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Inledning 

”Barn blir vad man gör dem till, se på dina krukor! ”
1
 Det säger den kloka, gamla kvinnan 

Flaxa Mildväder till sin onda syster Nana, barnjungfrun. I samma stund sänker Nana sin blick 

för att betrakta de två barn, som hon under lång tid enligt sig själv har ”uppfostrat”.  I själva 

verket har hon utsatt barnen för misshandel. Hon håller inte längre två barn i öronen utan två 

små krukor. Barnen är borta. Scenen utspelar sig i upplösningen av Maria Gripes roman 

Glasblåsarens barn. I denna stund blir den onda kraft som har utsatt barnen tillintetgjord och 

barnen blir befriade. Barnen Klas och Klara är två av de utsatta barn, som befinner sig i Maria 

Gripes litteraturvärld. Tillsammans med många fler utsatta barn är dessa barn ämnet för min 

undersökning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka om det finns en återkommande gestaltning kring det 

utsatta barnet i Maria Gripes barnböcker.  

Hur gestaltar Gripe det utsatta barnet? 

Vilka fabler, teman och motiv återkommer kring det utsatta barnet i de olika böckerna? 

Tidigare forskning 

Maria Gripes böcker är översatta och spridda i stora delar av världen. Hennes författarskap är 

ett av de mest kända inom barn och ungdomslitteraturen i Sverige. Maria Gripe slutade skriva 

böcker under nittiotalet och avled år 2007. De böcker som jag har behandlar i min uppsats är 

författade under 60- och 70-talet. Den forskning som jag har funnit om Maria Gripes författar-

skap och mitt valda ämne är även den gjord för en längre tid sedan. Jag har påträffat tre fors-

kare inom barnlitteratur, vars verk jag i huvudsak kommer att använda i min undersökning.  

 Carina Lindström har skrivit artikeln ”Det okända sammanhanget – textens och livets 

mönster, en tematisk studie i Maria Gripes författarskap” ur Centrum för barnkulturforsknings 

publikation Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen (1992) med Maria 

Nikolajeva som redaktör. Studien är en övergripande undersökning av hela författarskapet. I 

studien görs nedslag i några valda verk. Bland dessa verk studeras bland annat Hugo och Jo-

                                                           
1
 Gripe, Maria Glasblåsarens barn, 1964, s. 142. 
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sefin (1962) samt Elvis Karlsson (1972). Dessa böcker är två av de fem böcker, som jag har 

valt att studera. Författaren undersöker temat ljus och mörker som kan kopplas samman med 

mitt ämne. Artikeln kommer därför att användas i min studie.
2
 Lindström har även gjort en 

tematisk studie av Maria Gripes kända så kallade skuggserie (1982-1988) med namnet Sökan-

de, spegling, metamorfos, tre vägar genom Maria Gripes skuggserie (1994). I denna studie 

har hon undersökt tre teman. Dessa blir avslöjade i studiens titel. Hon kallar sina teman för: 

sökande, spegling och metamorfos.
3
 Eftersom studien inte riktar sig till de böcker som jag har 

valt eller till mitt valda ämne, kommer inte studien att användas i min undersökning. I möjliga 

framtida studier kan det likväl vara tänkbart att använda studien i en undersökning av det ut-

satta barnet eller den utsatta ungdomen i Maria Gripes ungdomsbokserie skuggserien (1982-

1988), därför att studien är en genomgripande tematisk undersökning av skuggserien, där ned-

slag kan kopplas till det utsatta barnet eller ungdomen.             

 Den andra relevanta undersökningen om Maria Gripes författarskap, som jag kommer att 

använda är skriven av Yings Toijer-Nilsson. Textens titel är Skuggornas förtrogna: om Maria 

Gripe och den publicerades år 2000.  Det är en övergripande studie över hela författarskapet, 

med flera intressanta nedslag i samtliga de verk jag studerar.
4
 Slutligen kommer jag att vända 

mig till Gudrun Fagerström som har gjort undersökningen Maria Gripe, hennes verk och hen-

nes läsare (1977), där samtliga av mig valda verk undersöks.
5
  

Teori och metod 

Metod  

Den metod som jag har valt för min undersökning är en komparativ tematisk litteraturanalys. 

De verk av Gripe som undersöks är Elvis Karlsson (1977), Glasblåsarens barn (1964), Hugo 

(1966), Hugo och Josefin (1962) och Pappa Pellerins dotter (1963). I undersökningen kom-

mer jag att använda mig av de litteraturvetenskapliga begreppen fabel, tema och motiv. Ut-

ifrån dessa begrepp ska jag analysera mitt ämne i de valda verken. I följande underrubriker i 

det här avsnittet kommer jag att ge en beskrivning av begreppen.  Jag kommer även att be-

skriva tillvägagångssättet för användandet av begreppen i min analys och varför jag har valt 

följande metoder.                          

 Ett ytterligare begrepp som används i uppsatsen och som behöver definieras är begreppet 

                                                           
2
 Lindström, Carina, ”Det okända sammanhanget-textens och livets mönster. En tematisk studie i Maria Gripes 

författarskap”: ur Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen Maria Nikolajeva (red) 1992. 
3
 Lindström, Carina, Sökande, spegling, metamorfos, tre vägar genom Maria Gripes skuggserie 1994. 

4
 Toijer-Nilsson Yings, Skuggornas förtrogna: om Maria Gripe 2000. 

5
 Fagerström, Gudrun, Maria Gripe, hennes verk och hennes läsare 1977. 
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fokalisering. Maria Nikolajeva redogör för begreppet i Barnbokens byggklossar (2011).  Fo-

kalisering används synonymt med begreppet synvinkelhantering. Fokalisering är ett verktyg, 

som ger exaktare studier av berättarperspektivet än begreppet synvinkel. Fokalisering hänvi-

sar till den restriktion av information, som läsaren får via berättaren genom en fokaliserad 

karaktär eller fokalisator. 
6
 I den forskning jag har studerat används i stället begreppet synvin-

kel. Jag har dock valt att använda begreppet fokalisering i undersökningen eftersom det enligt 

Nikolajeva är ett mer exakt verktyg.  

Fabel 

I en berättelse finns vanligtvis en slags huvudhandling, som brukar benämnas som berättel-

sens ”röda tråd”. Inom litteraturvetenskapen benämner man detta begrepp för fabel. Detta 

klargörs av Bertil Romberg i sitt litteraturvetenskapliga metodverk Att läsa Epik (1987). Den 

”röda tråden” eller berättelsens huvudhandling är i behov av att friläggas, menar Romberg. 

Metoden går enligt Romberg ut på att kronologiskt återberätta handlingsförloppet utan att 

knyta det till personer, tid eller rum. Fabelns innehåll behöver inte vara omfattande och inte 

heller komplicerat. Genom att få grepp om fabeln, blir berättelsen klargjord och förenklad. 

Romberg anser att friläggandet av fabeln är lämplig att utföras i början av en litteraturveten-

skaplig analys.
7
 Det är därför jag har valt att utreda fablerna i varje valt verk i början av un-

dersökningen för att sedan göra en jämförelse av dem i ett analysavsnitt. Genom att jämföra 

och analysera dessa fabler kommer jag att kunna urskilja om det finns ett gemensamt tema om 

det utsatta barnet i böckerna.
8
 

Tema 

När en generalisering och sammanfattning av ett verks fabel blivit utformad får vi dess tema, 

menar Romberg
9
. Temat brukar enligt Romberg på ett svävande vis bli betraktat som verkets 

ämne.  Temat är grövre generaliserat än både fabel och motiv. Temat är till skillnad från mo-

tivet en abstrakt idé. Motivet betecknar i stället ett schema för konkreta händelser. Ett och 

samma tema står att finna i en mängd olika verk. Romberg exemplifierar detta med verken 

Don Quijote (1605) av Miguel Cervantes, Candide (1759) av Voltaire och Röda Rummet 

(1879) av August Strindberg. Dessa verk innehåller ett och samma tema. Temat är ”Idealet 

och verkligheten”.
10

  Vidare skriver Romberg att det kan vara svårt att fastställa ett tema.  Det 

                                                           
6
 Nikolajeva, Maria, barnbokens byggklossar, 2011 s. 172. 

7
 Romberg, Bertil Att läsa epik, 1987 s. 45 f. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid s. 51. 

10
ibid s. 52. 
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är svårare än att utläsa ett verks fabel eller motiv. 
11

 Jimmy Vulovic tar upp skillnaden mellan 

ett tema och en intrig i Narrativanalys (2013). Han nämner deckargenren, som ett exempel på 

en genre som ofta är styrd av dess intriger istället för ett tema. I en intrigstyrd berättelse är 

verket skapat kring en slags förklaring, som kommer att avslöjas längre fram i verkets intrig.
12

  

I en karakteristisk deckare sker exempelvis ett mord i början av berättelsen och i slutet avslö-

jas vem mördaren är, hur mordet gick till och varför det genomfördes.  Ett verk som är styrt 

av ett tema gestaltar i stället en idé eller ett problem, menar Vulovic.  En ytterligare skillnad 

att ta upp enligt Vulovic är skillnaden mellan begreppen budskap och tema.   Budskapet be-

står av ett svar på en fråga, men själva frågan är det som är temat menar Vulovic. 
13

     

 I undersökningen ska jag studera de teman som påträffas i de undersökta verken. Jag 

kommer att jämföra dem, för att se om det finns en återkommande gestaltning kring det utsat-

ta barnet. 

Motiv 

I en berättelse kan man oftast utläsa flera motiv. Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson 

skriver i Epikanalys. En introduktion (2010) att motivet är ett slags subtema till temat. Moti-

vet har mindre betydelse för texten i helhet. En del forskare väljer enligt författarna att inte 

skilja på begreppen tema och motiv.  Det är enligt Holmberg och Ohlsson inkorrekt.
14

 Vulo-

vic gör en liknande beskrivning av motiv. Vulovics liknar motivet vid en byggnadssten till 

temat. Han förklarar ytterligare att det troligtvis går att påträffa ett och samma motiv i en 

mängd olika verk av samma eller olika författare. På grund av detta framhäver Vulovic att 

motivstudier ger intressanta möjligheter i studier av litterära verk.
15

 I min uppsats behandlas 

ämnet ”det utsatta barnet” i de valda verken. Det finns som Vulovic förklarat en mängd motiv 

i litteraturhistorien, som kan förekomma inom det valda ämnet. Romberg förklarar att motivet 

inte är knutet till en bestämd plats, bestämda personer eller en bestämd tid.
16

      

 I undersökningen ska jag studera vilka motiv inom ämnet det utsatta barnet, som figurerar i 

just dessa verk och jämföra verkens motiv med varandra. Genom denna jämförelse kommer 

jag att se om det finns en återkommande tematik om det valda ämnet.   

