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Inledning 
Jag har valt att analysera en av Birgitta Trotzigs romaner, Dykungens dotter- en 

barnhistoria, en roman som jag sedan jag läste den först gången fortsatt att fascineras av 

och dras till. Texten är oerhört poetisk och består av sammanvävda lager av bilder, 

symboler och betydelser - man kan läsa dem om och om igen, ständigt hitta ny mening 

och ständigt fascineras av hur bilderna rör sig över och under andra bilder, som 

palimpsester, betydelserna övergår i fler betydelser och möjligheten till nya tolkningar 

ligger alltid öppen. Just att Trotzigs språk i denna roman är så laddat av bilder och att 

dessa bilder är så laddade av betydelser gjorde att jag såg semiotiken o som en lämplig 

teori att utgå från i min analys. Genom semiotikens syn på språkliga tecken som 

betydelsebärande ges möjlighet att tolka de symboler som finns i verken, då framförallt 

grodans och grodmänniskans betydelser. 

 

 Det har redan skrivits mycket om Trotzig som författare och också hennes roman 

Dykungens dotter har blivit analyserad och studerad, dock inte med samma fokus som 

det jag valt.  Romanens koppling till Andersens saga med samma namn har varit 

föremål för studium, men jag har inte funnit att någon tidigare gjort en studie som 

undersöker folksagas inverkan på verket och förståelsen av det. Jag har, vilket jag 

motiverar nedan, valt att i min analys koncentrera mig på bilden av grodan/människan- 

grodmänniskan- i de båda texterna Dykungens dotter - en barnhistoria av Birgitta 

Trotzig och ”Grodkungen” som den berättas av bröderna Grimm, och visa hur 

förståelsen av grodmänniskan som symbol också kan fördjupa förståelsen av Trotzigs 

verk. Jag fick stöd i denna tanke då jag läste Krzysztof Baks avhandling om Trotzig, i 

den hävdar han att Andersens ”Dykungens dotter” inte är romanens grundläggande 

intertext. Han hänvisar till en intervju med Trotzig i vilken hon själv medger att hennes 

roman visserligen anknyter till Andersens saga, men att det egentliga grundmaterialet 

som hon hänvisar till i själva verket tillhör ett mänsklighetens urgamla allmängods, 

folksagan1. 

 

Jag kommer inledningsvis att ge en översikt av tidigare forskning som berör mitt tema, 

därefter presenterar jag Roland Barthes teorier om språkliga tecken och myter samt jack 

Zipes idéer om att vissa myter, memes, är så essentiella för en kultur att de förs vidare 

från generation till generation.  I analysen ger jag först en bakgrundsbeskrivning av de 

verk jag kommer behandla och går sedan vidare till att se på hur en dikotomisk 

                                                           
1
Bak, s 14  ( N G Nilsson “Den årstid där evigheten börjar”, Sydsvenska dagbladet 7/4 1985) 
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världsbild visar sig i ”Grodkungen”, sedan går jag in på det som är huvudtemat i min 

uppsats och beskriver hur grodmänniskan och symboler som är förknippade med grodan 

visar sig i Dykungens dotter, och hur denna beskrivning förhåller sig till sagans 

grodmänniska och den dikotomiska världsbilden. Denna analys baseras på semiotikens 

syn på språkliga tecken som symboler och hur dessa är en del av myter som på olika sätt 

beskriver och påverkar vår kultur. 

 

 

 

Syfte 
I uppsatsen avser jag undersöka vilken roll grodmänniskan spelar i Trotzigs roman 

Dykungens dotter och undersöka dess relation till en äldre förebild; folksagans 

grodmänniska, framförallt som den beskrivs i bröderna Grimms version 

av ”Grodkungen”. Genom en jämförande analys vill jag visa hur myten om 

grodmänniskan som symbol både bevarats och förändrats, hur den påverkats av och 

påverkar vår kulturs syn på sexualitet och parbildning (eng. mating), och undersöka de 

skilda betydelserna i de båda verken. Jag kommer att tolka de symboler i texten som är 

intressanta för mitt tema, framförallt kommer jag att fokusera min symbolanalys på 

grodmänniskan, men också dyn och gyttjans symbolik, eftersom dyn är tätt förknippad 

med grodan/paddan. Jag vill genom min studie visa hur Trotzigs beskrivning av 

grodmänniskan är sammanlänkad med historien, inte bara genom Andersens saga utan 

genom de beskrivningar av grodmänniskan som finns i folksagans värld, och att dessa 

är en del av det raster genom vilket vi förstår hennes text, samt en del av den 

symbolvärld som är en viktig grund för henens skapande. Den urgamla symbolen 

grodmänniskan har tidigare varit en del i att bevara en rådande ordning, i vilket en 

dikotomisk världsbild ingår, men används i Trotzigs roman på ett sätt som ifrågasätter 

och nyanserar vår syn på denna ”naturliga” ordning. 

 

Min tes är att den tidigare grodmänniskan, trots sin till synes dubbla roll, befäster ett 

dikotomiskt tankesätt genom myten om den ”naturliga” uppdelningen natur/kultur och 

människa/djur som man kan se i alla former av kulturella uttryck som t ex i litteratur, 

film, konst, cementerar gamla maktstrukturer.  Trotzigs grodmänniska är däremot en 

mer nyanserad symbol. Trotzigs grodmänniska lånar visserligen kraft från gamla 

berättelser om samma symbol, men den visar samtidigt hur myten om den dikotomiska 

världsordningen är en ideologi som hos Dykungens dotter leder till en inre konflikt i 

romanens huvudpersoner, Mojan, och hennes dotter – flickan.  Den dubbla bild modern 
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har av dottern/groddjuret, (och dottern av sig själv) beror av samhällets svart-vita 

världssyn och moral. Denna konflikt beskriver Trotzig med stor medkänsla, vilket kan 

läsas som en kritik av en kultur som delar in världen i motsatspar, en värld där inga 

gråskalor kan tillåtas. 

 

 

Forskningsöversikt 
I avhandlingen Ett språk, ett spår av Mattias Pirholt undersöks meningsproducerandet i 

Trotzigs verk genom teman, i Trotzigs författarskap. Pirholt använder sig av framförallt 

fenomenologin som teoretisk bakgrund. Intentionalitet är ett begrepp som är centralt i 

Pirholts text. Denna intentionalitet blir synlig för läsaren genom textens tecken, och för 

att det ska bli begripligt måste läsaren söka mönster och strukturer i dessa tecken. Dessa 

mönster är verkets teman
2
. P Pirholt beskriver också  semiotiken och Julia Kristeva och 

Roland Barthes syn på texten som repetitiv snarare än som ett uttryck för ett unikt 

subjekt.
3
 Pirholts avhandling behandla, liksom min studie, språkliga tecken i Trotzigs 

verk. Pirholts läsning av Trotzigs verk är intressant för mig, eftersom den liksom min 

studie tolkar tecken. Pirholt menar att en tolkning av Trotzig utifrån ett teologiskt 

perspektiv är för snäv, jag har också valt att inte läsa Trotzig genom ett bibliskt raster, 

även om kristna symboler utgör en liten del av min symbolanalys. 

