”Men sådan är människan att hon glömmer, och sådan var Emil också.”36 Sammantaget 

ger denna korta episod rysningar inom Emil. Han tycker inte om att prata eller tänka på 

att någon ska dö för att andra ska få mat. Emil har räddat livet på sin gris, men detta är 

bara en försmak av död och sorg för det kraftprov som Emil kommer att ställas inför 

längre fram i samma kapitel.

Emil har sin bästa vän i drängen Alfred. “Du och jag, Alfred”, sa Emil. 

“Ja, du och jag, Emil”, sa Alfred. “Tror jag det!”37 Citatet talar tydligt att dessa två är 

mycket goda vänner. Antydan kan göras att Alfred kan ses som en fadersgestalt för 

Emil. De två kommer mycket bra överens. Olyckligtvis har Alfred blivit sjuk i 

blodförgiftning och detta utspelar sig på landsbygden i en tid som kan vara runt sent 

1800-tal. Då fanns det varken bil eller ambulans och telefoner var något ovanligt. Det är 

vinter och snöstorm och dessa två blir en symbol för hård prövning.

Björn Bergs illustration förstärker den oro och den förskräckta känslan 

som Emils mor känner när hon ser hur sjuk Alfred är. När läsaren betraktar bilden kan 

Emils ansiktsuttryck spegla den oro han känner när han tittar på sin mor. De närvarande 

36 Astrid Lindgren, Än lever Emil i Lönneberga, 1970, s. 147
37 Astrid Lindgren, Nya hyss av Emil i Lönneberga, 1966, s. 46
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karaktärernas obehagskänsla förstärks genom den mustiga illustrationen. Emils fars 

blick signalerar som om allt hopp är ute där han står med knäppta händer. Kanske ber 

han en bön då vi som läsare tidigare fått veta att han är en troende man och dessutom 

kyrkvärd.38

Emil ställs här för ett stort hot: Alfred kommer att dö om han inte ställs 

inför sjukvård. Informationen får han höra av Krösa-Maja, hon som tycker om att prata 

om allt med alla. Hon censurerar inget: ”När di går te hjärtat, di där strimmorna, då är 

det slut, då dör han.”39 Emil blir rasande och protesterar och menar på att Alfred 

kommer att bli frisk vilket Krösa-Maja håller med om, men med tillägget ”Fast vad jag 

inte begriper, det är hur di ska få in nån likkista genom den där smala dörra!”40 Det är 

först efter detta uttalande Emil verkligen förstår hur illa ställt det är med Alfred och han 

börjar gråta. Någon möjlighet att ta honom till läkare finns inte på grund av snöstorm. 

Vi som läsare kan ana att Emil mycket väl vet vad döden innebär. Han bor 

på en bondgård där slakt av djur förekommer, senast då med grisen. Emil blir först 

ängslig för att sedan bli utåtagerande. Han gråter, skriker och hotar. Till slut sansar han 

sig och inser att det inte finns någon hjälp att få och då sätter sig Emil hos Alfred för att 

vaka och blir sittande där i något som skulle kännas som den längsta dagen i hans liv. 

Han är den ende av alla i familjen som sitter hos Alfred. Emil vill vara hos sin vän som 

alltid har funnits för honom och hjälpt honom. Även om Emil inte själv kan göra 

någonting konkret för Alfred nu så kan han i alla fall finnas hos honom så att han 

slipper ligga ensam. Björn Bergs illustration av Emil sittandes hos den sjuke Alfred i sin 

säng kan stärka läsarens intryck.41 Emil ser ut ha blandade känslor av ledsamhet och 

ilska. Nog ser han dessutom frustrerad ut över den hopplösa situationen. Att Alfred är 

allvarligt sjuk kan ses genom att han inte har mer än näsan över täcket, likt ordstävet att 

hålla näsan över vattenytan. Alfred är i kamp mot sjukdomen som tycks vinna över 

honom.

 Emil hinner säkerligen tänka många andra tankar också där han sitter hos 

Alfred och inombords börjar ett hat att växa, ett hat mot all den snö som yr utanför 

fönstret och som gör det omöjligt att kunna rädda Alfreds liv. Hela natten sitter Emil 

sorgsen och tänker på hur fel allting är och att det snart är för sent att ändra på det. Det 

är troligtvis sorgen, hatet och den envishet som gör att Emil beslutar sig för att själv ta 

38 Se bilaga B 1

39 Astrid Lindgren, Än lever Emil i Lönneberga, s. 152
40 Lindgren, s. 153
41 Se bilaga B 2
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med Alfred till doktorn. Om både Alfred och han själv så ska dö på kuppen tänker han, 

då har han i alla fall gjort så gott han kan i försöket att rädda livet på sin vän. “Man blir 

så stark när man måste” […]42 säger Emil till sin häst när de befinner sig ute i stormen 

och kämpar för Alfreds liv. Emil har mycket att kämpa med. Både sin egen och Alfreds 

överlevnad samt mot den snöstorm som Emil måste ta sig igenom för att komma fram 

till läkaren.

Studeras de övriga karaktärernas agerande kan det noteras att det endast är 

Krösa-Maja som pratar om döden och om kurer och knep som kan tänkas kan fungera 

för att rädda liv. Detta är hennes paradnummer där hon troligtvis vill visa att hon 

minsann vet hur man ska göra i sådana här situationer. Att hon även älskar att prata om 

sjukdomar ges det ett humoristiskt prov på senare i kapitlet. ”Krösa-Maja hade en av 

sina stora stunder. Hon pratade blodförgiftning sa att det skummade i mungiporna.”43

Pigan Lina som själv utsett Alfred till hennes fästman och som planerat att 

de ska gifta sig med varandra sörjer högt, hon gråter och snorar och läsaren kan förstå 

att hon är otröstlig. Emils föräldrar vill så gärna hjälpa Alfred men det är omöjligt på 

grund av vädret. Därför anses de vara hjälplösa och de vet inte hur de ska agera. De vet 

inte ens vad de ska svara Emil på hans frågor då det är svårt för dem att se sin son så 

ledsen. Emils mamma försöker tysta Krösa-Maja när hon pratar som värst, säkerligen 

för att bespara alla de närvarande, inte minst barnen, för det alltför uppriktiga och 

detaljerade sätt som hon talar på.