 

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Vulovic, Jimmy Narrativanalys, 2013 s. 111. 
13

 Ibid s. 111 f. 
14

 Holmberg, Ohlsson Claes-Göran, Anders Epikanlays, en introduktion, 2012 s. 30. 
15

 Vulovic, 2013 s. 111 f. 
16

 Romberg, 1987 s. 48. 
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Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till ett urval på fem böcker skrivna av Maria Gripe. Samtliga 

valda böcker, utom Glasblåsarens barn har tydliga socialrealistiska drag. Lena Kåreland skri-

ver i Barnboken i samhället (2009) att det förekom en period av socialrealism inom barnlitte-

raturen under den period som mina valda verk är skrivna under. Vidare skriver Kåreland att 

barnboksförfattarna ofta valde att beröra ämnen, som handlade om politiska förhållanden, 

livsvillkoren i tredje världen, bristande jämlikhet och förtryck under denna period.
17

  I det 

socialrealistiska verket kan man mycket väl tänka sig att utsatthet förekommer. I samtliga 

böcker är det ur barnens fokalisering läsaren följer historien, därför kan det antas finnas en 

tematik kring de utsatta barnen i dessa böcker.                 

 Denna tematik kan även finnas i Glasblåsarens barn. Boken är inte realistisk skildrad som 

de övriga böckerna, utan är gestaltad som en konstsaga, med inslag av fantasy. Detta till trots, 

är det tänkbart att det finns en liknande tematik i Glasblåsarens barn, som de övriga böcker-

na. Valet att inkludera Glasblåsarens barn i underökningen är gjort för att studera om temati-

ken kan återfinnas även i en bok med annan skönlitterär form. De fem böckerna representerar 

barn som lever under olika omständigheter. Barnen befinner sig i olika åldrar och livsfaser.  

De kommer från olika samhällsklasser, de har olika familjeroller och är av olika kön. Böcker-

na skildrar även barn av olika etniciteter.                 

 Böckerna är avgränsade till det som brukar kallas för barnböcker. Denna avgränsning krä-

ver en djupare förklaring. Vad är en barnbok egentligen?  Denna fråga fördjupas av 

M.O.Grenby i The Cambridge Companion to Children’s literature (2009). Grenby menar att 

när vi talar om barnböcker, menar vi kanske böcker som är speciellt skrivna till barn. Vi kan 

på liknande sätt avse böcker, som enbart läses av barn. Man kan även dra gränsen för vad 

barnlitteratur är, genom att hävda att barnlitteratur är texter som ger barn spontan glädje. 

Dock är det enligt Grenby svårt att fastställa vilka som läser vilka böcker och hur böckerna tas 

emot.
18

 Det är således ingen enkel fråga att besvara vad en barnbok är för något. Lena Kåre-

land redogör i Barnboken i samhället (2009) för en definition av begreppet barnbok. Hon för-

klarar att det länge har varit ett stort ämne inom barnlitteraturforskningen hur barn och vux-

enböcker ska skiljas åt. En metod som föreslås i Kårelands redogörelse, som går att applicera 

på mitt urval, är att betrakta de böcker som blivit marknadsförda och skrivna till barn eller 

                                                           
17

 Kåreland, Lena, Barnboken i samhället, 2009 s. 53. 
18

 Grenby, M.O, The Cambridge Companion to Children’s literature 2009 s. 6. 
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unga som barnböcker.
19

 Jag har valt att använda den definitionen som Kåreland använder för 

att definiera barnboken i min undersökning. Problemet med detta begrepp enligt Kåreland är 

att den inte sammanfaller med målgruppen: barnet eller ungdomen. I realiteten är barn och 

ungas läsning varierad. Läsningen inkluderar texter som riktar sig till såväl vuxna som till 

barn. Kåreland ger läsaren några exempel på vad barn och ungas läsning kan bestå av: serie-

tidningar, dagstidningar, barnböcker, alternativt det som kan betraktas som vuxenböcker. 

Ovanligt är det inte heller att vuxnas läsning kan bestå av det som betraktas som barnböcker.  

Nikolajeva har beskrivit problematiken på ett liknade sätt. Nikolajeva använder samma defini-

tion som Kåreland. Hon menar dock att definitionen är en förenkling som bör kritiseras, men 

som kan vara användbar som en arbetsdefinition.
20

  Mitt urval är alltså böcker som är mark-

nadsförda som barnböcker. Säkerligen har de blivit lästa eller upplästa för många barn, men 

samtidigt har många barn troligen valt andra läsobjekt. Maria Gripe har även skrivit böcker 

som kan betraktas som ungdomsböcker enligt den föreslagna definitionen. Mitt urval hör inte 

till dessa ungdomsböcker, utan de utgörs av böcker som är marknadsförda till ett yngre barn. 

Även i kategorin ungdomsböcker kan det vara intressant att undersöka det utsatta barnet. Jag 

väljer ändå att avgränsa mig till barnböcker för att ämnet ska bli djupare belyst. I framtida 

undersökningar kan det utsatta barnet eller den utsatta ungdomen utforskas i Maria Gripes 

ungdomsböcker.   

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Kåreland, 2009 s. 13. 
20

 Nikolajeva, 2004 s. 13-15. 
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Undersökning av gestaltningen av det utsatta barnet

  

Bakgrund 

Till genomförandet av den tematiska analysen krävs en kort bakgrundspresentation av varje 

enskilt verk. 

Hugo och Josefin  

Maria Gripe skrev boken Hugo och Josefin 1962. Verket är andra delen i en trilogi, där första 

delen har namnet Josefin (1961) och sista delen har namnet Hugo (1966). I Hugo och Josefin 

skildras huvudpersonen Josefins första termin i skolan. Den första tiden omfattas av stor en-

samhet och stundom stor plåga i form av mobbning. Detta är följden av Josefins familjebak-

grund och brist på rätt kulturellt kapital. När en ny pojke som heter Hugo börjar skolan blir 

Josefins situation bättre. Eftersom Hugo varken intresserar sig för kulturellt kapital eller fa-

miljebakgrunder blir de vänner. Till skillnad mot Josefin som någorlunda passar in i de inoffi-

ciella regler som gäller på skolan, frångår pojken totalt från dem och bryter även mot de offi-

ciella skolreglerna. En regel som han ofta bryter mot är närvaroplikten i skolan. Josefin får 

efter Hugos framträdande i boken ytterligare en vän som heter Karin.         

 En vändning sker i handlingen när Hugo slutar att vara närvarande i skolan. Hugos frånva-

ro beror på att hans pappa sitter i fängelse. Josefins vän Karin har fått reda på detta. Hon av-

slöjar för Josefin att hon vet varför Hugo är frånvarande, men hon vägrar att berätta anled-

ningen. Josefin accepterar inte att vännen undanhåller informationen om Hugo för henne och 

därför blir hon och Karin ovänner. En dag får Josefin veta varför Hugo är frånvarande. Hugo 

kommer till slut tillbaka till skolan och bekräftar det som har sagts om hans pappa. 
21

    

  Trots att titeln indikerar att Hugo skulle vara den centrala personen i boken, då hans namn 

kommer först i titeln, skriver Gudrun Fagerström att Josefin är personen som står i bokens 

centrum. Detta underbyggs av Fagerström med det faktum att läsaren ges tillgång till enbart 

Josefins fokalisering, utom vid ett tillfälle då läsaren får direkt tillträde till Hugos inre. I bo-

kens tjugo kapitel förekommer Josefin i samtliga och Hugo enbart i nio av dess kapitel
22

 

                                                           
21

 Gripe, Maria, Hugo och Josefin, 1962. 
22

 Fagerström, 1977 s. 24. 
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Hugo  

Hugo, den sista boken i trilogin om Hugo och Josefin publicerades 1966. En liten tid har pas-

serat sedan föregångaren. Hugo som ofta är frånvarande i skolan har nu varit det länge. Jo-

sefin befinner sig därför i kris. Men Hugo kommer tillbaka och det bringar stor glädje till Jo-

sefin. Hugo har nu drabbats av nya bekymmer i familjen. Hugos mamma har dött och pappan 

som har suttit i fängelse har drabbats av psykiska problem. Därför bor Hugo ensam på obe-

stämd tid. Hugo måste skaffa sig en försörjning och får hjälp av Josefin. Samtidigt börjar en 

ny flicka i skolan som heter Miriam. Miriam är tystlåten och sorgsen. Liksom Hugo har även 

hon nyligen förlorat en förälder. Hugo och Miriam blir vänner. Josefin blir svartsjuk på deras 

vänskap. Till slut blir Josefin och Miriam också vänner.
 23

            

  Utrymmet i Hugo är likvärdigt fördelat mellan Hugo och Josefin till skillnad från utrym-

met i Hugo och Josefin, förklarar Fagerström. Fokaliseringen växlas mellan både Hugo, Jose-

fin och övriga personer i boken.
 24

 Man kan alltså hävda att både Hugo och Josefin är huvud-

personer i detta verk.  

Glasblåsarens barn  

Maria Gripes bok Glasblåsarens barn publicerades 1964.  Berättelsen är utformad som en 

konstsaga. Som titeln lyder handlar boken om barn till en glasblåsare. Dessa barn heter Klas 

och Klara. Familjen lever i stor fattigdom, eftersom pappan inte klarar av att försörja familjen. 

I närheten av familjen bor en väverska vars namn är Flaxa Mildväder. Flaxa Mildväder har 

förmågan att skåda in i framtiden. En dag skådar hon en olycka, som kommer att drabba Klas 

och Klara. Vid sidan av detta finns en annan familj utan barn. De lever i ett slott som heter 

Önskestad. De är rika, men olyckliga. De kallas för Härskaren och Härskarinnan. Härskaren 

envisas med att uppfylla Härskarinnans alla önskningar. En dag önskar sig Härskarinnan nå-

got synnerligen annorlunda. Hennes önskan är en vilja att få barn. Härskaren åtar sig uppdra-

get. Han kidnappar Klas och Klara, till Härskarinnan. Härskarinnan blir inte lycklig av 

Härskarens gåva. Glasblåsaren och hans fru har nu blivit rika. Sorgen som drabbat pappan 

Albert har gjort hans skapelser vackra och eftertraktade. Flaxa Mildväder väntar på att kunna 

rädda barnen. När tillfället kommer beger hon sig till slottet Önskestad och räddar barnen. 

Sedan återförenar hon barnen med sina föräldrar.
 25

 

                                                           
23

 Gripe, Maria, Hugo, 1966. 
24

 Fagerström, 1977 s. 25. 
25

 Gripe, Maria, Glasblåsarens barn, 1964. 
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Pappa Pellerins dotter  

Boken Pappa Pellerins dotters publicerades 1963. Huvudpersonen är den tolvåriga flickan 

Loella som till synes är föräldralös. Hon bor ensam med sina två småbröder i späd ålder i en 

fallfärdig stuga långt inne i en skog. Dock är inte Loella föräldralös, men på gränsen till över-

given. Hon har aldrig träffat sin pappa och vet ingenting om honom. Loellas mamma befinner 

sig till sjöss, arbetande som städerska på ett skepp om somrarna. Hösten närmar sig och Loel-

la lever på hoppet att deras mamma ska komma hem och ta hand om dem innan det blir vinter. 