 

I Dykungens dotter. Några gemensamma motiv i H. C. Andersens saga och Birgitta 

Trotzigs prosaberättelse undersöker Inger Littberger hur Trotzigs roman förhåller sig till 

H: C. Andersens saga, vilka de gemensamma motiven är och hur de ska tolkas. Ett av 

motiven är just grodan, men Littberger behandlar främst det hon kallar ett klassiskt 

sagomotiv: att kyssa paddan. (ett motiv som tycks vara ett modernt påfund och som inte 

återfinns i de ursprungliga sagorna.) Delvis behandlas också grodmänniskan i denna 

uppsats. Littberger nämner kort att Trotzigs grodmänniska är en vidareutveckling och en 

nyansering av Andersens dikotomiska synsätt. Motivet ”att kyssa paddan” undersöks, 

men störst fokus ligger på hur lotus- och liljemotivet, golemmotivet och förflyttningar i 

tid och rum behandlas i de båda texterna. 
4
 Även om Littberger tar upp 

grodmänniskomotivet gör hon det mycket flyktigt, medan jag har valt att lägga 

tyngdpunkten på tolkningen av detta motiv. 

 

                                                           
2
Pirholt, Mattias. Ett språk, ett spår, Brutus Östlings Bokförlag Symposoium, Stockholm, 2005,  s 26ff 

3
Pirholt,  s 222 ffff 

4
Inger Littberger. Dykungens dotter. Några gemensamma motiv i H. C. Andersens saga och Birgitta 

Trotzigs prosaberättelse. Högskolan i Växjö, Institutionen för humaniora. 1989 
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Krzysztof Baks avhandling Den intersubjektiva synden i Dykungens dotter, är en 

avhandling som undersöker Trotzigs romans intertextuella samband med Bibeln och den 

kristna traditionen. Bak använder sig delvis av semiotiken, men framförallt 

hermeneutiken, som grund för sin tolkning (han nämner i sin inledning Barthes teorier 

om det betecknade och det betecknande
5
) och menar att resultatet av hans undersökning 

validerar användningen av dessa teorier. Liksom många andra har Bak framförallt 

studerat Trotzig med fokus på den kristna symboliken. Hans avhandling tolkar 

romanens intertextuella förhållande till den kristna syndaläran, Han nämner folksagans 

påverkan, men tolkar även folksagan genom Bibeln som intertext. Bak nämner att även 

om Trotzig anspelar på Andersens saga så ”klottras den över” av den normupphävande 

genrediskursen. Bak menar att Trotzigs roman på många sätt handlar om och beskriver 

människans dubbla natur och citerar Gregorius av Nyssa som säger att människan ” 

bildar en mittpunkt mellan två mot varandra stående ytterligheter: den gudomliga och 

immateriella naturen och det själlösa och djuriska livet”
6
. Han fortsätter i sin avhandling 

med att koppla Trotzigs roman till Bibeln och visar med många exempel på en tydlig 

intertextuell koppling med fokus på syndproblematiken. Han menar att bibeln är den 

"optimala intertexten”, att den är hermeneutiskt mer fruktbar än försöken att koppla den 

till Andersens konstsaga. Att också Bak ser folksagan som en viktig påverkan i Trotzigs 

roman Dykungens dotter och att han också menar att motivet behandlar förhållandet 

djur-människa, stärker min tes. Men han har inte helt gått in i detta motiv, utan lagt sitt 

fokus Bibeln som intertext. 

 

I artikeln Frogs and Salamanders as Agents of Romanticism vill artikelförfattaren 

Dorothee Ostmeier visa hur amfibier används som en länk mellan natur och kultur i den 

romantiska litteraturen. Hon använder bröderna Grimms version av Grodkungen och E. 

T. A. Hoffmans Den gyllene krukan som exempel på två olika sätt att behandla 

dikotomin natur/kultur.  Ostmeier gör en jämförande analys av de båda texterna, 

beskriver intertextuella förhållanden mellan de båda texterna från 1800-talets början och 

andra verk från samma tidsperiod och kommer fram till att beskrivningen av amfibier i 

berättelserna används som ett sätt att bearbeta (och eventuellt också överbrygga) klyftan 

mellan natur/kultur, djur/människa. Ostmeier återberättar hur den motbjudande grodan i 

Grimms saga förvandlas till en vacker prins, från en oönskad friare och en symbol för 

                                                           
5
Krzysztof Bak, Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter. Krakow: Wydzial 

Uniwesitetu Jagiellonskieg, 2008, s 7 ff 
6
Bak, s 14  ( Gregorius av Nyssa, De hominis opificio 16 s 44, 181) 
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den otämjda naturen, det undermedvetna och okända, till en domesticerad del av den 

civiliserade människovärlden - en vanlig ordning i sagans värld. 

 

En av de källor Ostmeier refererar till är Lorenz Okens verk Lehrbuch der 

Naturphilosophie
7
.  Hon använder Okens naturfilosofi och klassificering av djur och 

människor som en bakgrund till tolkningen av verken. Okens idé att man kan se alla 

djur som ett enda, stort djur vars hjärna är människan, visar liksom bröderna Grimms 

saga  på en syn på människan som moraliskt och intellektuellt överlägset.
8
 Ostmeiers 

beskrivning av Okens teorier är relevant för förståelsen av Grimms saga, eftersom Oken 

som bröderna Grimms lärare, påverkat deras förståelse av uppdelningen natur/kultur. 

Oken fungerar dessutom som en kontrasterande bakgrund till Hoffmans roman. Oken är 

en del av den intertextuella analysen snarare än en del av teorin Ostmeier utgår från. 

 

Amfibien i Grodkungen blir alltså en del av en traditionell uppdelning, Hoffmans 

ödlemänniska Archivarius Lindhorst däremot, menar Ostmeier, underminerar denna 

ordning. Ödlan i Hoffmanns verk Den gyllene krukan behöver inte ge upp sin 

amfibieidentitet, han glider fram och tillbaka mellan sin mänskliga och sin djuriska 

gestalt, och fungerar som en permanent bro mellan de två kategorierna. 
9
 Ostmeiers 

tema påminner om det jag har valt för min studie, men jag menar att Trotzigs roman är 

tydligare kopplad till folksagan och att grodmänniskomotivet är tydligare i den än i 

Hoffmanns, jag har också djupare undersökt det symboliska värdet i 

grodmänniskomotivet och varför det fått en så framträdande roll i vår kultur. 

 

Jacob Grimm själv menar att vi behöver symboler för att kunna uttrycka det gåtfulla, att 

naturen och själva verkligheten bara kan beskrivas genom symboler
10

. Bröderna Grimm 

använder uttrycket ”nature poetry” för att beskriva den roll sagorna spelar i detta, ett sätt 

att beskriva förhållandet mellan natur och kultur; den dolda mänskliga själen som finns i 

naturen och i djuret. Grodkungen, menar Ostmeier, är central för detta synsätt, vilket 

man ser genom att den får inleda deras sagosamling Sagor från 1812. Grodan och 

                                                           
7
Lorenz Oken, Lehrbuch der Naturphilosophie. (1843) Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms 

Verlag, 1991 
8
Dorothee Ostmeier,  “Frogs and Salamanders as Agents of Romanticism”, MLN, Volume129, Number 3, 

April 2014 (German Issue), pp. 670-687 (Article), The Johns Hopkins University Press s 672 ff 
 
9
Ostmeier s684 ff 

10
Ostmeier s 673 
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dammen är båda symboler för det gåtfulla och det förunderliga i sagan, och också för 

djupen i vårt undermedvetna som, berättar Ostmeier, Jacob Grimm skriver om i sin 

essä ”Ûber den altdeutschen Meistergesang”
11

.   