Ställer man fadern och Emil mot varandra så är det Emil som gestaltas 

som den starke och handlingskraftige, hjälten. Han kämpar mot naturkrafterna. Fadern 

däremot blir den svage som går till sängs med magont.44 Konstateras kan i alla fall att 

det är Emil som får ta på sig faderns roll när den vuxne sviker. Emils vrede och till en 

början maktlöshet gör honom stark och fast beslutsam att klara av uppdraget att rädda 

Alfred. Fadern däremot förstår att Alfred går mot döden och det ger troligen honom 

bekymmer med att hitta en ny dräng. När han sedan får veta att Emil finns ute i stormen 

med den sjuke Alfred ger det honom magknip. Han får en stark oro för att inte bara 

förlora sin dräng utan nu även sin son. Varför fadern själv inte ger sig ut på jakt efter de 

båda kan diskuteras. Det går att tolka på flera sätt. Kanske är fadern helt enkelt rädd för 

att ensam ge sig ut i stormen. Ett annat skäl till passiviteten är ekonomi. Emils far är 

känd för att hålla i pengarna och kanske resonerar han kallsinnigt att det är billigare att 

42 Astrid Lindgren, Än lever Emil i Lönneberga, s. 159
43 Lindgren. s. 171
44 Svenska Barnboksinstitutet, En bok om Astrid Lindgren, 1977, s. 42
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ersätta Alfred med en ny dräng än att ge sig ut i stormen som kan ge en större kostnad 

kring alla de risker det kan medföra att ta sig till läkare. 

Dödshotet för ändå far och son närmare efter det Emil har kommit hem igen då han har 

räddat livet på Alfred. Dock avslutas äventyret med att Emil lägger ett väldigt varmt 

grytlok på sin faders mage. Detta kan ses som en hämndaktion från Emils sida för 

faderns svek. Lindgren beskriver Emil med att han ”var stark som en liten oxe”45 Vivi 

Edström menar att detta drag är lätt heroiserat och att man kan se en anknytning mellan 

Emil och Egil Skallagrimsson som ”hade en lätt match med sin far Skallagrim.”46 En 

liknande match som även pågår mellan Emil och hans far. Och Emil utmanar inte bara 

sin far, han går även en kamp emot döden. Det mytiska draget hos Emil och att han fick 

sin styrka från Egil Skallagrimsson var något som Lindgren själv underströk för 

Edström.47 

Väl hos doktorn väcks åter Emils rädsla och i huvudet går tankarna om att 

hoppet är ute när han ser doktorns skeptiska uppsyn. Gråten finns i halsen och det gör 

ont i honom. Vi som läsare kan ana Emils ångest och rädsla för att Alfred kanske inte 

kommer att överleva. Emil har inte haft någon att stötta sig emot utan har ensam fått gå 

igenom denna kamp. Emil är så desperat att han till och med erbjuder doktorn sin häst, 

bara Alfred blir frisk. Här finns ytterligare en illustration av Björn Berg.48 Den 

föreställer några patienter som får bära in Alfred med doktorn gående efter. Att han 

förbereder sig för en operation markeras med att han kavlar upp armarna, men av hans 

ansiktsuttryck att döma ser han bekymrad ut över hur utgången ska bli. Emils ögon är 

stora när han ser på Alfred som nästan ser död ut. Patienterna som bär ger nästan ett 

komiskt intryck, speciellt mannen med halsduken över sitt ansikte. Han ser inte särskilt 

frisk ut och att bära en livlös man ser inte lätt ut för honom. Hela kapitlet innehåller 

många illustrationer, inte mindre än 15 stycken av Berg. Dessa gör att helhetsintrycket 

av historien kan upplevas mycket starkare hos läsaren.

 Emil sitter med under hela operationen och håller i Alfreds hand samtidigt 

som han gråter tyst för sig själv. Emil sviker inte sin vän nu heller. Att Alfred inte ska 

behöva vara ensam och rädd kan vara en tanke som kan finnas i Emils huvud. Om 

Alfred dör så finns Emil hos honom även då. Det finns inget skrivet om hur Emils 

tankar går inom honom, men vi får veta är att Emil gråter. Sedan nämner författaren 

inget mer om operationen. 

45 Astrid Lindgren, Emil i Lönneberga, 1963, s. 5
46 Vivi Edström, Astrid Lindgren – Vildtoring och lägereld , s. 131
47 Vivi Edström, Kvällsdoppet i Katthult, s. 34
48 Se bilaga B 3
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Lindgren skildrar i detta kapitel den trofasta vänskap som kan finnas mellan en vuxen 

och ett barn. Emil agerar och reagerar på flera olika sätt kring döden. Han gråter och är 

arg för att sedan bli uppgiven för att sedan genom sin aggression finna en styrka och 

beslutsamhet som gör att han utmanar döden då den inte ska få vinna enligt Emil. Hans 

envishet är en starkt bidragande faktor till att han klarar av den prövning som han satt 

sig i genom att ge sig ut i snöstorm med häst och släde för att rädda sin väns liv.