Barnen lever på gränsen till svält, men får ibland hjälp av den äldre kvinnan Tant Adina. 

Mamman meddelar Loella att hon ej avser att komma hem innan vintern, därför blir Loella 

tvångsplacerad på ett barnhem och tvingas att börja skolan. Bröderna blir fosterhemsplacerade 

i en familj. Loella saknar skogen och självständigheten. Den nya miljön skrämmer henne.  

Efterhand börjar hon ändå anpassa sig och skapa några nya relationer. Flickan börjar fantisera 

om sin pappa som hon aldrig har träffat och berättelsen slutar med att hon får komma hem till 

stugan och där träffar hon sin pappa. 
26

 

Elvis Karlsson  

Elvis Karlsson som publicerades 1972 är den första boken i en serie om fem böcker som 

handlar om pojken Elvis. Fagerström förklarar att pojken Elvis redan uppenbarat sig i det tidi-

gare verket Julias hus och Nattpappan(1971) av Maria Gripe. Men där har inte Elvis en bety-

dande roll och läsaren möter honom genom personen Peters fokalisering. I Elvis Karlsson 

med dess uppföljare är det vanligen genom Elvis fokalisering som verket läses.
27

 Sexårige 

Elvis är en besvikelse för sin mamma skriver Fagerström. Mamman hade önskat sig en dotter 

eller en son som motsvarade hennes förväntningar i skönhet och i sångförmåga. Mamman 

valde att döpa sonen till Elvis efter Elvis Presley, hennes idol.  Fagerström skriver även att 

Elvis pappa är besviken på honom, då Elvis inte ser ut att kunna bli idrottsstjärna.
28

 

Fabel 

Till genomförandet av den tematiska analysen kommer jag att frilägga de fem böckernas fab-

ler och analysera dem. Detta genomförs för att undersöka om det finns återkommande skeen-

den i berättelserna.  

                                                           
26

 Gripe, Maria, Pappa Pellerins dotter, 1963. 
27

 Fagerström, 1977 s. 69. 
28

 Gripe, Maria, Elvis Karlsson, 1972 . 
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Fabeln i Hugo och Josefin  

En flicka påbörjar en ny sysselsättning. Där kommer hon i kontakt med andra barn. Flickan 

blir exkluderad ur gemenskapen och blir utsatt för gruppförtryck. Exkluderingen och för-

trycket slutar när en ny pojkes närvaro infinner sig. Flickan försöker att följa de regler som 

gäller, men det gör inte pojken. Flickan blir förutom vän med pojken även vän med en flicka. 

Av okänd anledning försvinner pojken. Flickan och den andra flickan blir ovänner, därför att 

den nya väninnan vet och vägrar berätta varför pojken försvunnit. Sanningen som flickan till 

slut får veta är att pojkens pappa är kriminell och nu blivit satt i fängelse. Till slut kommer 

pojken ändå tillbaka och bekräftar det som sagts om hans pappa.  

Fabeln i Hugo  

En pojke har varit frånvarande från skolan en längre tid. En flicka, som är pojkens vän befin-

ner sig därför i kris. Glädje infinner sig hos flickan när pojken återvänder. Pojken har blivit 

utan vårdnadshavare. Mamman har omkommit och pappan har lämnat hemmet. Pojken måste 

nu försörja sig själv. Flickan hjälper pojken med det. Samtidigt infinner sig en ny flicka. Den 

nya flickan är olik de andra barnen. Hon är tystlåten och sorgsen, därför att hon nyligen också 

förlorat en förälder. Pojken och den nya flickan blir vänner. Den första flickan blir först svart-

sjuk, men blir sedan vän med den nya flickan. Slutligen flyttar den nya flickan ifrån platsen.  

Fabeln i Glasblåsarens barn  

Två barn från en fattig familj blir kidnappade av en rik man. Han gör det för att glädja sin 

hustru. Hustrun blir inte lycklig av gåvan. Barnen är mycket ensamma under fångenskapet. 

Till slut blir de även misshandlade. En kvinna räddar barnen och återförenar dem med sina 

riktiga föräldrar.   

Fabeln i Pappa Pellerins dotter  

En flicka bor med två bröder i späd ålder ensam i en stuga på en ödslig plats. Barnen är över-

givna av sina föräldrar. Flickan försöker utan inkomster att hantera situationen. Barnen blir 

tvångsplacerade på barnhem och i fosterfamilj. Flickan får hemlängtan. För att bli lycklig äg-

nar hon sig åt fantasier om pappan som hon aldrig har träffat. Efter ett år får flickan komma 

hem till stugan igen. Där träffar hon sin pappa som har återvänt.  

Fabeln i Elvis Karlsson 

En pojke lever i brist på närhet och uppskattning från sina föräldrar. Istället får han det hos 

andra personer. Pojken lever under goda materiella omständigheter, men blir utsatt för miss-

handel av sina föräldrar. Pojken ägnar sin tid åt olika tankeverksamheter och projekt.   
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Tematisk analys av fablerna   

I detta avsnitt kommer en jämförelse över det fem fablerna att genomföras. Genom jämförel-

sen bör det vara möjligt att undersöka om liknande skeenden återkommer i de valda verken.

  I Hugo och Josefin och Hugo är det ena barnet utsatt för utanförskap och gruppförtryck, 

medan det andra barnets föräldrar är otillräckliga. I Pappa Pellerins dotter är huvudpersonen 

utsatt för samma svårigheter som både flickan och pojken i Hugo och Josefin och Hugo. 

Flickan i Pappa Pellerins dotter är utsatt för ensamhet och mobbning, samt har otillräckliga 

föräldrar. Ett ytterligare skeende som går igen i dessa tre böcker är den vuxenroll som pojken 

i Hugo och Josefin och Hugo, samt flickan i Pappa Pellerins dotter blir påtvingad. Både poj-

ken och flickan måste stå för sin egen försörjning. Flickan måste dessutom försörja och sköta 

om två spädbarn. För flickans del upphör vuxenrollen tidigt i boken. Flickan och bröderna blir 

omhändertagna och placerade på barnhem, samt i fosterfamilj. För pojkens del, får läsaren 

inte veta hur historien slutar. För flickans del är den nya situationen enligt henne själv sämre.  

Nu har hon gått miste om sin självständighet och frihet. Istället är hon nu som flickan i Hugo 

och Josefin och Hugo utsatt för stor ensamhet. Hon lider även av stor hemlängtan.     

 I Elvis Karlsson påträffas ett barn som liksom pojken i Hugo och Josefin, Hugo och flickan 

i Pappa Pellerins dotter har otillräckliga föräldrar. Barnet är även stundom ensamt som flick-

orna i samtliga tre nämnda böcker. Men det framgår inte om det bekommer honom i lika hög 

grad som det bekommer flickorna. Det är förmodligen inte en lika svår ensamhet, då den inte 

beskrivs som sådan.                        

 Slutligen i den sista fabeln i Glasblåsarens barn blir två barn utsatta för en kidnappning 

med påföljande fångenskap. Detta skeende åtkommer i Pappa Pellerins dotter, där flickan blir 

tvångsplacerad på ett barnhem, långt från sitt egentliga hem.  Barnen är liksom båda flickorna 

i tidigare analyserade fabler utsatta för stor ensamhet. Barnen blir i fångenskapet utsatta för 

misshandel. Detta utsätts även pojken i Elvis Karlsson för. Till skillnad mot samtliga övriga 

fabler har barnen i Glasblåsarens barn inte otillräckliga föräldrar. Men under fångenskapet 

har barnen ingen möjlighet att vara hos sina föräldrar. Goda materiella förhållanden rår för 

barnet i Elvis Karlsson och för barnen under fångenskapet i Glasblåsarens barn. Dessa barn 

tvingas inte heller anta en vuxenroll som flickan i Pappa Pellerins dotter och pojken i Hugo 

och Josefin och Hugo.                       

 Avslutningsvis kan det konstateras att det i samtliga fabler påträffas ett eller flera barn i 

handlingens centrum som befinner sig i en utsatt position.  I friläggandet av fablerna åter-

kommer några motiv inom mitt valda ämne, som påträffas i de flesta av de valda verken. Des-
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sa motiv kommer att tas upp längre fram i uppsatsen, där jag redogör för motiven som berör 

mitt ämne. Ytterligare några motiv, som inte har framkommit i fabelanalysen kommer att till-

fogas i motivanalyserna. 

Analys av tema  

Efter den tematiska analysen av de fem undersökta verkens fabler, utläses en liknande berät-

telse, som återkommer i de fem verken. Det är ett eller flera barn, som drabbas av olika for-

mer av utsatthet.  Boken Hugo och Josefin drivs av två motsättningar, som överlappar var-

andra. Motsättningarna sker mellan gemenskapen och utanförskapet, samt inordning och att 

gå sin egen väg. Josefin vill bli inkluderad i en gemenskap. För att bli inkluderad försöker hon 

att inordna sig i inofficiella och officiella regler. Josefin misslyckas, därför att hon inte kan 

inordna sig till fullo. Hugo strävar varken för att bli inkluderad eller bli inordnad, men han 

blir ändå inkluderad. Josefin blir inkluderad när hon slutar att försöka inordna sig och i stället 

bli vän med Hugo. Min tolkning är att temat i Hugo och Josefin är kampen för gemenskap och 

kampen att få vara sig själv.                        

 I Hugo infinner sig den nya personen Miriam. Josefins försöker att få social kontakt med 

Miriam. Miriam och Josefin är olika varandra till personlighet och utseende. Josefin måste 

komma över sitt motstånd mot denna olikhet för att få kontakt med Miriam. För Hugos del 

handlar det om strävan för överlevande. Hans mamma har dött och hans pappa är frånvarande.  

Hugo måste hantera sina känslor och klara av sin vardag.  Min tolkning av temat i Hugo är 

svårigheterna att utföra ett relationsarbete mellan individer som är olika varandra och överle-

vandet, samt sorgearbetet. I boken Pappa Pellerins dotter utsätts Loella för en prövning. I 

prövningen uppstår nya erfarenheter, vilket ger Loella nya perspektiv och känslor. Min tolk-

ning av temat är att det är ett sökande efter en identitet i motsättning mot hennes uppfattningar 

om sin identitet och hur hennes liv ska levas. Barnen i Glasblåsarens barn har ingen makt att 

påverka sin situation . Temat är de vuxnas agerande mot barn. Glasblåsarparet försöker att ta 

hand om barnen, fattigdomen till trots. Barnjungfrun utsätter barnen för misshandel. Härska-

rinnan vill ha barnen till sitt eget nöje och för Härskaren är barnen enbart brickor i spelet för 

att få Härskarinnans uppskattning. Temat i Elvis Karlsson är ett barns försök att skapa en egen 

identitet, i kamp mot föräldrars visioner om sitt barn.              