 

 

Teori 
Semiotiken och Roland Barthes teorier om språkliga tecken är grundläggande för mitt 

angreppssätt. I sin essä ”Myten idag”, beskriver Roland Barthes myten som ett yttrande; 

ett meddelande, ett sätt att skapa betydelse. Enligt detta synsätt, fortsätter han, kan allt 

vara en myt. Ett ord blir när det skrivs, uttalas, avbildas fyllt av anspelningar och 

kopplingar genom ett socialt språkbruk. Myten har alltså en historisk, inte en naturlig, 

grund. Uttrycket förutsätter att man tillskriver det betydelse.
12

 Dessa meddelanden delar 

Barthes in i det betecknande och det betecknade, vilka förbinds av tecknet. Som ett 

exempel för att förklara detta förhållande använder Barthes en bukett rosor, denna 

bukett betecknar passion, rosen är betecknande men också ett tecken, en 

betydelsebärare, fylld av mening.
13

 ”Myten byggs upp från en semiologisk kedja som 

existerar före den” skriver Barthes, och materialet (t ex bokstavsskrift) reduceras till 

betecknande när det hanterar myten. Myten är en summa av de tecken som skriftspråket 

skapar. Myten, menar Barthes, använder skriftspråket för att skapa ett eget system och 

han kallar skriften och bilden för objektsspråk. 
14

 För att analysera det mytiska systemet 

använder Barthes olika termer, det betecknande är på mytens plan ”form” (på ett 

språkligt plan ”mening”); det betecknade ”begrepp” (i språksystemet kallas 

det ”tecken”); korrelationen mellan dessa båda är ”betydelsen”.
15

 

 

En tanke Barthes för fram är att även om tecknet är godtyckligt är den mytologiska 

betydelsen det inte. Mytens form är alltid åtminstone delvis motiverad genom historiska 

analogier. Analogin är dock aldrig fullständig utan tillåter flera olika motiveringar.
16

 

 

Barthes ser tre olika sätt att tolka myten: 

1. Ett tomt betecknande: Myten fylls av begreppet, betydelsen är bokstavlig. 

                                                           
11

Jacob Grimm, Über den altdeutschen Meistersang., Zürich New York: Olms Weidmann 1993 
12

Barthes, Roland. Mytologier, Uddevalla: Bo Cavefors bokförlag 1970, s 201 fff 
13

Barthes,  Mytologier 205 
14

Barthes,  Mytologier  204 fff 
15

 Barthes,  Mytologier  207 
16

Barthes, Mytologier  s 218 fff 
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2. Ett fyllt betecknande: betydelsen lösgörs från myten, myten ”avslöjas”. 

3. Mytens betecknade som en enhet av mening och form: myten avläses. 

 

Det tredje sättet ser Barthes som mest dynamiskt, myten läses som samtidigt sann och 

falsk. 

Barthes ser poesin som ett språk som är mytens motsats
17

, men annars är vår litteratur 

ett frivilligt accepterande av mytens system. Det är det tredje alternativet som låter oss 

läsa på ett sätt som visar på ett samhälles ideologi genom att tyda myten, se hur myten 

förvandlar historien till natur och avslöja dess funktion idag.
18

 

Det tredje angreppssättet, är också det jag vill använda när jag tolkar grodmänniskan i 

de båda verken. Jag avser att dels avläsa myten, dels att visa hur den uppkommit och 

därmed att den inte är naturlig utan bär på en betydelse som är historisk och alltså 

föränderlig. Myten är här den ”naturliga” dikotomiska världsordningen som delar in 

världen i motsatspar, en myt som befäster rådande maktordning och världssyn. Den 

dikotomiska världsbilden, tanken om att världen går att dela in i binära motsatspar, 

kategorier som utesluter varandra och där den ena oftast står som överordnad den andra, 

är utmärkande för strukturalismen. I detta perspektiv är man antingen eller, t ex kvinna 

eller man, natur eller kultur, god eller ond, aldrig både och. Jag har alltså valt att 

behandla det dikotomiska tänkandet som en myt, en myt som visar sig i och befästs av 

grodmänniskomotivet i bl. a ”Grodkungen”, men som undermineras av grodmänniskan i 

Dykungens dotter, en grodmänniska som varken förmår eller vill förvandlas för att bli 

en del av den överordnade kategorin i det binära motsatsparet djur/människa. 

 

För att förstå hur betydelsefull just grodmänniskan som symbol är för myten om den 

naturliga indelningen djur/människa, kultur/natur, kan man använda Zipes beskrivning 

av en meme. Vissa sagomotiv, menar Zipes har en så stark förmåga att överleva och är 

så viktiga för någon del av mänskligt beteende, t ex könsroller och parbildning, att den 

tycks finnas inbäddad i vår hjärna. Ordet meme påminner därför om det engelska ordet 

för gen, gene. Men en meme fungerar också som en smittsam sjukdom, som överförs 

genom sagoberättandet från generation till generation. Memen förmår anpassa sig till 

nya tider och ny miljö, även om den i grunden förblir densamma, och ökar därför sina 

chanser att överleva på samma sätt som ett virus. En sådan meme befäster ofta en 

                                                           
17

Barthes,  Mytologier 227 
18

Barthes,  Mytologier  221 fff 
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rådande maktordning, t ex en patriarkal struktur.
19

 En meme är den grundläggande 

enheten för kulturell överföring och kulturell evolution. Kanske existerar en meme som 

verkliga spår i våra hjärnor, mönster skapade av repetition
20

. Den ursprungliga sagan 

som en muntlig tradition berättades ofta av vuxna för vuxna. Den har fungerat som ett 

sätt att förklara världen och har samtidigt ofta haft som syfte att stabilisera och bevara 

normer och värderingar, men ibland också fungerat för att ifrågasätta och underminera 

makten. Den ursprungliga sagan om grodmänniskan, som enligt Zipes har hittats i olika 

världsdelar under en mycket lång tidsperiod, har förändrats genom tiden, allra tydligast 

då bröderna Grimm skrev ner berättelsen efter att ha anpassat den till sin tids 

föreställningar om moral och normer. Zipes väljer också att använda just Grimms 

version av ”Grodkungen” för att förklara begreppet meme, och ser denna saga och dess 

utveckling, hur motivet grodmänniskan har överlevt och spridits i olika länder genom 

olika medier som film, tv, mm, som ett tecken på att motivet har haft tillräckligt stor 

relevans för att bevaras och återskapas. Den är ett sätt att bearbeta frågor om mänskligt 

parningsbeteende och könsroller. Motivet kan beskrivas som en universell meme. 
21

 

 

 Analys 
Bakgrund 

”Grodkungen” – en saga 

Sagan ”Grodkungen” inleder Grimms samling Sagor och är en berättelse som de flesta 

förmodligen känner till. I berättelsen tappar en prinsessa sin guldkula i en damm, en 

groda dyker upp och lovar att hämta den om hon i sin tur lovar att han ska få äta vid 

hennes bord och sova i hennes säng. Flickan lovar och grodan dyker ner och hämtar 

guldkulan. Men prinsessan vill inte hålla sitt löfte utan springer ifrån grodan hem till 

slottet. Grodan följer dock efter och hennes far tvingar henne då att hålla sitt löfte och 

släppa in grodan i sin sängkammare, trots att hon tycker grodan är motbjudande och är 

rädd. När grodan försöker övertala henne att lyfta upp honom i hennes säng kastar hon 

den i väggen varpå grodan förvandlas till en prins. 22 Versionen där grodan förvandlas 

genom en kyss tycks vara en senare version av sagan23. Grodmänniskan, som är 
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huvudfokus för denna studie, återkommer i flera sagor, men det är bröderna Grimms 

version som är mest känd i vår tid och kultur – förmodligen av det enkla skälet att den 

finns nedtecknad, och att den dessutom anpassats för att passa en ny tids smak och syn 

på sexualitet och könsroller. 