2. 4 “Livet är en strid”
I berättelserna om Madicken som utspelar sig i tiden kring första världskriget är den 

sociala klyftan mellan fattiga och rika ständigt närvarande. Madicken och hennes familj 

lever i en borgerlig miljö. Deras närmsta grannar, familjen Nilsson är fattiga och farbror 

Nilsson, fadern i familjen, är alkoholist. Pengabrist och spritproblem orsakar ofta bråk 

inom familjen. Dessa två familjer blir starka kontraster till varandra. Genom sina besök 

hos Nilssons förstår Madicken att alla inte har det lika gott ställt som hon. Det är också 

något som hennes far ofta vill göra henne medveten om genom att han talar med henne 

om de fattigas situation i samhället. Läsaren får följa Madickens mest skilda reaktioner 

och starka känslor, allt från glädje till sorg. Boken som studeras är den andra om 

Madicken och här är ”realismen och de sociala problemen mycket mer påtagliga än i 

den första Madicken-boken.”49 

Döden blir märkbar för Madicken just genom hennes kontakt med 

grannfamiljen. Nilsson har en skuld som de avbetalar och i boken saknas 200 kronor 

som ska användas till avbetalningen. För att få fram kontanter säljer tant Nilsson sin 

kropp till stadens läkare för att han efter hennes död ska obducera henne för att få mer 

kunskap om människans organ. Detta tilltag väcker en stark ångest inom Madicken som 

får upplysning om detta i Nilssons hus under en festlig middag. Att överhuvudtaget 

tänka på att tant Nilsson ska dö och dessutom att läkaren ska skära upp hennes kropp 

blir för mycket för Madicken som önskar sig därifrån. Hon vill inte ens se tant Nilsson. 

Att överhuvudtaget skriva om detta ämne menar Edström är en utveckling av barnboken 

till realism.50 

I Madickens huvud snurrar frågorna. Det som har hänt tycker hon är 

förskräckligt och hon frågar sig själv om det inte är någon mer än hon själv som förstår 

det? Hon tycker mycket synd om tant Nilsson som har varit tvungen att sälja sin kropp 

bara för att få ekonomin att gå ihop. Att Madicken har en stark ångest förstärks med 

49 Vivi Edström, Astrid Lindgren – Vildtoring och lägereld, s. 73
50 Edström, s. 74
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orden: ”Hon skulle vilja kräkas upp kalvkotletten och alltihop, nu när hon vet var 

pengarna kommer ifrån.”51 I flera dagar vågar inte Madicken besöka familjen Nilsson 

och hon vågar inte se tant Nilsson eller överhuvudtaget ”tänka på det där gräsliga”52 

Nog förstår den unge läsaren vad det gräsliga innebär. Det behövs inte skrivas ut i 

klartext och meningen förstärker Madickens känsla av hur hemsk hon tycker att hela 

situationen är. Madicken vill inte se tant Nilsson ledsen och nedstämd och hon minns 

vad tant Nilsson själv brukar säga: ”det enda en fattig stackare har att se fram emot, det 

är en hederlig begravning.”53 Nu kan hon inte ens få det och Madicken blir förtvivlad 

när hon tänker på att det måste vara den hjälplöshet man är utsatt för som fattig som får 

tant Nilsson att göra en sådan affär som hon gjort. Madickens ångest och sorgsenhet går 

först över när hon själv köper tillbaka tant Nilssons kropp av läkaren.

Hur reagerar då de andra karaktärerna i samma situation? Om Madickens 

femåriga lillasyster Lisabet studeras stämmer hennes reaktion med Dyregrovs indelning 

av hur barn i olika åldrar tänker kring döden.54 När Madicken berättar för Lisabet om 

den uppkomna situationen blir hennes reaktion inte alls som Madickens. ”Äsch, hon dör 

nog aldrig, tror Lisabet.”55 Madicken förklarar för henne att alla människor dör men det 

tror inte Lisabet alls på; ”Inte jag, säjer Lisabet bestämt.”56 Dyregrov skriver att barn 

upp till fem år ej uppfattar döden som något stadigvarande och att den drabbar alla. De 

kan inte förstå att någon är borta ”för alltid.”57 

Tant Nilsson själv som nu sålt sin kropp för att få pengar till skulden som 

måste betalas visar inga direkta känslor utåt, hon ser det som om att hon har gjort en 

god gärning. Hon resonerar på så sätt att hon får pengar att ha roligt för medan hon lever 

och läkarna får hennes kropp när hon är död. Inombords är det dock inte bra med tant 

Nilsson: ”Jag har nåt som tjirrar runt i magen, jag vet inte vad det är:”58 Läsaren kan 

utläsa det som att hon har en oro för vad hon har gjort och hur det ska bli med hennes 

kropp när hon dör. När hon får veta att Madicken köpt tillbaka hennes kropp så släpper 

allt för henne, hon gråter och hon inser att Madicken har förstått vilken oro hon har burit 

på: ”Här har jag gått och gruvat mej i flera dar för att jag inte skulle få en hederlig 

begravning. Lilla välsignade Madicken, tänk att du har förstått det!”59 

51 Astrid Lindgren, Madicken och Junibackens Pims, 1993. s. 47
52 Lindgren. s. 50
53 Ibid. s. 47
54 Atle Dyregrov, Sorg hos barn, en handledning för vuxna, 1990, 2007 s. 13
55 Astrid Lindgren, Madicken och Junibackens Pims, s. 49
56 Lindgren. s. 49
57 Dyregrov, s. 11
58 Lindgren, s. 51
59 Lindgren. s. 56
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Hur sonen Abbe reagerar får vi som läsare inget veta, inte mer än att han blir väldigt 

glad när Madicken har köpt tillbaka hans mor. Tant Nilssons make, farbror Nilsson, tror 

att hans fru har blivit galen men efter en stund går det upp för honom att det hon har 

gjort är något ”klokt och finurligt”60 Men han tycker inte det är klokt att ge så mycket 

som 250 kronor ”för en gammal dö' käring.”även om han tycker att hon är värd mycket 

mer.61 Lånet blir betalat och de dansar tillsammans i glädje. Lika glad blir han när han 

får veta att Madicken har köpt tillbaka hans fru från läkaren och med glimten i ögat 

påpekar han att hon blir till salu igen nästa år när det åter blir dags för den årliga 

avbetalningen på deras skuld.