 I alla de undersökta böckernas tema utom boken Glasblåsarens barn, finns ett utsatt barn 

som har en vilja att undkomma sin utsatthet. Barnen vill överleva svårigheter, skapa en egen 

identitet och få tillåtelse att utöva identiteten. I Glasblåsarens barn har barnen ingen makt 

över förloppet. Temat handlar om de vuxnas agerande mot barnen.          
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 Alla dessa teman byggs upp av flera motiv. De motiv som berör det utsatta barnet kommer 

att analyseras i följande avsnitt.  

Introduktion till analysen av motiven 

De fem valda verken innefattas av tio påträffade motiv som berör mitt valda ämne. Motiven 

återkommer ofta i de flesta av verken. Somliga av motiven påträffas i samtliga verk och ett 

fåtal motiv anträffas bara i ett enstaka eller ett par verk.  De tio påträffade motiven är följan-

de: ensamhet, mobbning, rasism, bristande föräldraskap, bristfällig skolgång, sorg, skam, 

misshandel och kidnappning/fångenskap. Jag kommer att analysera varje motiv utifrån jämfö-

relser i motivets olika uppträdande i varje verk.    

Ensamhet  

I samtliga valda titlar återkommer ensamhet och övergivenhet som motiv. Jag väljer att analy-

sera begreppen tillsammans som ett motiv. Övergivenheten beskrivs i böckerna som en form 

av ensamhet som är av ett allvarligare slag. I följande citat från Glasblåsarens barn exempli-

fierar jag detta i hur Maria Gripe beskriver Klas och Klaras ensamhetskänsla: 

De stod mitt i Huset i den oändliga dubbeltrappan, mullret omkring dem steg och sjönk. 

Med ens förstod de hur ensamma de var. Och inte bara ensamma - ensam kan man vilja 

vara ibland - de var övergivna, och det är mycket värre, för övergiven vill ingen vara. 
29

 

Övergivenheten kan betraktas som en undergrupp till ensamheten. Ensamhet kan som exemp-

lifieras i citatet, vara något självvalt. Den positiva självvalda varianten av ensamhet kan på-

träffas i böckerna hos exempelvis barnen Hugo och Loella. Eftersom jag undersöker barns 

utsatthet kommer jag inte fördjupa mig i den positiva varianten av ensamhet.        

  I Glasblåsarens barn möter läsaren den allvarligaste formen av ensamhet i de fem valda 

verken. Barnen befinner sig i fångenskap. De är omedvetna om var de är och varför de är där. 

Det beror på att de har förlorat sina minnen, från sina tidigare liv. De har således inte några 

minnen av gemenskap och vet inte vad den kan innebära. De har därför inga bevis för att de 

någon gång varit älskade av någon. Toijer-Nilsson skriver att Klas och Klara bara finns till 

som prydnad. De är inte behövda eller älskade av någon. Barnen försöker att hantera situatio-

nen genom att fantisera. Till deras tröst har de skapat spegelbarnen. Dessa fantasifigurer är de 

enda som ser och bekräftar barnen när de är på slottet.  
30

             

 En mindre allvarlig form av ensamhet förekommer i Josefins liv i Hugo och Josefin och 

Hugo. Josefin befinner sig i ständigt motsättning mellan att vara en del i en gemenskap och att 

                                                           
29

 Gripe, Glasblåsarens barn, 1964 s. 87. 
30

 Toijer-Nilsson, 2000 s.72. 
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vara utanför. Toijer-Nilsson förklarar att Josefin, som bär rollen av att vara prästdotter får 

uppleva många av prästbarnens typiska erfarenheter. Dessa erfarenheter innebär utsatthet och 

påpassning.  Josefins familjeroll i prästfamiljen bär ett stort ansvar till hennes ensamhet. Jose-

fin är ett sladdbarn. Hennes syskon är redan vuxna och bor följaktligen inte hemma längre. 

Hon har sålunda ingen i samma situation att vända sig till och att dela prästbarnets erfarenhe-

ter med. Detta gör henne mer ensam. 
31

 Vidare förklarar Toijer-Nilsson att prästbarnsrollen 

också är huvudorsaken till hennes utsatthet, utanför hemmet. Hennes bakgrund och uppfostran 

orsakar den exkludering och mobbning som hon utsätts för i skolan.
32

 Fagerström fördjupar 

analysen med att beskriva två ytterligare faktorer till Josefins exkludering. Josefin är inte till-

räckligt lik de andra barnen. Hon är emellertid nära att likna dem. Denna strävan efter likhet 

försöker Josefin förstärka genom att på ett ängsligt sätt imitera de andra barnen. 
33

 Den en-

samma tillvaron bryts till slut när Hugo börjar uppträda i Josefins liv. Förutom gemenskapen 

med Hugo själv, ger denna gemenskap ett inträde även till de andra skolkamraterna.    

 Lindström har undersökt motiven ljus och mörker i böckerna om Hugo och Josefin.  Dessa 

motiv kan kopplas till motivet ensamhet. Lindström förklarar att Gripe gestaltar Josefins en-

samhetskänsla med kontrasterna ljus och mörker.
34

 Detta exemplifierar Lindström med föl-

jande citat ur Hugo. 

Kvällen efter Hugos besök sitter Josefin åter i soffhörnet. I rummet intill pratar de.  De har 

lamporna tända och dricker te. Det klirrar om kopparna, radion spelar svagt. Hon längtar in 

till dem. Utanför fönsterna [sic] står mörkret svart. Hon sitter i dunklet och fryser om föt-

terna. 
35

                      

Motivet ensamhet blir tydligt gestaltat av ljus och mörker i den här scenen. I Josefins rum rår 

mörker och kyla. I det andra rummet rår ljus, värme och gemenskap. Det är enbart Hugos när-

varo som kan bryta Josefins ensamhet. Under Hugos perioder av frånvaro i skolan blir Josefin 

övergiven och mobbad igen. Ett ytterligare exempel ges av Lindström på kopplingen mellan 

ljus och mörker, med ensamhet och gemenskap i böckerna om Hugo och Josefin. När Hugo 

och Josefin tillsammans i vintermörkret ska gå till skolan skriver Maria Gripe att Hugo med 

sin stallykta skingrar mörkret kring Josefin.
36

                

 Ensamheten ansätter Loella i Pappa Pellerins dotter, genom hela boken. Den börjar lätt, 

                                                           
31

 Ibid s. 47. 
 
32

 Ibid. 
33

 Fagerström, 1977 s. 26. 
34

Lindström, Carina, 1992 s. 119. 
35

 Gripe, Maria, Hugo, 1966 s. 29 f.  
36

 Gripe, Hugo och Josefin, 1962 s. 140. 
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men den blir svårare och ändrar karaktär. Men till och från lättar ensamheten, när Loella bjuds 

in i nya gemenskaper. Boken börjar i slutet av sommaren. Loella har levt denna sommar på 

samma vis som hon har levt tidigare somrar, ensam i stugan med småbröderna. Ensamheten 

har lättats upp ibland av två andra vuxna som bidragit med kärlek, närhet och omsorg till Lo-

ellas familj. Främst är det tanten Adina, som bland annat har bidragit med lite mat till barnen. 

Den andra vuxna personen är gubben Fredrik Olsson. Han och Loella kommunicerar med 

varandra genom att lägga saker i fågelskrämman ”Pappa Pellerins” fickor.  Fågelskrämmans 

namn har Loella själv hittat på och det blir sedan en del i den fantasi, som Loella skapar om 

sin pappa. När sommaren tar slut, väntas barnens mamma komma hem från sitt arbete till 

sjöss. Eftersom Loella har vetskap om detta är ensamheten hanterbar. Men ensamheten blir 

som svårast när Loella får ett brev från sin mamma. I brevet står att mamman inte avser att 

komma hem följande vinter som hon har lovat. Nu är barnen svikna och övergivna. Tant Adi-

na kan inte heller träffa barnen för tillfället, därför att hon har skadat sig och ligger på sjuk-

hus. Barnen är helt ensamma. Loella, som inte vill lämna stugan, håller sig undan samhället 

och undviker främlingar. Men hon är maktlös och det blir som mamman har planerat. Loella 

blir placerad på ett barnhem i en stad långt borta.  Loella trivs inte i staden eller på barnhem-

met. Hon håller sig undan de andra barnen. Hon väljer att vara ensam. Men trots denna miss-

tro mot andra människor får hon några vänner och detta är ljusglimtarna i ensamheten. Boken 

slutar med att Loella träffar sin pappa. Vad som därefter sker framgår inte.      

 Elvis vill helst vara ensam i boken Elvis Karlsson. Den positiva självvalda ensamheten har 

jag valt att inte analysera. Men helt självvald och positiv anser jag den inte vara. Elvis själv-

valda ensamhet, har sin orsak i att hans föräldrar varken förstår honom eller kan kommunicera 

med honom. Elvis föräldrar anser också att Elvis är dem till besvär. Att Elvis egentligen inte 

vill vara ensam anas genom att han söker sig till andra vuxna, än till sina föräldrar. En god 

vän har han funnit i sin farfar som förstår honom och den vuxne Peter som hjälper Elvis med 

Elvis projekt.                           

 Motivet ensamhet återkommer i samtliga verk, men i olika grader av allvarlighet. Klas och 

Klara är fångar och får uppleva den svåraste ensamheten av de tillstånd av ensamhet som upp-

träder i de undersökta verken. Loella är övergiven och sviken av sina föräldrar. Josefin är ex-

kluderad i skolan och Elvis och hans föräldrar undviker varandra.  

Mobbning  

Motivet mobbning förekommer som motiv i verken Hugo och Josefin samt Pappa Pellerins 

dotter. I Hugo och Josefin är det ett klassiskt typexempel av skolmobbning. Det är en person, 
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en översittare i skolan, som trakasserar Josefin. Denna person får stöd av de andra barnen på 

skolan. Mobbningen överlappas av ensamhetsmotivet. Josefins bakgrund är orsaken till både 

den mobbning och den exkludering som hon blir utsatt för.  Hugos närvaro får både mobb-

ningen och exkluderingen att upphöra. Skälet att det är Josefins bakgrund och uppfostran, som 

gör henne utsatt för mobbning och exkludering, som beskrivits under rubriken ensamhet, blir 

uppenbart i följande citat: 

Inte visste hon att familjen hennes var så misslyckad. Pappa Far i lampans gula 

sken med en tjock bok i knät, yvig och litet vit i håret, småleende och borta i en an-

nan värld.                       

  Han är alltså en prästlort, en hummelstör, en drasut.         

  Mamma borta i fönstervrån med en guppig mjuk knut i nacken, trasslar en garn-

ända ur en hopplös härva och stirrar hjälplöst och litet sömnigt på duken, som mås-

te bli färdig till basaren men aldrig blir det.            

  Hon är alltså en kärringapa och en viktig gammal morrhoppa.      