 

Dykungens dotter – en barnberättelse 

Vi möter i Trotzigs roman en kvinna som lämnat den plats på landet där hon alltid levt. 

Hon lämnar sitt hem efter att ha fött ett oönskat och oäkta barn, ett barn vars far, och 

hennes relation med honom, är en skam för henne. Åtminstone på ytan handlar romanen 

om denna kvinna och hennes dotter, deras handikappade och smärtsamma relation, 

deras slitsamma vardag och umbäranden i en stad och en tid som inte ser med blida 

ögon på ensamstående kvinnor eller barn med tveksam härkomst. Kvinnan som är 

berättelsens huvudperson ”Mojan” lämnar ”det gamla landet” för att gå mot staden, 

söka ett nytt liv långt från föräldrarna och skammen i att föda ett oönskat och oäkta 

barn. Hon går bort från en värld som känslomässigt stympar henne och där hon är ofri. 

Men också i staden möts hon av inskränkthet och fattigdom. Också i staden är 

livet ”tvångsburar tvångsslit tvångskläder från vaggan till graven”. Och de verkliga 

burarna, visar det sig, har hon hela tiden burit med sig inombords. Hennes skam, 

självhatet för att ha låtit sig dras ner i dyn, ilskan, ensamheten och besvikelsen som hon 

saknar ord för. Allt detta förgiftar hennes relation till dottern. I de mörkaste stunderna 

ser hon inte ens ett mänskligt barn när hon ser på dottern, bara en slemmig varelse utan 

ansikte, Dykungens dotter.  Efter att hon misslyckats med att abortera barnet tvingas 

hon föda fram det. Och bilden av henne som mor är skrämmande: 

 

Och hon var i alla fall en djupt förorättad människa. Mörk satt hon i 

sängen och vidhöll detta. Vid bröstet hängde ett vilsekommet sugdjur och 

försökte matt att suga. De andra i salen tittade skrämt på denna svarta bild 

av mor och barn.- att anförtro en nyfödd åt en sådan vredesstod?24
 

 

Mojan saknar förmågan att uttrycka sig i ord. De få gånger vi hör hennes röst i 

romanen, är hon grov och korthuggen. Hon talar om praktiska ting som arbete, hygien, 

föda. Men i de suggestiva bilder författaren målar upp runt och i henne rör sig mytiska 

varelser, kroppar och träsk och mörker. 
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Den dikotomiska världsbilden i ”Grodkungen” 

Att försöka förstå Dykungens dotter genom sagan är motiverat inte bara genom de 

motiv som beskrivs, utan också genom romanens titel, som den delar med Andersens 

saga, och därmed i nästa steg har en koppling till den folksaga som utgör en grund inte 

bara för Andersens saga, utan även för vår gemensamma förståelse av motivet 

människa/djur, kultur/natur, ett motiv som i dessa texter symboliseras av 

grodmänniskan. Att just grodmänniskomotivet är viktigt är uppenbart dels genom 

kopplingen till Andersens mörka saga, som berättar om en kvinna som dras ner i gyttjan 

av en varelse vi bara känner som Dykungen och där föder ett barn som på dagen är en 

människa, men som när natten kommer förvandlas till en groda. Det syns också tydligt i 

de återkommande beskrivningarna av hur modern i Trotzigs roman ser sitt barn som 

ibland människa, ibland kräldjur. Grodmotivet kan utifrån semiotiken ses som ett 

språkligt tecken vilket genom sina  konnotationer är starkt betydelsebärande, en symbol 

som bär på en betydelse som är gemensam i vår kulturella och historiska kontext. 

Grodan  är en symbol som genom sin koppling till sagan fördjupar berättelsen och ger 

den fler lager av betydelser.  Gyttjan och leran, symboler starkt förknippade med 

grodan, är ständigt återkommande i verket 

 

Att ”Grodkungen” är en saga av högt memetiskt värde, alltså en allegori som innehåller 

information som är så viktig för vår kultur att den lever vidare generation efter 

generation, bekräftas av det faktum att bröderna Grimm valt att låta den inleda sin 

klassiska sagosamling. Här ser vi mytens ursprungliga funktion, som ett sätt att förklara 

hur världen är och bör vara. Grodmänniskan är ett oacceptabelt inslag i den dikotomiska 

ordningen och målet måste alltså vara en förvandling, så Grodkungen slutligen kan bli 

en del av den överordnade delen av det binära motsatsparet människa/djur. I Grimms 

saga innebär förvandlingen från djur till människa en stabilisering, cementering, av 

givna normer och värderingar. Den talande grodan symboliserar visserligen ett 

överträdande av gränsen mellan människa och djur, men indelningen natur/kultur består 

i och med att djurmänniskan slutligen tar en helt mänsklig form. 

 

Andersens saga ”Dykungens dotter” berättar om en prinsessa som dras ner i gyttjan av 

Dykungen. I dyn föder hon hans barn, en flicka som adopteras av en familj som inte 

känner till hennes mörka arv. Fostermodern i Andersens saga upptäcker snart att den 

vackra flickan som existerar på dagen, varje natt förvandlas till en padda. En slemmig, 
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tyst, ful varelse, som adoptivmodern dock lär sig älska mer än det vackra men grymma 

människobarnet. Slutligen förvandlas flickan, först själsligen och därefter också hennes 

form, så hon dag och natt är en god människa. 

 

Denna konstsaga bygger på en kännedom om det i folksagan så vanliga motivet av ett 

motbjudande djur, (en råtta eller en padda är vanligast, som t ex i ”Grodprinsessan” 

eller ”Råttprinsessan”) som till slut förvandlas till en människa och kan gifta sig med 

den uppvaktande/uppvaktade. I dessa sagor är slutmålet ett civiliserande och ett 

cementerande av den ”naturliga” dikotomiska världsbilden. Människodjuret upphör att 

existera och människan som lever vidare kan ingå i den överordnade del av motsatsparet 

natur/kultur. Efter inordnandet utgår en belöning i form av äktenskap och därmed social 

status.   

 

I Saga och Samhälle beskriver Zipes, ett framstående namn då det gäller forskning om 

folksagor, hur bröderna Grimms egen ideologi påverkat deras sagoskrivning, hur de 

försökt göra en gammal saga mer anpassad till sin egen och sina tänkta läsares syn på 

moral. Han säger vidare att om bröderna Grimm påbörjade arbetet med att anpassa 

sagan till en borgerlig socialiseringsprocess, så avslutades detta arbete av H. C. 