I kapitlet ”Min son flygbaronen” får vi som läsare ta del av dödskamp, 

stark oro och ångest när döden kretsar kring Abbe. Han är son i grannfamiljen Nilsson 

och Madicken är väldigt förtjust i honom; han är hennes hemliga kärlek. Det hela 

utspelar sig under hösten och författaren förstärker känslan hos läsaren med mörker och 

regn och att ån brusar otäckt. Abbe blir tvungen att hoppa i ån för att rädda sin far som 

kommit hem onykter och ramlat i. Abbe glöms dock bort vid bryggan där han blir 

liggande hela natten. Dagen därpå hittas han vid liv men nedkyld och han får 

lunginflammation. 

Hur reagerar och agerar då karaktärerna i den uppkomna situationen? Låt 

oss börja med Abbes mor, tant Nilsson, som gör upptäckten att Abbe är försvunnen. 

Hon känner inte till vad som har hänt på natten men hon har nu lyckats få ut några ord 

ur hennes man om händelsen. Tant Nilsson som är i chock skriker i förtvivlan och det är 

svårt att höra vad hon säger. Madickens pappa blir tvungen att skaka henne för att hon 

ska sansa sig. När hon väl har berättat är tant Nilsson helt slut och hon lägger sig ner 

och gråter. När hon får se sin son buren, helt livlös, skriker hon till ”som om någon 

stack henne med kniv.”62 Tant Nilsson är trött. Troligen har hon inte sovit mycket då 

hon har en stor oro inom sig och då hon efter doktorns förmaningar är den ende som får 

vistas inne hos Abbe därför att han är så svårt sjuk och svag. Hon vakar troligtvis så 

mycket som hon bara kan vid sin sons säng. Tant Nilsson väntar på krisen som hon 

förklarar innebörden av för Madicken. Det är då sjukdomen antingen vänder till det 

bättre eller så dör Abbe. Ordet ”dör” vill hon inte ta i sin mun.”63 Mer får vi som läsare 

inte veta om tant Nilssons känslor, inget heller om hur hon upplever det hela när Abbe 

60 Astrid Lindgren, Madicken och Junibackens Pims, s. 46
61 Lindgren. s. 46
62 Ibid. s. 208
63 Ibid. s. 212
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klarar krisen. Det är dock lätt att som läsare fantisera om hennes glädje och lättnad som 

uppstår i den situationen.

Farbror Nilsson som är skuld till uppkomsten av det hela, hur agerar han? 

”Han står där, rödögd och förkrossad, och hans tårar rinner, när han ser sin son 

flygbaronen, som har räddat hans liv och som han till tack har lämnat ensam i natt och 

mörker på en kall brygga.” 64  Här kan intrycket fås av att Lindgren inspirerats av 

skillingtryck, sorgliga sånger som många gånger kan handla om övergivna barn och 

föräldrar som super. Lindgren kunde själv många av de skillingtryck som sjöngs i 

hennes barndom och som hon ofta sjöng som vuxen. Farbror Nilsson är förtvivlad och 

känner skam. Han tycker att han förtjänar fängelse eller att bli satt på dårhus, något som 

tant Nilsson inte är sen med att hålla med om. Farbror Nilsson önskar av allt att hans 

son ska bli frisk och att han ska kunna förlåta sin far. Han har hamnat i ett apatiskt 

tillstånd, han har slutat att tala och håller sig bara hemma på soffan. Madicken tycker 

det är svårt att se honom och tycker att hans ögon liknar hennes hund när den är ledsen. 

I sin förtvivlan skriver farbror Nilsson ett brev till Madicken där han 

önskar att hon ska be för Abbe. Han tror att Gud lyssnar mer till ett barn än till hans fru 

som han inte tycker ber ordentligt. Själv är han en hedning och har ingen Gud att vända 

sig till. Nog kan läsaren få uppfattningen att han som är fattig inte ser någon tillit till 

Gud just därför att han måste leva fattig och ifrågasätter varför Gud har gjort så att 

somliga ska leva fattiga och somliga rika. Låt oss även betänka att detta utspelar sig i en 

tid i Sverige då landet ej var så sekulariserat som det är idag. 

Det är tunga ord Madicken får ta del av när hon läser Nilssons brev vilket 

han avslutar med att han tänker hänga sig om Abbe dör. Läsaren får här ta del av en 

djupt olycklig och ångestfull fader som bara kan se döden som en utväg och som ett 

straff för det han gjort. Döden kan också ses som en befriare för farbror Nilsson, för 

genom den slipper han att leva med den ångest som troligen kommer att finnas med 

livet ut för honom om sonen dör. När Abbe väl frisknar till är Nilsson ”[...] glad så han 

skiner.”65 Som läsare får man hoppas att denna prövning har gett herr Nilsson en tanke 

vilket bidrar till att livet blir en pånyttfödelse för honom.