  Josefin ser sitt eget ansikte skymta i väggspegeln men vill inte se det. Det är 

inte roligt att titta på portlortar.  
37

 

Loella i Pappa Pellerins dotter är även hon utsatt för mobbning. Det är både vuxna och barn 

som utsätter henne för det. I byn i närheten av Loellas stuga skvallras det om Loellas familj. 

Många har åsikter om vad som borde göras med barnen. Man kan anta att det är därför som 

Loella håller sig undan samhället.     

Bara en sådan sak att döpa henne till Loella! Är det kristet det? Är det vettigt, när 

det finns rejäla namn - som Ella till exempel - skulle det inte duga kanske? Kristnar 

man ett barn på det viset, då får man sannerligen skylla sig själv om hon får heta 

Lopp-Loella i hela sitt liv. Vare sig hon nu har loppor eller ej. 
38

 

Motivet mobbning förekommer alltså i två av de valda verken. Det är i form av klassisk skol-

mobbning i Hugo och Josefin och mobbning från både vuxna och barn från hela samhället i 

Pappa Pellerins dotter. 

Rasism 

I dagens Sverige är rasism ett aktuellt och väl diskuterat ämne. Samhället reagerar starkt på 

den rasism, som många människor blir utsatta för. Vi har lagar för hatbrott och diskrimine-

ring. De böcker som jag undersöker är emellertid inte författade idag, utan som tidigare 

nämnt, är de skrivna under 60- och 70-talet, då samhället såg annorlunda ut. Det kan tänkas 

att människor under den här tiden reagerade annorlunda på rasism och det är även tänkbart att 

människor hade en annan syn på vad rasism kunde innebära.           

 Detta till trots påträffas rasism som ett motiv i en av de böcker som jag har valt att under-

                                                           
37

 Ibid s. 33. 
38

 Gripe, Pappa Pellerins dotter, 1963 s. 16. 



19 
 

söka. Motivet återfinns i boken Pappa Pellerins dotter. I avsnittet Mobbning har jag beskrivit 

hur Loella blir utsatt för mobbning från både vuxnas och barns håll. Denna mobbning innehål-

ler inslag av det, som vi idag kan betrakta som rasism. Det är vid två tillfällen i boken under 

mobbningen av Loella, som jag konstaterar att mobbningen är rasistisk. Vid det ena tillfället 

ska Loella besöka samhället för ovanlighetens skull, då hon helst undviker att träffa främling-

ar.  Loella tvingas att besöka samhället för att skaffa mat till sin familj. Hon gör detta genom 

att söka igenom sopor efter ätbar mat som har kasserats. Ett barn upptäcker Loella och ropar 

efter henne följande citat ”-Lopp-Loella! Tattarunge! Tjyvpack!”
39

 Enligt nationalencyklope-

din används ordet tattare nedsättande för en person, som tillhör den etniska gruppen resande 

och ibland även romer. Förledet i sammansättningen tattarunge, kommer ifrån ordet tattare. 
40

 

Det är alltså ett skällsord för en slags etnicitet, som ropas efter Loella. Vid det andra tillfället 

är det beskrivningen av Loellas utseende och hennes påstådda personlighet som kan betraktas 

som rasistisk. Fokalisatorn är i boken för tillfället de vuxna byborna, som skvallrar om Loella 

i följande citat.   

Men nog är hon svart alltid, flickungen. Håret riglar sig som svarta ormar långt ner 

på ryggen, och ögonen är svarta som olyckor.           

 Osäll till sinnes är hon med, rolös och flängig som om hon hade löss på själen, 

Så nog gör hon skäl för namnet alltid…
41

 

Loellas utseende blir beskrivet som avvikande och obehagligt . Hon har ett mörkare utseende 

än vanligt enligt byborna. Samtidigt görs liknelser mellan hennes olika mörka drag och otäcka 

företeelser. Håret liknas vid ormar och ögonen liknas vid olyckor.  Hennes personlighet be-

skrivs även den som avvikande och obehaglig. Följande ord har slagits upp i nationalencyklo-

pedins ordbok: hon är osäll, det vill säga ”olycklig” eller ”orolig”
42

. Hon är rolös, alltså en 

person ”som inte känner lugn och befinner sig i ständig rörelse”
43

 och slutligen är hon flängig, 

det vill säga en person ”som har svårt att vara i stillhet och rusar omkring”
44

. Förutom att det 

nog kan stämma att Loella är olycklig, är de övriga påståendena om Loella felaktiga. Loella är 

inte rolös eller flängig, utan tvärt om i högsta grad förankrad.  Hon trivs i sin stuga i skogen 

och vill ingen annanstans. När hon blivit tvångsplacerad på barnhemmet långt borta, längtar 

hon tillbaka till stugan och skogen. Det är alltså fördomar om Loellas personlighet, som det 

skvallras om bland byborna och dessa fördomar kopplas ihop med hennes enligt dem avvi-
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kande och obehagliga mörka utseende. Idag skulle denna beskrivning av en person tillsam-

mans med det skällsord som Loella får, synnerligen betraktas som rasism. Som jag skrev tidi-

gare är boken skriven under en tid då samhället hade en annan syn på rasism. Därför kan det 

hävdas att Maria Gripe tar parti för rasismens offer långt innan samhället i övrigt tagit samma 

parti.  Motivet rasism påträffas enbart i boken Pappa Pellerins dotter av de fem valda under-

sökta verken. De övriga barnen i de andra böckerna är inte utsatta för någon form av rasism.             i        

Bristande föräldraskap 

Föräldrar som inte ger eller har förmåga att ge kärlek, närhet och omsorg till sina barn uppträ-

der som motiv i samtliga verk utom i Glasblåsarens barn. Visserligen befinner sig Klas och 

Klara i ett kärlekslöst och närhetslöst tillstånd i fångenskap under större delen av bokens 

handling. Men barnens föräldrar existerar och de vill och kan ge det som barnen behöver, men 

har förhindrats att göra det. Emellertid, innan barnen kidnappades och de befann sig hos sina 

föräldrar, uttryckte mamman Sofia en uppriven kommentar om barnen, till sin man: ”Barnen, 

fräste hon, vad är de för sällskap tror du? De är ju mest till besvär”
45

. Toijer-Nilsson jämför 

detta yttrande, med det yttrande som Elvis mamma ofta upprepar om Elvis. Men Sofia mena-

de aldrig vad hon sa och detta intygas av berättaren i Glasblåsarens barn: ”Hon menade inte 

alls vad hon sade- ingen mor menar sådant - hon ångrade sig genast. Hon som var så stolt och 

lycklig över sina barn.” 
46

 Genom Maria Gripes förklaring tillsammans med Sofia och hennes 

makes övriga handlade gentemot barnen utesluter jag därför Glasblåsarens barn från den här 

motivanalysen. Motivet i Elvis som jag redan har berört handlar om föräldrarnas oförmåga att 

ge kärlek och närhet till sitt barn. Elvis får den omsorg han behöver. Han får mat och husrum. 

Han lever under goda materiella förhållande, men det saknas närhet och kärlek. Föräldrarna är 

båda besvikna på Elvis. Exempel på det yttrande som liknas vid Sofias yttrande av Toijer-

Nilsson är följande två citat: 

Dej har jag fått för mina synder, brukar hon säga. Hon menar att hon fått honom till 

straff för någonting som hon gjorde för längesen, innan han fanns, precis som när 

man är stygg och slår sig. 
47

 

Du är bäst när du sover, Elvis säger hon, då är du riktigt skaplig.
48

 

Förmodligen menar inte heller denna mamma sina ord, om man ska följa Gripes berättares 

egna ord. Elvis mamma vill sannolikt gärna ge Elvis kärlek, men är oförmögen att göra det.  
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Fagerström menar att Elvis mamma har lågt självförtroende. Hon är bunden till den allmänna 

konventionen.  Fagerström nämner också att Elvis föräldrars relation gentemot varandra är 

otillfredsställande, vilket kan vara orsaken till den otillräckliga relationen med sonen. Vidare 

skriver Fagerström att mammans osäkerhet gör att hon inte är kapabel till att vara ensam.
49

 

Detta är problematiskt, därför att mamman är hemmafru och tydligen räcker inte Elvis som 

sällskap. Mamman ägnar sig därför åt verklighetsflykt, genom att på hög volym låta radion 

eller TV:n vara igång. Verklighetsflykten gestaltar sig även i mammans ständiga telefonsam-

tal med sina väninnor. Fagerström förklarar att mamman inte har förmåga att skapa en god 

kommunikation mellan sig och sin son. Hon gör sig ideligen till den överordnade och sonen 

ska lyda. Hon väljer att inte lyssna till sonens argument. Detta blir tydligt exemplifierat i bo-

ken, i följande citat där mammans försök till verklighetsflykt med radion och TV:n skapar 

problem:  

Ingen förstår varför han inte lyder. Det är ju bara för att det är fel saker de vill att 

han ska göra. Mamma kan ha fel, trots att hon får medhåll från telefontanterna. 

 Som den gången han fick pengar till ett påskägg av mormor. Men köpte öron-

proppar i stället. Mamma blev jättearg. Det var det oförskämdaste de hade hört, sa 

telefontanterna. Alla trodde att han gjorde det bara för att vara elak.     

 Fast han behövde ju öronpropparna. Därför att det aldrig är tyst. Och nån gång 

behöver han få tänka i fred. Det går inte här.
50

 

En ytterligare faktor till Elvis föräldrars bristande föräldraskap anas redan i det första kapitlet. 

Det antyds att föräldrarna lider av någon form av alkoholproblematik: 

Han tittar bortåt pappa och mamma, som ligger i sina sängar, orörliga och bara so-

ver. Så är det på söndagarna, de orkar inte upp för att de festade igår. Det var näs-

tan morgon när de gick och lade sig.                

 Så gör alla mammor och pappor på lördagskvällarna, säger de.  Lite roligt måste 

de få ha när de blir lediga, för i veckorna är det bara slit och släp. Då arbetar de ju, 

då kan de inte festa. Så att det får Elvis finna sig i, säger mamma, liksom alla andra 

barn. 
51

 

Det framgår inte om detta är ett allvarligt problem hos föräldrarna, men uppenbarligen är det 

en faktor som Elvis måste förhålla sig till. Han kan inte räkna med någon uppmärksamhet från 

sina föräldrar och han måste även vara noga med att inte störa dem.         

 Jag har klargjort att det bristande föräldraskapet i Elvis Karlsson har med kärlek och när-

hetsbrist att göra samt att Elvis får den omsorg och de materiella förutsättningarna han som 

barn behöver få av sina föräldrar. I boken Pappa Pellerins dotter är situationen den omvända.  