Andersen.  Han ”… skapade mellan 1835 och 1875 en kanon av litterära sagor för barn 

till en essentiella ideologiens ära.”
25

   Andersen smög in tankar om en biologisk ordning 

i sina sagor och att de tankarna fungerar som en stöttepelare för den västerländska 

kulturens maktordning.
26

 Noelle Bisserts definierar den essentiella ideologin som ett 

förnekande av det historiska i den rådande ideologiska, ekonomiska, politiska ordningen 

och en idé om att detta istället är de självklara följderna av en naturlig biologisk 

ordning.
27

 Den försöker motivera ojämlikhet genom att den är naturlig och därigenom 

berättigad, en myt som befästes genom sagorna. Andersen kombinerade folksagans 

motiv med de romantiska sagornas stil och tillfogade kristna föreställningar.
28

 I 

Andersens saga är det uttalade målet att grodmänniskan ska anta en helt mänsklig form, 

vilket också sker med Guds hjälp. Den är en del i befästandet av den rådande strukturen, 

och så också hans bild av grodmänniskan.  Sagan fungerar, till skillnad från Trotzigs 

roman, som bevarande snarare än ifrågasättande av myten. 
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Intressant, inte minst ur ett feministiskt perspektiv, är också att vi får veta att den 

ursprungliga berättelsen om Grodkungen skiljer sig från Grimms version. I Grimms 

version spelar fadern, av Ostmeier läst som patriarkatet, en viktig roll i civiliserandet av 

djuret. I den ursprungliga sagan är det prinsessans själv som väljer att låta grodan 

komma till sin sängkammare. Och just sexualitet och hur den kontrolleras är ett viktigt 

innehåll i grodmyten.   

 

Grodmänniskan i Dykungens dotter 

Grodmänniskomotivet i de båda verken liknar till viss del varandra. Om bilden av den 

talande grodan som förvandlas till en människa verkligen finns inetsad i vårt 

medvetande som en meme som bearbetar mänskligt parningsbeteende, lånar Trotzigs 

grodmänniskomotiv memetisk kraft genom denna likhet. Men myten om en naturlig 

indelning av världen i motsatspar, en myt som befästs i ”Grodkungen” undergrävs i 

Dykungens dotter genom den nyanserade och komplexa bilden av grodmänniskan vi 

möter här. Flickan lyckas aldrig helt förvandlas till vare sig människa eller djur, hon 

glider i sina egna och moderns ögon mellan en slemmig amfibie och en älskad dotter. 

Det är inte en verklig förvandling, utan en inre konflikt som beskrivs på detta vis. En 

konflikt som beror av samhällets dömande blickar. 

 

Mojan har brutit mot de regler som samhället satt upp för kvinnors sexualitet. Hon låter 

sig förföras av en man hon inte är gift med, en man som dessutom verkar tillhöra en 

annan folkgrupp. Barnet Mojan föder beskrivs vara mörkt som sin far och människorna 

i staden kallar henne ”tattaronge”. Hennes förbindelse är, till skillnad från prinsessans i 

sagan om Grodkungen, inte godkänd av fadern (patriarkatet) och är ett brott mot den 

dikotomiska världsordningen, då barnet är ett ”varken eller”. 

 I ”Grodkungen” förvandlas grodan efter faderns godkännande (och efter en periods 

uppvaktande) till en prins, men Mojans älskare fortsätter att vara en man som står 

utanför samhället, en brottsling som dyker upp ibland när han inte sitter i fängelse, alltid 

på nätterna och alltid lika efterlängtad och avskydd av Mojan. Dessutom är han mörk, 

något som syns också i barnet som därför inte kan accepteras: 

Ty hon hade börjat lägga märke till hur folk såg på henne. När hon gick in 

genom porten – hur mannen som sopade gården såg på henne. De som höll 

på i brygghuset. Kokerskan eller köksan som öppnade köksdörren. Frun 

som tillkallades - hur hon skärskådade henne uppifrån och ner. Och om 
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hon då hade flickan på armen – hur uppsynen med ens blev verkligt 

besynnerlig. –”Vau MÖRK houn ei.”
29

 

 

Vi flera tillfällen är det när modern ser de andras blickar på dottern, när de andra ser på 

flickan med förakt, som också hennes syn på dottern ändras: ”Det var på det sätt som 

folk såg på sorten. De såg på henne som en sorts människa. Det syntes på dem att de 

tänkte: där går en av den sorten.”30
 

 

Blickarna förändrar moderns syn på dottern, gör det omöjligt för henne att se det 

verkliga barnet: ”Och när hon såg så, började hon se på flickan med sneda underliga 

blickar (som om det var någon annan som såg – som om det var de andra som såg). (…) 

– det bruna kräldjuret såg hon. Paddan den svarta såg hon.” 31
 

 

Ett exempel är efter första skoldagen, när Mojan och flickan går till skolan stolta över 

flickans hemsydda vackra klänning, och utskrattade och skamsna går hem tillsammans 

efter att ha insett att klänningen var en dröm som såg helt annorlunda ut i 

dagsljuset. ”Blickarna vävde en klibbig dy-dräkt åt henne. I den gick hon – gata upp, 

gata ner. Och kände hur blickarna spottade: träsk! träsk! dy! dy!”32 Och när de går hem 

och försöker att inte låtsas om skratten och skammen, ser Mojan inte flickan längre, 

utan ett motbjudande djur: 

 

På ett enda ögonblick var hela livet förvandlat. Det okända djuret hoppade 

omkring därnere. Det fula främmande djuret skulle hon vara tvungen att 

ropa in till kvällsmat och ha sittande vid köksbordet och det skulle äta upp 

maten som flickan skulle ha haft. Flickan hade brustit som en bubbla. Det 

stora främmande smackande djuret skulle sitta där och göra sig 

hemmastadd. 33
 

 

Mojan förstår att det är farligt, detta att hon ibland inte ser sin dotter utan ett monster: 
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”Ty hon kände att hon måste upp ur detta med det snaraste, om det inte skulle bli för 

sent. Ty ibland hade flickan inget ansikte alls för henne, ens när hon såg rakt på henne: 

hon såg bara en mörk smetig klump”.34
 

 

Även flickan tänker ibland på sig själv som ett kräldjur, något som hör till dyn, och hon 

fasar för den stund då solen går ner och natten kommer: ”Men så gick solen ner i dyn. 

Husen gungade, dyn steg upp. Det blev mörkt på jorden. Då kom gyttjefolket upp. De 

var hemska. Men det var det att hon hörde själv till dem. Hon skrek och grät men det 

hjälpte inte, hon hörde till dem i alla fall”. 
35

. 

 

I en scen i romanen möter flickan en padda, och kanske eftersom hon delvis identifierar 

sig med den blir det ett omskakande möte: 

Bredvid henne på roten satt en stor svart padda. Det var en han, det såg 

hon tydligt. Så väldig och svart var han, paddkungen, att det var som att 

han var en helt annan slags djur. Han hade mörkskimrande knotterhud. 

Den var våt och slemmig som om han nyss fötts. Men han såg urgammal 

ut. Han såg på henne med sorgmodiga liksom blodiga människoögon. 

Hon ville lyfta handen för att röra vid honom. Han satt alldeles stilla och 

väntade. Hon försökte länge. Men handen rörde sig inte, den ville inte. 