Det är dock bokens huvudkaraktärs känslor och tankar som vi mest får 

inblick i, vilket inte är så märkligt. Även i denna situation får Madicken ont inombords 

när hon hör tant Nilsson berätta. Till en början tror Madicken att Abbe är död och hon 

upplever alltsammans som en hemsk dröm som hon försöker vakna upp ifrån men hon 

64 Astrid Lindgren, Madicken och Junibackens Pims. s. 209
65 Lindgren. s. 215
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inser strax att det inte är någon dröm. Madicken kan inte gråta; det gör bara väldigt ont 

inom henne. Nog kan många relatera till Madickens känslor, den olustkänsla som kan 

finnas inombords när något hemskt har hänt. Den känslan hindrar gråten att komma 

fram och det är troligtvis först när man på riktigt vet om exempelvis någon verkligen 

har dött som oron kanske släpper och förlöser gråten. Personen kan då gråta över något 

konkret som har hänt. Det är först när Madicken får se den livlöse Abbe som hon 

äntligen kan gråta. Hennes orostankar blir nu bekräftade och gråten kommer. Hon får 

veta att Abbe lever och det måste hon se med egna ögon för att verkligen tro på det. Och 

lever gör han även om det knappt märks. 

Lisabet är märkbart oberörd och hon upplyser Madicken om att Abbes 

sjukdom är en av de farligaste. Hon är rak och ärlig i sin beskrivning: ”Man bara pang 

dör”.66 Detta gör Madicken arg och ännu mer orolig för Abbe. Hon har en svår ångest 

som är värst om kvällarna när hon har lagt sig. Det är då de värsta tankarna snurrar runt 

i hennes huvud. Hon tänker om hur livet kan tänkas bli om Abbe dör. Denna situation 

kan nog de flesta människor relatera till. Att sedan Madicken får uppdraget att be för 

Abbe på uppdrag av herr Nilsson gör nog inte situationen lättare. Vilka tankar som går i 

hennes huvud om Nilssons eventuella hängning och om Abbe dör trots att hon bett till 

Gud får vi som läsare ej veta. Men vi kan nog ana att det är en tung börda för Madicken 

att bära. Det är Abbes krisdag som blir berättelsens peripeti då sjukdomen vänder till det 

bättre. När Madicken äntligen får träffa Abbe känner hon att det onda i henne är 

försvunnet. All oro har vänts till glädje.

Ser man till illustrationerna så finns det endast två sådana i detta kapitlet. 

Här finns det en bild av Ilon Wikland som föreställer hur Madickens far och 

husjungfrun Alva bär på den livlöse Abbe.67 Intrycket som ges är att det ser tungt ut för 

Alva att bära. Madickens pappa ser sammanbiten ut. Abbes huvud och armar hänger ner 

vilket ger en signal om hans livlöshet. Detta är den enda ”sorgliga” illustration som 

finns i detta kapitel och det kan noteras att denna illustration visas ur Madickens 

perspektiv. Det är det enda tillfället som Madicken får se Abbe under sin sjukdomstid. 

Det kan ses som ett medvetet val av Wikland. Läsaren får då liksom Madicken fundera 

själv kring hur Abbe har det och hur han kan se ut under sin sjukdomstid. 

66 Astrid Lindgren, Madicken och Junibackens Pims. s. 211
67 Se bilaga C
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2. 5 ”Det var en prinsessa som var död.”

Novellen ”Märit” är en tragisk berättelse som skiljer sig från de övriga verk som jag har 

studerat för här får läsaren ta del av döden redan i novellens första mening som till en 

början kan ge läsaren en tro om att det är en saga: ”Det var en prinsessa som var död”68 

Här nämns ordet ”död” direkt, författaren talar till läsaren utan några omskrivningar. 

Döden är det genomgående temat i novellen. Läsaren får ta del av en realistisk karaktär i 

en realistisk miljö. Att en prinsessa dör följer inte normen för sagor där prinsessor 

förekommer. Läsaren får längre fram i berättelsen veta att det inte är fråga om någon 

riktig prinsessa det handlar om, utan Märit kallas så just för att hon liknar en illustration 

av en prinsessa i en sagobok. Lindgren skriver att själva Märit och hennes åtta år i livet 

inte är så märkvärdigt, det är hennes död som är det. Läsaren får genom berättelsen gå 

mellan glädje och sorg. Här finns inte som i många av Lindgrens andra berättelser något 

hopp om bättring eller något lyckligt slut utan hela novellen är melankolisk.

Märit är en blyg och tystlåten flicka som är väldigt förtjust i sin 

klasskamrat Jonas Petter, en förtjusning som grundar sig i att han en gång gav henne en 

ask sockerpullor och en ring. Efter detta dyrkade Märit Jonas Petter och följde efter 

honom och var alltid glad när hon var i närheten av honom. Vi som läsare får Märit 

beskriven som en karaktär som inte alls är märkvärdig och som inte gör några större 

intryck på sin omgivning.

Märits död inträffar på våren och detta kan ge ett starkare intryck då döden 

inträffar vid den tid då livet återväcks efter vintern. Barnen beskrivs som vilda och att 

de lever ett härligt liv denna tid. Vidare beskrivs naturen med sina forsande bäckar och 

ängar med blommor och barnens glada skratt. Men som Edström också beskriver 

årstiden: ”Våren, kort och intensiv, är också vemodets, förgänglighetens, årstid.”69 Mitt i 

denna lyckliga tid dör Märit när hon räddar Jonas Petter från ett stenblock som några 

pojkar i klassen lyckats få i rullning. Märit blir klämd och dör. Märit blir som Edström 

skriver ett ”våroffer”. Läsaren får beskrivet hur olyckan gick till:

Men stenen hann aldrig fram till Jonas Petter. En liten mjuk flickkropp hejdade den.
 Det var konstigt att den lät sig hejdas av något så obetydligt. Det berodde kanske på 
att det på just samma ställe stack upp en hård stenkant, som den lilla smala kroppen

        fick stöd emot. Kom i kläm emot.70 

68 Astrid Lindgren, ”Märit” ur Kajsa Kavat, 1950, s. 96
69 Vivi Edström, Kvällsdoppet i Katthult, s. 153
70 Edström, s. 152
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En förtvivlan kan här växa sig starkare hos läsaren genom att denne även får 

dödsögonblicket beskrivet för sig: ”Den här gången orkade hon inte skratta emot 

honom. Men hon log. Hon log lite och slöt ögonen.”71

Klasskamraterna vet inte alls hur det hela gick till när de vuxna frågar:

”-Hon bara skrattade och sprang rakt emot stenen, sa en av flickorna. - Ja, hon skrattade 

jämt, den jäntan, sa Jonas Petter förtrytsamt.”72 Barnens agerande överensstämmer inte 

med Dyregrovs teori om att barn utvecklar självförebråelser när en kamrat dör. Enligt 

Dyregrov kan tankar av ånger uppstå, såsom: ”Jag skulle så gärna vilja ha sagt hur 

mycket jag tyckte om honom.” eller ”Det sista jag gjorde innan han gick bort var att 

retas med honom.” 73 Några sådana tankar får vi som läsare ej ta del av. Barnen verkar 

inte vara berörda. Ulrika Milles skriver: ”Melankolin är ersatt av raseri över världens 

blindhet.”74 I hemmet märks det inte att Märit är död och föräldrarnas sorg får läsaren 

inte ta del av. Den enda skillnaden är att det ligger ett barn mindre i sängen än vad det 

brukade göra. ”Men i läsaren väcks i detta tomrum ett stort medlidande, en nästan 

evangelisk kärleksberedskap.”75 Berättelsen är mer sorglig i motsats till de andra som 

här studerats. Här finns inget hopp och allt berättas detaljerat.

Även begravningen som sker på en söndag, vilket begravningar av idag 

normalt inte gör, får läsaren ta del av. Längre tillbaka var begravning efter högmässan 

på söndagen vanligt förekommande, framförallt på landsbygden. Då prästen kunde ha 

långt mellan kyrkorna och ofta inte kunde ta sig fram på ett snabbt sätt var det mest 

praktiskt att förlägga begravningarna på söndagarna. På begravningen gråts det dock. 

Märits föräldrar, syskonen och lärarinnan, ja alla gråter. Klasskamraterna sjunger på 

begravningen. ”De var så ledsna för att Märit var död.”76

Begravningsscenen blir ett samspel mellan text och en illustration signerad 

Ingrid Vang-Nyman.77 Den föreställer Märits gråtande och sjungande klasskamrater. 

Illustrationen ger en förstärkt bild för läsaren att klasskamraterna verkligen är ledsna, 

något som tidigare inte märkts av i texten. Illustrationen kan jämföras med en 

ögonblicksbild, ett fotografi som kan ha tagits då bilden känns så levande. De flesta 

barn blundar men det finns två barn som tittar och upplevelsen blir att de tittar rakt på 

oss läsare, vilket gör att bilden kan kännas som ett fotografi.

71 Astrid Lindgren, ”Märit” ur Kajsa Kavat, s. 104
72 Lindgren, s. 105
73 Atle Dyregrov, Sorg hos barn, en handledning för vuxna, 1990, 2007, s. 27
74 Ulrika Milles, ”Melankolins hjärta” i Röster om Astrid Lindgren, 1996, s. 49
75 Milles, s. 50
76 Astrid Lindgren, ”Märit” ur Kajsa Kavat, s. 106
77 Se bilaga D
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Milles menar att ”läsaren vet vad författaren indirekt beskriver; att allt är relativt, att 

man glöms fort, att någonstans inom oss är vi alltid ensamma.”78 Och så är det med 

Märits klasskamrater. Efter begravningen går de och ser på ett fågelbo. ”Och sedan 

tänkte de inte just så mycket på Märit.”79 Märit märktes inte, hon tog ingen större plats i 

sin omgivning. Den enda uppmärksamheten hon fick var vid sin död och  på sin 

begravning. Därefter glöms Märit bort av sina klasskamrater. Barnen lever kanske mer i 

nuet och tankarna på det förgångna försvinner relativt fort. Nyfikenheten och deras 

utveckling som individer gör att de hela tiden förs framåt för att undersöka nya saker i 

livet och att tankarna kring dödens absoluta slut kanske ännu inte finns i deras 

medvetande. I jämförelse kan barnen i berättelsen inte anses reagera åldersadekvat. 

Deras reaktioner kan mera likna en femårings tankar såsom Dyregrov beskriver det. På 

längre sikt förstår inte barnen dödens innebörd vilket kan göra att de inte uppvisar några 

starka reaktioner.80 Författaren lämnar över till läsaren att själv fantisera kring 

klasskamraternas känsloyttringar gällande Märits dödsfall.

2.6 Jämförelser

”Vad livet är konstigt”, sa den unga dottern. ”Ja”, sa modern. ”Och det ska vara konstigt.”
”Varför då?”, frågade dottern. ”Vad är det för mening med livet? Egentligen?
Modern tänkte efter. ”Det vet jag inte. Egentligen!
Men Marcus Aurelius – om du vet vem han var – formulerade det så här:
Lev inte som om du hade tusen år framför dig! Döden svävar över ditt huvud. 
Så länge du ännu lever, så länge du ännu kan – var god!81

Ovanstående är skrivet av Lindgren själv och visst kan det tyckas passa in på hennes 

karaktärer som här har studerats, som alla är goda och vill väl. Tjorven, Pelle, Emil, 

Madicken och Märit, bara för att nämna några. Nog kan Lindgrens egen godhet och 

gestalt i vissa av dessa karaktärer märkas.