Jag har beskrivit i bokens bakgrund att Loella och hennes småbröder är i det närmaste över-
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givna av sina föräldrar. Läsaren får inte veta tillräckligt mycket om själva relationen med vare 

sig mamman eller pappan och barnen. Det är mycket möjligt att det finns kärlek mellan bar-

nen och mamman. Samtidigt är det uppenbart att mamman är mer självisk än intresserad av 

att ge kärlek till sina barn. Detta framkommer i de brev som mamman sänder till sin dotter 

Loella:  

Du ska inte tro Loella min doter, att jag inte längtar efter Er mina små därhemma-

vid, för det gör jag var dag och var stund, så de blir nog svårt för mig också att inte 

få komma till Er, det får Du inte tänka annat. Men när det nu erbjuder sig för en 

annan och komma till Amerika, vad ska en ta sig till? Det är ju däröver en kan göra 

de stora pengarna som jag alltid sagt Dig att jag skulle göra en vacker dag.
52

 

Fagerström beskriver mammans beslut att inte komma hem efter sommaren som ett stort svek 

mot Loella. Vidare förklarar Fagerström att följden av sveket berövar Loella hennes verk-

samma liv i skogen och sitt ansvar. Detta leder således till att Loella utvecklar en fantasi om 

sin pappa.
53

                           

 Innan Loella har blivit placerad på barnhemmet och småbröderna hos fostertanten, försöker 

Loella undkomma beslutet genom att hålla sig undan allmänheten. Loella måste även sköta 

hemmet, vilket hon är för ung för att hantera. Att sköta hemmet innebär att vårda småbröder-

na, att skaffa mat åt sig och småbröderna, samt att elda i kaminen för att hålla stugan varm. 

Loella har inga pengar att köpa mat för. Detta försöker hon lösa genom att hitta mat i skogen, 

leva på gåvor av Tant Adina, en kvinna som hon har förtroende för och till slut tvingas hon 

smyga ner till samhället för att leta mat bland sopor. Det är sålunda stor brist i syskonens ma-

teriella omständigheter och omsorg. Detta pågår tills Loella inte kan göra mer motstånd mot 

vuxenvärlden, som placerar henne på barnhemmet. Efter denna händelse får alla barnen den 

materiella omsorg de behöver, men det är inte mammans eller pappans förtjänst. Pappans an-

svar är givetvis likvärdigt med mammans, men läsaren får inte veta mycket om honom, utom 

skvaller som inte kan tas som trovärdigt. Fram till slutet av boken, skulle pappan lika gärna 

kunna vara icke existerande. Kanske till och med död, men det är han inte.       

 I sista kapitlet har pappan tagit sig till Loellas stuga för att återförenas med henne. Vad 

som händer sedan och varför han inte fanns närvarande innan får läsaren inte veta. Loellas 

mamma är bristfällig skriver Fagerström. Men mamman har förtroende för att Loella ska klara 

av att ta hand om sina bröder och hemmet, under somrarna då mamman befinner sig till 

sjöss.
54

Avslutningsvis kommer jag nu att analysera motivet i böckerna om Hugo och Josefin.  
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Det bristande föräldraskapet återfinns i Hugos tillvaro. Liksom i Pappa Pellerins dotter är det 

i perioder som föräldraskapet brister. I boken Hugo och Josefin har Hugo periodvis enbart en 

förälder som tar hand om honom och det är hans mamma, då Hugos pappa under den här pe-

rioden sitter i fängelse. Hur vida mamman är kapabel till att ge honom den kärlek, närhet eller 

omsorg han behöver får läsaren inte veta tillräckligt mycket om, förutom att hon inte lyckas 

förmå honom att gå till skolan, vilket kan anses ingå i den omsorg en förälder ska ge till sitt 

barn. I böckerna ges inte någon inblick i hur föräldrarna är, förutom att pappan periodvis sitter 

i fängelse. Genom vetskapen om pappans fängelsevistelse, är det underförstått att pappan har 

personliga problem. Därför är det möjligt att anta att han är oförmögen att ta hand om sin son 

ordentligt. Om mamman får inte läsaren veta någonting om förrän i boken Hugo. Efter att 

Hugo varit frånvarande en period i skolan avslöjas det att Hugos mamma har omkommit.   

Hugo uppger även för Josefin att inte heller pappan finns närvarande efter det att mamman 

dött.  

     -Jag skickade bort far min idag, han behövde lite avköppling [sic]. En mår inte 

väl å inte väl å gå länge på samme fläck…                                                        

…I stället frågar hon hur länge hans pappa blir borta.         

 -Dä vet jag inte.                    

 -Vem bor hos dig då, medan han är borta?           

 -Hos mej? Dä bor la ingen?
55

   

Hugo är alltså helt ensam och hur länge det varar framgår inte.           

 Det bristande föräldraskapet uppträder som motiv i samtliga titlar utom i Glasblåsarens 

barn. Motivet uppträder i olika gestaltningar. Föräldrarna som klarar av och vill ta hand om 

sitt barn möter läsaren i Elvis Karlsson, men föräldrarna har inte förmåga att ge honom kärlek 

och närhet, vilket ett barn behöver. Hur förhållandet mellan Hugo och hans föräldrar ser ut i 

böckerna Hugo och Josefin samt Hugo får läsaren inte veta. Kanske finns där kärlek och när-

het, men föräldrarna har inte förmåga att ta hand om sin son ordentligt. Detta är bland annat 

Hugos bristande skolgång ett bevis för. Slutligen har vi en mamma som överger sina barn i 

boken Pappa Pellerins dotter. Mamman kan eller vill inte sköta om barnen, varken när det 

gäller att ge kärlek, närhet eller omsorg. Pappan är överhuvudtaget inte närvarande. Varför 

han inte är det, framgår inte.  

Tvångsförflyttning  

Barn som blir förflyttade mot sin vilja återkommer som ett motiv i Glasblåsarens barn och 

Pappa Pellerins dotter. Motivets innebörd har stora olikheter i de två böckerna. Vad barnen 

blir utsatta för är på helt olika nivåer. I Pappa Pellerins dotter är det ett barn som blir tvångs-
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förflyttat till ett barnhem för att det inte har några föräldrar som tar hand om det. I barnhem-

met får det omsorg och kärlek. Trots att tanken med flytten är att skydda Loella är det inte vad 

hon själv vill. Loella lider av stor hemlängtan. Efter ett år får hon komma hem och då har 

även hennes pappa tagit sig till stugan för att träffa sin dotter Loella.        

 I Glasblåsarens barn är motivet inte bara en tvångsförflyttning, utan det är en kidnappning 

som resulterar i fångenskap. Under fångenskapen blir barnen utsatta för misshandel. Alla bar-

nen i böckerna är olyckliga över den rådande situationen, men för barnen i Glasblåsarens 

barn hotas barnens liv.  

Bristfällig Skolgång 

År 1948 antog Förenta Nationernas generalförsamling en allmän förklaring till de mänskliga 

rättigheterna. I artikel 26 i denna förklaring står att läsa: ”Var och en har rätt till utbildning. 

Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadier-

na. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk.”
56

 Utifrån detta motiverar jag varför 

bristande skolgång är ett motiv som faller in under mitt ämne. Ett barn som inte får tillgång 

till skolgång är därför ett utsatt barn.                    

 I böckerna om Hugo och Josefin samt Pappa Pellerins dotter förekommer motivet bristan-

de skolgång. I Glasblåsarens barn som inte är en socialrealistisk skildring likt de övriga 

böckerna är inte skolgången intressant att analysera. Boken är, som jag har skrivit i bakgrun-

den, gestaltad som en konstsaga. Tid och rum är därför ospecificerade, vilket vanligen är fallet 

i konst- och folksagor. Det framgår dock att det kan röra sig om en tid innan allmän skolplikt 

införts i Sverige. Dock blir barnen utsatta för sin barnjungfrus skola under deras fångenskap 

på slottet.  I boken Elvis Karlsson har Elvis bara hunnit fylla sex år och han har således inte 

hunnit börja skolan än. Därför kommer jag bara att analysera motivet i böckerna Hugo och 

Josefin, Hugo samt Pappa Pellerins dotter.                

 Hugos första framträdande i trilogin om Hugo och Josefin sker när Josefin själv är på väg 

till skolan. Hugo som täljer i en träbit, går mycket sakta och verkar alltså inte själv vara på 

väg till skolan. Men efter att barnen har samtalat en stund erkänner Hugo att han liksom Jose-

fin går i första klass. Hugo har dock aldrig varit där, trots att terminen varit igång ett par 

veckor. I skolan har Josefins lärarinna varje gång hon ropat upp barnens namn även ropat upp 

en pojke som heter Hugo. Denne Hugo har aldrig varit närvarande i skolan och det är alltså 

samma person som Josefin möter i skogen på väg till skolan. När Josefin möter Hugo för för-
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sta gången under denna promenad till skolan frågar hon Hugo om Hugo inte ska till skolan? 

”Dä blir la tid de dä mä svarar han lugnt.”
57

 Han prioriterar alltså inte att ta sig till skolan i tid 

som Josefin och de andra barnen.  Hugo hinner inte till skolan den dagen. Det tar lång tid in-

nan Hugo till slut kommer till skolan och när han kommer är han försenad. Efter Hugos första 

inträde i skolan händer det att han periodvis är frånvarande och ofta är försenad. Det kan 

tyckas att det är upp till Hugo själv att hantera sin skolsituation. De andra barnen tycks förmå 

sig att hantera det som Hugo inte klarar. Men Hugo är bara sju år och det krävs en vårdnad-

shavare som påverkar Hugo att sköta sin skolgång ordentligt. I avsnittet, om motivet om det 

bristande föräldraskapet, klargör jag Hugos familjesituation. I olika perioder har Hugo bara en 

förälder som tar hand om honom och läsaren får inte veta om dessa föräldrar är kapabla till att 

ta hand om honom eller ej. Hugo blir även tvungen att försörja sig själv i Hugo. Man kan där-

för förmoda att när det är Hugos egen uppgift att försörja sig själv även blir Hugos egen upp-

gift att hantera sin egen skolsituation. Eftersom han bara är sju år kan han inte hantera detta.  

Loellas situation beträffande skolgången liknar Hugos. De är båda mer eller mindre ointresse-

rade av att gå i skolan och upplever att det finns mycket som är viktigare och nödvändigare att 

lägga tid på. Under tiden som Loella bor i sin stuga i skogen avstår hon helt från att gå till 

skolan och det finns ingen förälder som uppmanar henne att göra det. Trots att Loella är lite 

äldre än Hugo, är hon inte tillräckligt vuxen för att hållas som ansvarig för sin egen skolgång.  

När Loella blivit placerad på barnhem finns det vuxna som tar ansvar för henne och ser till att 

hon går till skolan och efterhand visar det sig att Loella till och med kan uppskatta skolan.   

 Den bristande skolgången som motiv, uppträder hos två barn i mina valda verk. Loella i 

Pappa Pellerins dotter och Hugo i Hugo och Josefin, samt i Hugo. De båda barnen avstår 

båda två självmant till att gå till skolan på heltid.  Loella går överhuvudtaget inte till skolan, 

men Hugo gör det ibland. När vuxna tar hand om Loella, börjar hon gå till skolan. Vad som 

får Hugo att gå till skolan när han väl gör det, framgår inte för läsaren. 