Hon kunde inte röra vid honom. 
36

 

 

I scenen kan man läsa in dotterns hopp om att en förvandling, att få en människas värde, 

är möjlig genom barmhärtighet och medmänsklighet. När hon inte själv förmår 

övervinna sitt äckel blir hon förtvivlad, chansen till förvandling finns inte. Flickan 

förmår inte röra vid paddan och han börjar dö. Hon gråter och ser honom dö, men kan 

inte tvinga sig till att rädda honom genom att röra vid honom.  När paddan är död gråter 

hon förtvivlat: ”Som hon ångrade sig! hade hon bara kunnat förmå sig att kyssa 

paddmunnen, hade han inte behövt dö!” 
37
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Lusten, äcklet, utanförskapet och självföraktet, detta är arvet efter Mojan och 

Dykungen. Flickan förstår tidigt att hon alltid kommer att vara den som inte har en 

plats, den som blir utnyttjad och förnedrad. Bland barnen på gården är hon tidigt det 

självklara offret för mobbing: –ja plötsligt var så alla emot henne. Nog för att hon hade 

fått höra förr att hon var MÖRK,men nu står hela gården emot henne och sjunger och 

sjunger: ”- tattaronge – fetasoa – tattarsoa –”
38

 

 

Efter vad som kan vara en våldtäkt, efter ett hopplöst sökande efter någon som liknar, 

liknar fadern hon tror sig en gång ha sett när han smyger ut från moderns rum, börjar 

flickan aktivt bjuda in till övergreppen. Hon gör sig själv till ett villigt offer, först i 

mobbingen på gården, senare i våldtäkterna: 

 

Ty allt vad det offret ville var att de tyckte om henne – tyckte om och 

tyckte om. - Det finns ju såna som hatar och spottar tillbaka. Men hon var 

sådan att hon ville vara till lags- ingenting gjorde något, de fick göra vad 

de ville med henne bara de tyckte om henne för det  
39

 

 

 Till sist väljer hon ett liv som prostituerad, hon lever dyn och när hon ser på världen, är 

det dy hon ser: 

 

Dylandet, det svampiga gungande svartlandet: det sög sig ner i rostiga 

avloppsrör, i avloppen rakt ut i kärren under mögelytorna bubblade 

gråskummiga avloppsdiken förintades slangar sönderrostade maskindelar 

cykeldäck taggtrådshärvor – över svartlandet susade så tyst vidsträckta 

ängder torkande starr frasande vass. Träckslätten bubblade och böljade. 

Därnere bodde dykungen. Dykungens armar drog och sög.
40

 

 

Bilden av flickans liv som prostituerad är bilden av en vilsen, ensam människa som inte 

ser sig själv som värdefull nog att vara rädd om. En flicka som utan att protestera utsätts 

för våldtäkter och misshandel, någon som helt och hållet står utanför. 

 

En besynnerlig utanför-varelse lik en människopadda kryper längs de 

tömda gatorna. Genom snövätan syns hennes ansikte som en klump våt 

                                                           
38

Trotzig, s 93 
39

Trotzig, s94 
40

Trotzig, s 236 



 
 

18 

 

lera, blank-smetgrå, utan form, bara munnen darrade, bara ögonen var två 

hål (som i någon sorts övergång, djur-människa liv-död –född-ofödd det 

letande dydjuret).
41

 

 

 

Flickan i Trotzigs roman ställs utanför samhället, hon tvingas in i positionen ”den 

andre”. Då hennes kamp för att bli en del av gruppen visar sig hopplös väljer hon själv 

att helt och hållet ställa sig utanför rådande normer och moral, fortsätter att leva som ett 

människodjur i dyn.  Hennes val att leva som prostituerad beskrivs inte av Trotzig som 

moraliskt fel, snarare är det moderns val att vända sig mot flickan som det 

fruktansvärda.  Berättelsen har inte som mål att flickan ska passa in, civiliseras, 

förvandlas. Snarare tycks Trotzig vara full av medkännande för flickan och istället 

kritisera samhällets fördomar och fördömande. 

 

Det var en flicka. 

Det var en mörklagd flicka, som egentligen inte kunde sägas ha någon far 

- det visste alla. 

Samhället var så här: de som hade fötts att vara över – var över. De andra 

låg under. De som skulle bestämma, bestämde. De andra bestämdes över: 

de användes --- 

Det var en flicka. Det var ett samhälle som innerst bestod av domare och 

dem som skulle dömas.
42

 

 

Här blir Trotzigs ställningstagande tydligt uttalat. Det är inte modern, inte flickan som 

felat. Det är istället ett obarmhärtigt samhälle som delar in människor i olika kategorier 

som tvingar flickan och modern till en utsatthet ett utanförskap de inte har en möjlighet 

att ta sig ur, som bär skulden. 

 

 

Grodor och gyttja – sexualitet och skam i Dykungens dotter 

Gyttjan och dyn, symboler starkt förknippade med grodmotivet, är återkommande 

inslag i Trotzigs roman. Gyttja och dy fungerar som symboler för fruktbarhet och 

växtkraft, men samtidigt för den förtappade människan och de används ofta som en bild 
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för att någon lever ett sexuellt omoraliskt och socialt oacceptabelt liv, någon har låtit sig 

dras ner i dyn. Denna allegori är inte ovanlig, bl.a. hittar vi den i Bibeln. ”Han drog upp 

mig ur fördärvets grop, ur slam och dy.”
43

 

 

 Gyttjan är även i Trotzigs roman av sexuell karaktär. Genom sin sexuella förbindelse 

och genom sin förbjudna lust, dras Mojan ner i dyn och hennes dotter är en ständig 

påminnelse om denna svaghet. Andersens Dykung lyckas dra ner sagans moder i dyn 

för alltid. Hon kan inte ta hand om sitt eget barn och förblir i Dykungens våld. Trotzigs 

moder försöker kämpa sig upp ur dyn, försöker stå emot mannen som om och om igen 

kommer tillbaka för att dra ner henne, hon försöker att ta hand om sin dotter. Hon 

försöker t.o.m. med hjälp av en patetisk falsk vigselring, som ingen tror på, behålla 

något av sin värdighet. Detta är dömt att misslyckas eftersom alla ser att barnet är mörkt 

och eftersom ingen fader syns till. Flickan, dottern, tvingas senare i romanen ge upp sin 

son och låter sig själv sjunka ner i dyn, fördärvet, i ett liv som prostituerad. 

 

Om gyttjan är en symbol för sexuell förtappelse, så är dammen där prinsessan möter 

Grodkungen istället, enligt Zipes, en symbol för sexuellt uppvaknande
44

. Sexualitet 

beskrivs även i ”Grodkungen”, men då genom omskrivningar, som något motbjudande 

och skrämmande. Men sexualiteten beskrivs också som en plikt som leder till en 

respekterad plats i samhället. När flickan slutligen följer det patriarkala påbudet och ger 

djuret, grodan, tillträde till sin säng, gör hon sin far nöjd och får ett lyckligt äktenskap. 

Den Mojan ger tillträde till sin säng, är däremot inte godkänd och dotterns existens är en 

ständig påminnelse om moderns skam, ”det var som ett ännu mjukt avtryck av det som 

skulle glömmas”
45

. 