Vivi Edström skriver om karaktären Madicken: ”Vi kommer nära barnets 

– människans – urkänslor, uttryckta också i kroppsspråket.”82 Detta skulle dock kunna 

appliceras på alla de barnkaraktärer som här studerats frånsett Märit som läsaren inte får 

veta så mycket om. Märit kan ses som en platt karaktär vilket innebär att karaktären inte 

utvecklas under historiens gång. De övriga, bland andra Emil, Madicken och Tjorven, 

78 Milles, s. 49
79 Astrid Lindgren, ”Märit” ur Kajsa Kavat, s. 106
80 Dyregrov, s. 13
81 Astrid Lindgren, Livets mening och andra texter, 2012 s. 10
82 Edström, Astrid Lindgren - Vildtoring och lägereld, s. 71
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kan ses som runda karaktärer vilket då är motsatsen till de platta; karaktärerna utvecklas 

och förändras under handlingens gång.83 

Liknar då karaktärerna varandra? Emil och Tjorven känns besläktade då 

de båda reagerar med ilska och är utåtagerande i sin sorg samtidigt som de båda också 

sörjer stilla. Deras sorg och humör förändras i sorgeprocessen. De är båda starka 

karaktärer som tar plats och deras känslor märks väl av för omgivningen. Tjorven 

skuldbelägger dock sig själv vilket inga av de övriga karaktärerna gör.

Karaktärerna Pelle och Madicken kan ses mer lika varandra. De sörjer 

lugnare och i enskildhet. Pelle håller gråten inom sig och först när han ligger i sin säng 

släpps allt fram. Madickens gråt kommer också när hon ligger i sin säng. ”Madicken 

gråter i sin kudde.”84 Hon har mer en inre oro än de andra karaktärerna. Hon känner en 

stark ångest och hon blir lite mer en betraktare då sorgen inte är aktuell i hennes egen 

familj utan hos grannfamiljen Nilsson. Hon har en varm omtanke och vill inte att någon 

ska fara illa, vilken för övrigt inga andra karaktärer i de andra verken heller vill. 

Möjligtvis att Krösa-Maja känner sig lite besviken när Alfred överlever sin sjukdom. 

Läsaren kan få intrycket av att hon hoppas att han ska bli sjuk igen. ”Men du ska vara 

lagom morsk, för sir du, blodförgiftning, dä så innehärmelit svårt och långvarigt, så en 

är sjuk långt ätter sen en har blitt frisk, ja minsann, så är det.”85

Märit skiljer sig från de andra verken som studerats. Hon är ett offer och 

den likhet hon har med övriga karaktärer är att hon är snäll. Läsaren får inte veta så 

mycket mer om Märit. Hennes klasskamrater verkar ta Märits dödsfall relativt 

känslokallt. De är visserligen ledsna och gråter på begravningsdagen men redan efter 

begravningen är deras tankar på annat håll. Som Lindgren skriver i boken Än lever Emil  

i Lönneberga att människan fort glömmer och det kan dessa barn ses som ett exempel 

på. 

Om Astrid Lindgren har Margareta Strömstedt skrivit: ”Och hela tiden har 

hon förmågan att balansera skräcken och fasorna och patetiken med sin humor och med 

en vardaglig berättarton som skapar närhet och gör att barnen känner sig trygga.”86 

Humorn finns i berättelserna som en lösning för att göra det tunga lite lättare, bortsett 

från novellen ”Märit” där någon humor inte finns närvarande. I Vi på Saltkråkan finns 

humorn representerad men inte i de kapitel som här studerats. Lindgren säger själv: 

83 Claes-Göran Holmberg, Anders Olsson, Epikanalys, en introduktion, s. 61, 1999
84 Astrid Lindgren, Madicken och Junibackens Pims, s. 213
85 Astrid Lindgren, Än lever Emil i Lönneberga, s. 171
86 Margareta Strömstedt, Astrid Lindgren, en levnadsteckning, s. 317
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”Gråt barn, säger hon, ”gråt så mycket ni orkar! Och skratta ännu mer!”87 Lindgren ger 

prov på humor som riktar sig till barn men även till vuxna. I Madicken och Junibackens  

Pims resonerar fru Nilsson kring försäljningen av sin kropp. Hon anser sig att ha gjort 

en god gärning. ”Och så får jag då äntligen veta vad det är som tjirrar runt i magen på 

mej och gör så ont ibland.”88 Detta säger en del kring tant Nilssons tankeverksamhet och 

kan nog få den vuxne läsaren att skratta men samtidigt känna ett medlidande över hur 

dumt tant Nilsson tänker. Hennes son, Abbe står för humorn som blir mer riktat till den 

yngre läsaren då han berättar om sin farmors mormor som bakade och sålde kringlor. 

Hon var så rik och hennes händer var fulla med diamantringar som ramlade ned i degen 

när hon bakade. ”Och du ska se att det knastrade i löständerna på käringarna, när di åt 

hennes kringlor. Det var så diamanterna yrde ur mungiporna på dom.”89 I Än lever Emil  

i Lönneberga står Krösa-Maja för humorinslagen. När det uppdagas för henne att Alfred 

har blodförgiftning börjar det lysa i ögonen på henne för allvarliga sjukdomar är hon 

intresserad av. Hon kommer med förslag på hur man ska gå tillväga för att få Alfred 

frisk, det genom att gräva ner lite av hans hår och en bit av hans skjorta norr om huset 

mitt i natten. Besvärjelser är också något av hennes specialiteter: ”Tvi å tvi, det som 

kommer från satan går tebaka te satan, så får det bli, tvi å tvi!”90 

Hon skriver om den rädsla, aggressivitet, sorg och salighet som finns som en existentiell 
klangbotten i alla människors liv, ett slags känsloarketyper som tolkar våra mänskliga 
grundbehov. Hon skriver om behovet av kärlek, ömhet och förståelse, behovet av att tränga 
igenom och lära sig bemästra skräcken och fasan för ensamheten, för det stora okända, för 
själva döden.91

Kärlek till sin medmänniskor, som Strömstedt tar upp, blir en gemensam nämnare för 

alla de karaktärer som här studerats. Rädslan inför det okända och en aggressivitet för 

att vara maktlös och för att acceptera det som händer och ska hända. Men här finns 

också en humor som är viktig för att det sorgliga inte ska få ta över. Det är viktigt att 

även kunna skratta mitt i sorgen. Lindgrens berättelser kan då vara både till hjälp och 

tröst för människor som är i sorg av olika anledningar. 