Sorg 

Motivet sorg påträffas i två av de valda titlarna. I boken Hugo är det två barn som drabbas av 

sorg. Det är Hugo vars mamma omkommit och flickan Miriam, som sörjer sin omkomne pap-

pa. I boken Elvis Karlsson uppträder sorg som motiv hos Elvis känslor kring övergivandet av 

familjens katt.                            

 Jag har beskrivit i avsnittet Ensamhet att Elvis hittar gemenskaper hos andra än sina föräld-

rar. Den familjemedlem, som enligt Fagerström Elvis känner störst gemenskap med och kän-
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ner sig mest besläktad med är Elvis katt Sippan. Katten fick Elvis två somrar tidigare när de 

var på landet.  Från början får Sippan följa med familjen hem till staden när familjen lämnar 

sitt sommarställe. Men när familjen sedan skaffar hund uppstår problem. Föräldrarna anser att 

katt och hund inte hör ihop och Sippan måste därför stanna kvar på landet när sommaren tar 

slut. Elvis försöker förhandla fram lösningar för att katten ska få komma hem, men föräldrar-

na undantränger minnet av katten. Föräldrarna betalade inget för katten och därför är den en-

ligt dem värdelös, skriver Fagerström vidare. För Elvis var dock katten den mest värdefullaste 

varelse i hans liv. Sorgen är stor för Elvis.
58

 Det har gått två år sedan familjen övergav Sippan 

i Elvis Karlsson, men Sippan tycks inte ha dött under vintern. I följande citat är Elvis tillbaka 

på landet och möter Sippan. 

Här går han och hjälper humlorna att hitta blommor och myrorna att bära bördor, 

men vem hjälper Sippan?                  

 Den största skam han har varit med om, den oförlåtligaste synd de begått, det 

var när de lämnade Sippan ensam efter sommaren…         

 ... Första gången Elvis mötte Sippan, efter sveket, skämdes han förskräckligt. 

Han tyckte att hon såg anklagande på honom - så där som att ”hur kunde du” - men 

det gjorde hon inte, förstod han sen. I hennes blickar fanns inga förebråelser… 

 …Ibland sätter mamma ut en skål mjölk åt ”den gamla katten”, men Elvis slår 

ut den på backen. Vad är det för mening med en skvätt mjölk? Mitt i sommarn? 

När man sviker totalt på vintern? Då det kan gälla liv eller död?
59

 

I boken Hugo ser sorgmotivet annorlunda ut. Två barn förlorar varsin förälder. Hugo, förlorar 

sin mamma i sjukdom. Precis som hemligheten med Hugos pappas fängelsevistelse är Josefin 

den som får veta sist att Hugo drabbats av svårigheter. De andra barnen avslöjar för Josefin att 

Hugo har sorg. När Hugo blir utfrågad om saken, bekräftar han det, men avvisar barnen och 

lärarens empati. ”-Ho är död ja-å dä ä min sak dä. Rösten är vänlig men hållningen och blick-

en avvisande.”
60

 Hugo delar inte med sig av sitt känsloliv. Om han är ledsen eller inte avslöjas 

inte, men möjligen bearbetar han sin sorg i mötet med Miriam, det andra barnet som har förlo-

rat en förälder. Miriams närvaro i Hugos och Josefis liv är kortvarigt. Hon kommer in i deras 

liv, när hon börjar i samma klass som de, men stannar bara i skolan under en kort period för 

att sedan flytta med sin familj någon annanstans. Till skillnad mot Josefin är Miriam en tystlå-

ten person, som är svår att få kontakt med. Hugo och Miriam blir trots detta nära vänner. Fa-

gerström skriver att Miriam i huvudsak betraktas genom Josefins fokalisering. Josefin har 

stora problem att få kontakt med Miriam och förstå henne. Därför är det inte en klar bild läsa-
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ren får tillgång till över Miriams sorg för sin pappa.
61

  Men Miriams kyliga framträdande och 

ovilja att söka kontakt med andra barn kan tolkas som ett utryck för hennes sorgearbete.  Bar-

nen Hugo och Miriam har funnit varandra förmodligen för att de delar varandras erfarenheter 

av sorg.                            

 Sorgemotivet återträffas i två av verken som jag har undersökt. I boken Hugo uppträder 

motivet i två barns sorgarbete över deras bortgångna föräldrar, samt i vänskapen som de byg-

ger kring detta arbete. I Elvis Karlsson är sorgemotivet av en annan karaktär. Individen som 

sörjs är inte en människa, utan ett djur och djuret är ännu inte dött, men övergivet. Sorgen har 

en signifikativ karaktär. Katten var den värdefullaste i Elvis liv. Samtidigt är sorgen samman-

kopplad med skamkänslor. Elvis känner sig skyldig till övergivandet av Katten.  

Misshandel 

Motivet misshandel uppträder i böckerna Glasblåsarens barn och Elvis Karlsson. Misshan-

deln kan vara fysik, psykisk och verbal. I Glasblåsarens barn sker alla de tre varianterna av 

misshandel. Det första inslaget av misshandel sker efter att Klas och Klara har befunnit sig en 

tid i Önskestad. Utplacerat överallt på slottet finns ett stort bestånd konstglas. Efterhand upp-

täcks det att en stor mängd av glaset har krossats. Glaskrossaren förefaller vara Klas. Härska-

ren anser att Klas måste straffas och beordrar sin anställde att ge Klas smisk. Misshandeln blir 

värre och värre allt efterhand, då Klas inte upphör att krossa ytterligare glas. Våldet upptrap-

pas när Härskaren anställer en barnjungfru för att ta hand om barnen. Han anställer henne för 

att förhindra att mer glas blir krossat av Klas. I första hand utsätter hon dem båda två för psy-

kisk och verbal misshandel. Den psykiska misshandeln består i en mängd obehagliga hand-

lingar som hon utsätter barnen för. Hon tvingar dem att beskåda henne när hon äter och sover.  

Hon kedjar fast dem och tvingar dem att lyssna till hennes obehagliga sång och att delta i 

hennes skola. Den verbala misshandeln består i hennes anklagelser till barnen. Hon säger till 

dem att de är obildbara och urbota. Hon förminskar och skrämmer barnen tills barnen blivit 

förintade. Barnjungfrun slår även barnen. Maria Gripe skriver följande om barnjungfruns in-

ställning till barnen.”Vad hon ansåg om dem betydde ingenting, om hon tyckte om dem eller 

ej - hon skulle i vilket fall tillintetgöra dem. Hon var sådan.”
62

 Som jag har skrivit i bakgrun-

den är boken Glasblåsarens barn utformad som en konstsaga, som har inslag av fantasy. Ett 

av inslagen sker när våldet mot barnen nått sin kulmen. Istället för att förintas blir barnen för-

vandlade till krukor. Barnjungfrun förlorar då all sin kraft och Flaxa Mildväder tar krukorna 
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tillbaka till sina föräldrar. Krukorna blir då till barn igen.             

 Motivet i Elvis Karlsson är inte lika påfallande, som i Glasblåsarens barn. Motivet har inte 

heller lika stor roll i handlingen. Gripe beskriver i början av boken att Elvis får en örfil av sin 

mamma när han har sagt något olämpligt enligt mamman. Elvis slår tillbaka och detta är något 

han alltid gör när han får stryk enligt berättaren. Bland de vuxna personerna i boken rår delade 

meningar om Elvis försvar är tillåtet eller inte. Föräldrarna tycker inte det, men Elvis farfar 

säger följande. ”Barn måste försvara sig, det får mammor som slåss finna sig i, tycker han.”
63

 

Motivet i Elvis Karlsson och i Glasblåsarens barn har helt olika innebörder för den utsatthet 

barnen befinner sig i. I Glasblåsarens barn har våldet barnen helt i sin makt.  Barnen kan inte 

själva göra något åt situationen. Våldet har satt barnen i skräck, vilket gör dem maktlösa.  

Elvis tycks kunna påverka sin situation betydligt mera. Han är inte skräckslagen och väljer till 

och med att slå tillbaka mot sina föräldrar. Skillnaderna i personernas möjligheter att påverka 

sin situation betonas även av Fagerström. I alla de undersökta verken, utom Glasblåsarens 

barn, har personerna möjlighet att påverka sina liv enligt Fagerström. Om Glasblåsarens barn 

däremot skriver Fagerström att människorna är brickor i ödets spel.
64

 Även Toijer-Nilsson 

beskriver skildringen i liknande ordalag. Hon skriver att Glasblåsarens barn är en determinis-

tisk bok. Vilket är ovanligt i Gripes författarskap
65

 

Fattigdom  

Utsatthet orsakat av fattigdom återkommer som ett motiv i tre av de undersöka verken. I två 

av verken är barnens uppgift själva inledningsvis att lösa problemet. I den deterministiska 

Glasblåsarens barn har barnen ingen makt över situationen. Barnen Hugo och Loella i böck-

erna Hugo och Pappa Pellerins dotter hamnar i liknande omständigheter. De befinner sig i ett 

läge som medför att ingen kommer att försörja dem. Orsaken är densamma för båda barnen.  

De har för tidpunkten inga närvarande vårdnadshavare. Loella som delvis försörjt sig själv 

och småsyskonen förut har redan några strategier. Hon bor i en skog och har förmåga att ut-

nyttja detta boende. Hon vet var hon kan hitta förnödenheter i skogen. Men denna strategi 

fungerar bara fram till vintern. Loella tar även emot välgörenhet från två vuxna, som hon har 

förtroende för. Men även denna strategi har sitt slut i höstens slutskede. Då Tant Adina den 

vuxna personen som i huvudsak skänkt förnödenheter till barnen skadar sig. Efter detta åter-

står bara en strategi som Loella helst inte vill utnyttja, men blir illa tvungen till. Gripe skriver 

om Loella att ”hon måste till byn. Och hon vill helst komma både dit och därifrån osedd. 
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Hennes ärende är inte brottsligt, möjligen en smula ljusskyggt. I varje fall är det inte av det 

slaget, att hon vill att någon ska bevittna det”.
66

 De planer Loella beskrivs besitta, är att upp-

söka diverse livsmedelshandlare. Vidare är hennes planer att leta bland handlarnas sopor efter 

ätbar mat. Förutom det i ärendet ljusskygga enligt berättaren, finns det ytterligare anledningar 

till att Loella vill inte vill bli sedd i byn. Loella är införstådd med att människor söker henne.  

De som söker henne vill placera henne på barnhem. Detta sker till slut. När Loella befinner 

sig på barnhemmet upphör fattigdomen. Då är det inte längre henne egen uppgift att försörja 

sig och syskonen. Motivet i Hugo liknar, som tidigare skrivet motivet i Pappa Pellerins dot-

ter.  Hugos mamma dör och Hugos pappa är inte närvarnande. Hugo och Josefin samtalar i 

följande citat om Hugos försörjning.   