 

Att grodmänniskan som motiv har blivit så långlivad, så välkänd och så utbredd 

förklarar Zipes med att den har ett memetiskt värde igenom att den behandlar något som 

är kulturellt viktigt, att hitta en partner för ”mating” – parning och socialisering.
46

 Den 

har funktionen att den för med sig information, information som i mytens form sprider 

sig som ett virus genom att i olika former återberättas. Den har blivit en meme
47

. Men 

en meme lever inte vidare bara genom sitt ursprungliga innehåll. Precis som ett virus 
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måste den anpassa sig till miljön, utvecklas och förändras för att inte dö ut. Den 

förändrar form, men fortsätter att sprida diskursen som handlar om sexualitet och 

strategier för att välja och få en partner för fortplantning.
48

 Denna specifika meme är i 

högsta grad levande, och en majoritet i vår kultur bär säkerligen med sig en bild av 

grodan som förvandlas till en människa, oavsett om denna bild kommer från sagor, 

filmer, bilder osv. I Trotzigs berättelse ser vi den genom flickan som ibland är en padda, 

och som sådan en påminnelse om moderns sexuella övertramp och den lust hon inte kan 

låta bli att känna, samtidigt som hon hatar och äcklas av det. Lusten och äcklet är tätt 

förknippade för Mojan, liksom sexualitet och skam. Ännu en natt har hon inte förmått 

visa mannen från sin dörr och det som händer beskrivs genom en otäck allegori: 

 

Det är natt och ett stort djur har gått ner sig i kärret. Det finns ingen hjälp 

från något håll (…) Djuret är varken han eller hon, det är bara skräck. Den 

stora kroppen skälver, frustar, stönar, vrider sig i vanmäktiga 

kramprörelser för att komma ur det sugande. Fradga står ur munnen, vit 

svett täcker det stora huvudet som fortfarande syns. Det gurglande 

dyvattnet stiger. Hela den vida träsksjönatten återskallar av det okända 

stora djurets ångestvrål. 
49

 

 

Grodan har ofta symboliserat fruktbarhet och liderlighet. I den kristna mytologin har 

den representerat ondska och njutningslystnad, men också återuppståndelse och död
50

.  

Paddan representerar negativa fenomen som synden, lasterna, orena andar och kropp. 
51

  

Jack Zipes tolkar den fuktiga dammen och grodan som, samtidigt lockande och 

frånstötande, dyker upp i prinsessans trygga värld, som en bild för sexuell mognad. 

Detta utvecklas i hans artikel ”What makes a repulsive frog so appealing: memetics and 

fairy tales”
52

  Det är vid en liknande plats, sjöstranden, Mojan möter mannen som gör 

henne gravid. Sjön skulle kunna läsas som en symbol för fruktsamhet och sexuellt 

uppvaknande. Men redan från början är han och deras möten ”där kärret började” 

förknippade också med dyn och gyttjan, skammen: 

 

                                                           
48

Zipes What makes a repulsive frog so appealing: memetic and fairy tales, s129 
49

Trotzig s 65 f 
50

 Cooper, J. C. Symboler. En uppslagsbok. Helsingborg: Forum 1993. 
51

 Bak s 21-22 
52

Zipes,  What makes a repulsive frog so appealin: memetics and fairy tales 



 
 

21 

 

Men när allt omigen var över och hon lyfte blicken mot mannen som rest 

sig ur det dyiga vintergräset och blundande lutade sig mot klibbalens 

svarta stam – då såg hon ju att det var en som hon aldrig vid sina sinnen 

skulle vilja haft något att göra med. Ansiktet var dy, kläderna svarta 

avskavningar. 

  

Också graviditeten förknippas med skam och gyttja: ”Det kvillrade i vassarna, grodorna 

kväkte. Det luktade levande dy överallt. Midjan tjocknade, slätades ut” 
53

 Redan från 

början är de båda, lusten och skammen, sammanblandade. När så graviditeten är ett 

faktum är det bara bilderna av dy, gyttja och träsk som lever kvar i Mojan och varje 

gång hon släpper in mannen i sitt sovrum hatar hon sig själv. Och även hans barn är i 

hennes, världens och sina egna ögon befläckat, nedsmutsat med dy, en påminnelse om 

hennes egen svaghet och synd. När barnet döps är det inte glädje och stolthet modern 

känner. Trotzig moderns känslor med ett citat från Bibeln (Psaltaren 69:2
54

): 

 

1   

 

Redan då barnet är nyfött börjar modern också se henne som ömsom groda, ömsom 

människa: 

 

(…) där låg ett nyfött barn. Ögonen var öppna, blicken hinnaktigt 

mörkdunkel, bottenlösa dyögon, de underskönaste hon i sitt liv sett.” 
55

 

”men när hon såg ner i barnsängen igen låg där ett främmande kräldjur, ett 

hemskt sugdjur.
56

 

 

Barnet som föds utanför äktenskapet är älskat och hatat, älskat som den goda modern 

älskar sitt barn, hatat som den besudlade och berövade kvinnan hatar avkomman till den 

som drog ner henne i dyn. Att fadern syns i barnet är en ständig påminnelse om fadern, 

och om Mojans skam. Mojan funderar till en början på att strypa eller dränka barnet, 

men förmår inte. För samtidigt som hon hatar Dykungens dotter älskar hon det verkliga 

barnet som hon ibland förmår se. Ett barn som hon för sig själv, aldrig någonsin högt, 

                                                           
53

Trotzig,  s 21 
54

”Psaltaren”, Bibeln.http://runeberg.org/bibeln/efs1927/gt/0746.html 2015-05-15 
55

Trotzig s 42 
56

Trotzig s 42 



 
 

22 

 

ibland kallar lysjuvel, sagobarn, glädjesol. Ett barn som i nästa stund åter i moderns 

ögon, då hon låter de andras dömande blickar förvrida även hennes syn på barnet, är ett 

monster, mjukhudad, slemmig och dyig som en padda. 

 

Den nyfödda var nu klädd, biträdet höll fram henne: ett brett mörkt ansikte 

vilade mot en vit bomullsskjorta, de små djurhänderna vilade också, hon 

såg verkligen ut som någon som kommit upp ur dyn så mörk som hon var 

och brett mellan ögonen som en paddunge, en själ med ett sådant dydjurs 

liksom trevande människolikhet. 
57

 

 

Och det stackars sugdjuret trevade och sög blint på hennes bröst som om 

det ville suga ut henne, suga henne in i sig. Och hon höll flickan med stela 

händer som om hon var ett ont djur, hon såg på henne som om hon var ett 

svart kräldjur.
58

 

 

 

Dy och återuppståndelse i Dykungens dotter 

Flickan blir gravid, och barnbarnet blir Mojan hopp om en ny chans, hopp om försoning 

och förlåtelse. Men fortfarande är hon alltför mån om att passa in i det system som 

stängt henne och hennes dotter ute, och hon anmäler flickan till myndigheterna. Till 

hennes förtvivlan placeras barnbarnet på fosterhem, inte i henens vård som hon trott, 

och hon ser inte pojken förrän långt senare, när han är en ung man.  Mojans hopplösa 

kamp att för att passa in, tillhöra, har förgiftat hennes förhållande till dottern, nu leder 

den till att hon förlorar också dottersonen: 

 

Men hon ville vara allmän. (…) som alla andra, en av alla, med alla, hon 

dömde och fördömde allt i samstämmighet med alla. Det var henens 

skydd. Det var snart en mur lika hög och slät som centralfängelsemuren”59
 

 

Och när flickan förlorar vårdnaden om det barn hon föder, ett barn vars far kan vara 

vem som helst av en mängd okända män, blir hennes värld allt mörkare. I en drömbild 

får vi åter se henne som groddjuret. 
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Vattnet skimrade mörkt omkring henne. Hon var en tung svart slemmig 

klump. Tung och svag. Hon bredde ut sina händer, de hade simhud mellan 

fingrarna, såriga. Fötternas simhud var blodig. De hade gått lång väg 

mellan grenar och rötter. Hon såg solen svart.
60

 

 

Flickan liv snurrar nu allt snabbare utför, hon försvinner och till sist hittas hon död. Vi 

känner flickan som just bara ”flickan” ett namn får vi först då modern läser på dotterns 

gravsten: 

 

Arbeterskan 

Lajla Andersson-Rosenkvist 

1929-195461
 

 

Grodan är förutom dess roll i sagan en gammal symbol för återuppståndelse
62

, och 

återuppståndelse är ett viktigt tema i Trotzigs berättande. Mojans dotter lever ett liv som 

prostituerad och hittas till sist död, men innan dess har hon fött en son. Genom 

barnbarnet återuppstår dottern för modern, och genom honom kanske hon kan få en 

möjlighet till förlåtelse och frid. Men även i dottersonen lever dykungens arv, och till 

slut flyr även han till träsket, till dyn. Efter att ha bränt ner den anstalt där han suttit 

inspärrad, och oavsiktligt dödat människorna i huset, flyr han till träsket. Han lyckas 

inte gömma sig länge, och avlider efter att ha träffats av ett av polisens skott. 