3 Sammanfattning
Astrid Lindgren var en författare som hade en stor bredd i de ämnen hon behandlade i 

sina böcker och hon var inte rädd för att skriva om svåra ämnen som var riktade till den 

87 Strömstedt, s. 317
88 Astrid Lindgren, Madicken och Junibackens Pims, s. 46
89 Lindgren, s. 42
90 Astrid Lindgren, Än lever Emil i Lönneberga, s. 152
91 Margareta Strömstedt, Astrid Lindgren, en levnadsteckning, s. 316
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yngre läsekretsen. Hon tyckte det var viktigt att barn både fick gråta och skratta, precis 

så som livet är, en blandning av glädje och sorg. Redan i hennes barndom fanns döden 

närvarande. Hon minns synen av sin döde morfar och hur ledsen hon var när hennes far 

var svårt sjuk och svävade mellan liv och död. Döden fanns närvarande i hela livet, 

bland annat genom att hon tidigt blev änka och att sonen dog långt före Astrid själv. 

Kanske kan bland andra dessa faktorer spela in då flertalet av Lindgrens böcker 

innehåller tydliga dödsmotiv. 

I denna studie har ett urval av hennes produktion gjorts där tyngdpunkten 

legat på hur döden förekommer och hur främst barnkaraktärerna då agerar och reagerar. 

Ett försök till att se likheter mellan barnkaraktärerna och barnpsykologen Atle 

Dyregrovs teorier kring hur barn reagerar vid kontakt med död och sorg har gjorts. 

Även ett urval av vuxenkaraktärerna har studerats. Likaså nämns mycket kort vad 

illustrationerna visar i dessa situationer. Studien omfattar utvalda kapitel ur följande 

fyra verk: Vi på Saltkråkan, Än lever Emil i Lönneberga, Madicken och Junibackens  

Pims samt novellen ”Märit” som återfinns i boken Kajsa Kavat.

I Saltkråkan är både Pelle och Tjorven i sorg, men i två olika situationer. 

Pelle sörjer tyst sin döda kanin och anordnar även en begravning för honom. Tjorven är 

mer utåtagerande i sin sorg, då hennes hund ska avlivas. Hennes sorg märks väl, hon är 

arg och skriker och gråter för att sedan gå in i något slags apatiskt tillstånd.

I Katthult är det Emil som får ta den vuxnes roll när dessa sviker. Han ska 

rädda Alfred från en dödlig sjukdom. Emil reagerar likt Tjorven, utåtagerande när han 

förstår att Alfred ska dö. Han skriker, gråter och bönar. Hopplösheten gör att en inre 

ilska växer hos Emil och denna ilska gör honom stark till att göra ett försök att rädda 

Alfred. Emils envishet är också en bidragande faktor till att han verkligen ska klara av 

att ta Alfred genom snöstorm till läkaren.

Madicken kan upplevas mer som en betraktare. Hon upplever inte sorgen i 

sin egen familj. Det är hennes grannar som har problem. Abbe är nära döden och 

Madicken har en ångest inom sig hur det ska gå för Abbe. Hon är maktlös, men på herr 

Nilssons vädjan om att be för Abbe så ställer hon upp. Hon ställs inför en tung börda för 

om Abbe dör så nämner hans far för Madicken att han tänker hänga sig. Detta bör ge 

henne en starkare ångest. Likaså snurrar tankarna inom Madicken när tant Nilsson har 

sålt sin kropp till läkarna för obduktion efter hennes död. Madicken klarar inte av att ens 

tänka tanken på att någon ska skära i tant Nilssons kropp. Madicken håller alla känslor 
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inombords, men släpper dock ut allt när problemen löses. Hennes känslor övergår då 

glädje.

Novellen ”Märit” skiljer sig åt som berättelse eftersom det är 

huvudkaraktären som dör. Läsaren får veta hur dödsfallet gick till och även 

begravningen återberättas. Läsaren kan uppfatta klasskamraterna som känslokalla men 

ändå ledsna. Hela berättelsen har ett stråk av melankoli. Lindgren kan upplevas både 

uppröra och beröra läsaren.

4 Avslutning
Lindgrens böcker beskriver olika situationer i livet. Här finns både glädjen och sorgen, 

precis som i verkligheten. Hennes böcker kan fungera som en inkörsport mellan barn 

och vuxna för att våga diskutera de svåra ämnena sorg och död .

Eftersom dödsmotivet existerar i flertalet av Lindgrens verk kan 

ytterligare forskning bedrivas kring dödens närvaro i hennes författarskap. För den 

finns, bara för att nämna några böcker, i Pippi Långstrump (1945), Nils Karlsson 

Pyssling (1949), Ronja Rövardotter (1981), Sunnanäng (1959), Mästerdetektiven 

Blomkvist lever farligt (1951) och i Allrakäraste syster (1973). 

Döden är en naturlig del av livet och den finns alltid runt omkring oss. 

Kanske kan någons dödsångest inte botas men i alla fall lindras något genom läsningen 

av Lindgrens böcker. Böckerna tar tillvara på barnens egna röster och skapar magiska 

möten med de unga läsarna som kan känna igen sig i barnkaraktärerna reaktioner kring 

döden och sorgen. Astrid skrev sin sista stora roman 1981, Ronja Rövardotter och ansåg 

sedan att hon skrivit sin sista bok och sagt vad hon vill säga. Kanske hade hon då också 

blivit lite mera vän med döden.
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