 - Nu måste en få ihop lite pänga, säger Hugo en dag efter skolan. Han låter för-

väntansfull, som om detta var något roligt.                 

Josefin ser undrande på honom.                

 - Jaså, du har inga pengar heller, säger hon.           

 - Dä kan en la inte ha när en inga förtjänar. Men dä ska bli nu, å dä blir inträs-

sant.
67

                        

   

Även Hugo måste nu vara strategisk och påhittig som Loella för att lösa problemet med för-

sörjningen. Josefin vill gärna delta i Hugos arbete. Barnen arbetar fram fler olika förslag på 

lösningar. Dessa går bland annat ut på att samla patroner från en skjutbana att sälja vidare.  

Tids nog blir planerna mer avancerade. Hugo får en gammal cykel och kan med hjälp av den 

bära hem post till människor mot betalning. Läsaren får varken veta om Hugo avancerar i sitt 

arbete eller om hans pappa kommer hem för att ta hand om honom. Till skillnad mot boken 

Pappa Pellerins dotter blir inte Hugo placerad på barnhem eller omhändertagen på annat vis 

av det skälet att han för tillfället inte har några vårdnadshavare hos sig. En annan skillnad i 

motivet är att Hugo bara har ansvar för sig själv. I Pappa Pellerins dotter, har Loella även 

ansvar för att ta hand om sina småsyskon. Hon har således en större försörjningsbörda än 

Hugo.                              

 I Glasblåsarens barn uppträder motivet liksom i Pappa Pellerins dotter i inledningen av 

boken . Hela familjen är fattig, inte bara barnen, som synes i de två tidigare undersökta fallen. 

Fattigdomens orsak är pappa glasblåsarens oförmåga att skapa funktionellt glas. Glasblåsaren 
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tillverkar bara vackert konstglas och det går inte att sälja till glasblåsarens kundkrets.  Fattig-

domen upphör för alla i familjen när barnen blivit kidnappade. För barnens del, är det som i 

fallet för Loella i Pappa Pellerins dotter att nya vårdnadshavare tar hand om barnen.  I slottet 

Önskestad har barnen fått goda materiella omständigheter, men precis som i fallet i Pappa 

Pellerins dotter är det något annat som går förlorat. Barnen lider på slottet. De längtar dock 

inte hem som Loella gör, eftersom de inte har något minne av hemmet. I barnens frånvaro har 

glasblåsarparet blivit rikt. Konstglaset har bristen på funktionalitet till trots, blivit säljbart. 

Därför att det nu är omotståndligt vackert. När barnen till slut kommer hem igen, är det av den 

anledningen inte ett fattigt hem längre.                    

  Motivets likheter i Pappa Pellerins dotter och Hugo är påfallande. Båda barnen har ett 

starkt driv att lösa problemet själva.  För Hugos del, får han göra det och så länge läsaren får 

följa hans resa lyckas han.  För Loellas del tar kampen slut i inledningsfasen. I Glasblåsarens 

barn, finns det vissa likheter i motivet med Pappa Pellerins dotter. Men skillnaderna är i öv-

rigt stora. Barnen i Glasblåsarens barn har själva ingen makt att påverka sin lott. Vad som 

ska hända med dem, tycks vara deterministiskt bestämt.   

Skam 

Barn som upplever skamkänslor eller blir skambelagda uppträder, som ett motiv i tre av de 

undersökta verken. I samtliga fall handlar det om en skambeläggning som kommer utifrån och 

som riktas till barnet. I boken Hugo och Josefin blir Josefin skambelagd för sin familjebak-

grund.  Detta har jag beskrivit i avsnittet om mobbning och ensamhet. På kvällen dagen efter 

att hon har blivit skambelagd skriver Gripe följande: ”Josefin ser sitt eget ansikte skymta i 

väggspegeln men vill inte se det. Det är inte roligt att titta på pottlortar.”
68

 Josefin har själv 

inte verktygen för att bygga upp sin självkänsla. Men liksom med Josefins övriga problem är 

det Hugo som hjälper henne att återställa självkänslan. Ett exempel på det möter läsaren när 

barnens lärare vill fira Josefin på hennes namnsdag. Josefin är döpt till Anna, men har själv 

tagit sig namnet Josefin. Josefin kan inte identifiera sig med namnet Anna. Den här dagen är 

det namnet Anna som har namnsdag. Josefin meddelar klassen och läraren att hon inte heter 

Anna, men får inget medhåll. Ett barn argumenterar för Josefin att hennes namn är Anna ef-

tersom hon är döpt till det. Det är då Hugo kommer till Josefins undsättning: ”-Dä va nyheter 

dä. Ä dä på dope dä kömmer an, då skulle jag la inte hetta någe. Men jag skulle villa se den i 

ögera som törs påstå att jag inte hetter Hugo.”
69

 Ingen vågar säga emot Hugo och efter denna 

redogörelse accepterar alla Josefins eget valda namn.               
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 Loella i Pappa Pellerins dotter blir även hon utsatt för skambeläggning. Fokaliseringen 

skiftar i boken. Stundom får läsaren möta Loella genom bybornas fokalisering. Den bilden av 

Loella, som läsaren får ta del av genom dessa bybor är fylld av skambeläggning. Jag har be-

skrivit delar av detta i avsnitten rasism och mobbning. Till skillnad mot Josefin i boken Hugo 

och Josefin framgår det inte om Loella liksom Josefin får skamkänslor orsakad av skambe-

läggningen.  Loella är medveten om skvallret om henne. Gripe skriver följande.  

Det är ett evigt prat.                   

Men själv är Loella ganska så obekymrad om det hela. Visst vet hon att det skvall-

ras, men hon är inte intresserad. Hon syns sällan till nere i byn, håller sig borta med 

vilja, växlar aldrig ett ord med någon. Och många har knappt sett henne ens.
70

 

I citatet påstås det om Loella att hon är obekymrad av det skambelagda skvallret. Om det före-

faller sig vara på det viset, går inte att avgöra. Loella kan hävda att hon är obekymrad till sig 

själv och andra som en slags försvarsmekanism. Det är tänkbart att hon detta till trots lider av 

skvallret. Om det stämde att hon var obekymrad, borde hon inte behöva hålla sig borta från 

byn som beskrivet.                          

 Slutligen uppträder även motivet i boken Glasblåsarens barn. I avsnittet om misshandel 

har jag beskrivit delar av det som deras barnjungfru utsätter barnen för. I barnjungfruns skola 

skambelägger barnjungfrun barnen. Hon både manipulerar barnen till att känna sig obegåvade 

och anklagar dem för att vara obegåvade. Barnen som har förlorat sitt minne från tiden innan 

fångeskapen i Önskestad har inga verktyg att hantera barnjungfruns skambeläggning. De vet 

inte om något annat och kan därför bara ta barnjungfruns anklagelser som sanningar.    

 Motivet skam uppträder i olika former i böckerna. I alla fall är det någon eller några som 

utsätter barnen för skambeläggningen. Det är inte från barnen själva det kommer. Josefin får 

hjälp att hantera problemet av Hugo. Loella anser inte att skambeläggningen är ett problem 

för henne. Barnen i Glasblåsarens barn kan inte hantera problemet själva. När barnen blivit 

befriade från fångenskapet och återförda till sina föräldrar har deras minnen från tiden på slot-

tet upphört och de kan inte minnas vad barnjungfrun utsatt dem för.  
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Slutdiskussion 

I min undersökning har jag studerat om det finns en återkommande gestaltning kring det ut-

satta barnet i fem av Maria Gripes barnböcker. Jag har undersökt hur Maria Gripe gestaltar 

det utsatta barnet genom att analysera de fem böckernas fabler och teman. Jag har även stude-

rat vilka motiv, som återkommer i de fem böckerna, som berör mitt valda ämne.       

 Jag frilade alla fablerna i böckerna och jämförde dessa med varandra. Resultatet blev att 

det finns ett återkommande skeende . Detta skeende innefattas av ett eller flera barn som be-

finner sig i en utsatt situation. I resultatet utmärks att alla dessa barn utom barnen i Glasblåsa-

rens barn drivs av försök att själva ta sig ur utsattheten.  Som jag har skrivit i inledningen 

skiljer sig Glasblåsarens barn mot de övriga böckerna i skönlitterär form. Glasblåsarens barn 

är en konstsaga och de övriga böckerna är socialrealistiska skildringar. Det har även fram-

kommit att Glasblåsarens barn är en deterministisk skildring. Det innebär att ödet redan är 

förutbestämt och barnen kan inte påverka förloppet.  De kan möjligen göra tillvaron lite be-

hagligare genom att använda fantasin, som en verklighetsflykt mot det våld och den ensamhet 

de blir utsatta för. Resultatet av analyserna, av böckernas tema innefattas även de av skillna-

den i Glasblåsarens barn och de övriga böckerna. Temat berör inte barnen själva, utan de 

vuxnas agerande mot barnen. Temat i de övriga böckerna kantas av olika problem som barnen 

försöker att påverka själva. Men i resultatet av de fem verkens teman framgår att barn befin-

ner sig i utsatthet. Vidare har jag undersökt vilka motiv angående utsatthet som återkommer i 

böckerna. Jag fann att de finns tio motiv. Somliga återkommer i alla böckerna, medan andra 

bara återfinns i ett par eller i en enstaka bok. Ett av motiven som återkommer i samtliga böck-

er är motivet ensamhet. Det finnas minst ett ensamt barn i alla verk. Även om ensamheten 

uppträder i olika grad, är den genomträngande för alla drabbade barn.         

  Ensamhetsmotivet har beröringspunkter med flera av de övriga motiven. Det bristande 

föräldraskapet gör att Loella känner sig ensam och övergiven i Pappa Pellerins dotter. Mobb-

ningen som Josefin utsätts för i Hugo och Josefin förstärker hennes ensamhet. Rasismen i 

Pappa Pellerins dotter utmålar Loella som en avvikande person, vilket gör henne mer exklu-

derad från samhällets gemenskap. Josefins skamkänslor hindrar henne från att ta del av ge-

menskapen. Tvångsförflyttningen som barnen i Glasblåsarens barn utsätts för gör dem en-

samma och övergivna, då de vuxna på slottet inte ser eller bryr sig om barnen. Ett annat motiv 

som har beröringspunkter med flera av de andra motiven är det bristande föräldraskapet. Det 
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är på grund av detta motiv som Hugo och Loella inte går till skolan. Det är även därför som 

de är utsatta för fattigdom och det är därför som Loella känner sig ensam och övergiven. Loel-

las tvångsförflyttning är även den orsakad av hennes föräldrars otillräcklighet. Jag tolkar detta 

resultat som att motiven ensamhet och bristande föräldraskap är centrala i Maria Gripes för-

fattarskap.  
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