 

Mojan har förlorat allt och hon åldras ensam. ”Ingen enda människa hade hon ju. Inga 

band alls mer. Allt låg under jorden”
63

 Men till sist lämnar hon staden och vid stranden 

möter hon den återuppståndna dottern. 

 

Ur ett gammalt avloppsrör rann vatten ut i havet, genomskinligt till 

genomskinligt. Rött ljus syntes nu i den glittrande vattenväggen. Då kom 

den återuppståndna unga kvinnan mot henne på stranden. Det breda mörka 
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ansiktet var lugnt och glödande i soluppgången. Hon inneslöt i sig alla de 

döda liksom stenen under altaret gömde barnet i sin buk.
64

 

 

Dyn har liksom paddan en dubbelhet i sin betydelse. Dyn är en symbol för förtappelse, 

men också stoffet av vilket Gud skapade människan,. Det finns många ställen i Bibeln 

när människan beskrivs som skapad av lera, t.ex. ”Tänk på huru du formade mig såsom 

lera; och nu låter du mig åter varda till stoft.”
65

När människan avfallit från Gud blir dyn 

en bild för synd och död., men genom Jesus, som också han är människa och skapats av 

dy, blir dyn en symbol för återuppståndelse och frälsning.
66

 

 

Slutdiskussion 

Trotzigs roman använder, som jag har visat, grodmänniskomotivet som vi känner igen 

fån folksagan, men ger den en annan funktion. I hennes roman undermineras det 

dikotomiska synsätt som genom samma motiv bevarats i folksagan. Ostmeier beskrev i 

sin artikel hur amfibier kan fungera som ett bekräftande av den ”naturliga” dikotomiska 

synsättet och hon skriver också att samma symbol kan underminera detta synsätt genom 

att inte genomgå den fullständiga förvandlingen, och använder T. A. Hoffmans Den 

gyllene krukan som ett exempel på detta. På ett liknande sätt har jag jämfört 

grodmotivet i ”Grodkungen” och Dykungens dotter. I den första berättelsen är målet och 

sagans lyckliga slut en förvandling, människodjuret blir helt och fullt människa och 

gränsen mellan motsatsparet är intakt. Trotzigs grodmänniska, flickan, förmår inte 

genomgå förvandlingen. Men skulden, om det finns någon, faller inte på henne, utan på 

ett samhälle som kräver denna förvandling, som inte accepterar det som är olikt och 

som inte passar in i färdiga kulturella strukturer. Genom att Trotzig visar hur den 

svartvita världssynen förstör förhållandet mellan mor och dotter och skapar grunden för 

en tragedi, kritiserar hon också denna världssyn. Trotzigs medkännande och förståelse 

för de som inte passar in i de fasta kategorierna, gör att denna strikta indelning i 

motsatspar framstår som obarmhärtig och allt annat än ”naturlig”. 

 

Grodmänniskan är enligt Zipes en symbol som hjälper oss att bearbeta och hantera 

samhällets strukturer för parbildning, likväl som gapet mellan kategorierna 

människa/djur.  Zipes syn på Grodmänniskomotivet som ett sätt att bearbeta sexualitet 
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och parbildning, mating, går att applicera på Trotzigs roman likväl som sagans 

grodmänniska. Genom fördömande och förakt kontrolleras Mojans sexualitet, hennes 

sociala status är obefintlig eftersom hon bryter mot samhällets normer, eftersom hon blir 

gravid med en man som tillhör en grupp med obefintlig social status, en ”tattare”, och 

föder ett barn utanför äktenskapet. Samma sak gäller för hennes dotter, som genom 

moderns brott blir sedd som något mindre än en människa redan som nyfödd. Trotzigs 

nyanserade och inkännande porträtt av Mojan och hennes dotter fungerar som ett 

undergrävande av myten om den naturliga ordningen, det är inte arvet, inte ”naturen” 

som drar ner flickan i dyn – det är samhället, människorna och deras obarmhärtiga 

fördömande. Och för flickan finns ingen möjlighet att magiskt förvandlas, som 

grodmänniskan i folksagan eller i Andersens konstsaga, hon förblir ett oacceptabelt 

mittemellan - varken ond eller god, svart eller vit, i samhällets och moderns ögon 

varken människa eller djur. 

 

Sexualitet och skam är återkommande teman i Trotzigs verk, teman som visar sig 

genom bilder och allegorier, som gyttjan och dyn, och som skulle vara intressanta att 

närmare studera. Det finns även intressanta frågeställningar då det gäller det 

dikotomiska perspektivet och hur det visar sig i olika genre. Ostmeier nämner i sin 

artikel att science fictionromanens cyborger är en fortsättning på myten om 

grodmänniskan, att den på ett liknande sätt bearbetar bryggan natur/kultur, 

människa/djur. Det skulle vara ett intressant tema för fortsatta studier att undersöka om 

de binära motsatsparen uppkommer i en ny form, men om människans position i detta 

motsatspar har förändrats för att nu symbolisera natur, och maskinen får representera 

kultur. 

 

Sammanfattning 

Jag har läst Trotzigs roman Dykungens dotter och utifrån Roland Barthes och Jack Zipes 

teorier tolkat hennes beskrivning av romanens flicka som en fortsättning av sagans 

grodmänniskomotiv, den meme som enligt Barthes är essentiell för vår kultur och bl. a. 

ett sätt att bearbeta sexualitet och motsättningen i det binära motsatsparet 

djur/människa. Folksagans grodmänniska har varit en bärare av myten om det naturliga 

i denna tudelning och har fungerat som bevarande av den samhällsordning som varit 

rådande. Trotzigs roman behandlar också den sexualitet och det dikotomiska synsättet, 

men med ett annat perspektiv. I hennes roman är istället samhällets svartvita synsätt och 
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dömande av den som inte passar in i strukturerna något negativt. För flickan är det 

omöjligt att få en plats i samhället, hon är både-och och därför varken-eller. Hennes 

härkomst och moderns brott mot normerna tvingar henne till ett utanförskap och hon 

förblir ett mellanting, ett människodjur. Jag har också tagit upp gyttjesymboliken i 

Trotzigs verk, eftersom den har en funktion som påminner om grodans. Både grodan 

och dyn kan symbolisera både djuriskhet, sexualitet, kroppslighet och synd, likväl som 

uppståndelse och frälsning. I Trotzigs roman ser vi dessa dubbla betydelser. 

Avslutningsvis ser jag just dymotivet i Trotzigs verk som ett fruktbart ämne  för vidare 

studier. 
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