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1 Inledning 

 

Som en första utgångspunkt för denna C-uppsats ligger en fundering som jag länge gått och 

burit med mig. I det svenska samhället förr fanns ofta en bibel i varje hem, och berättelserna 

ur den lästes i både i hem och skola tillsammans i familjer och därmed också tillsammans med 

barn. Detta läsande och lyssnande till berättelserna ur bibeln utgjorde en gemensam grund för 

utbytandet av tankar och funderingar om livet och döden, om tillvarons beskaffenhet och om 

Gud. Nu för tiden läser inte barn i allmänhet (eller vuxna heller för den delen) bibeln 

regelbundet, varken hemma eller i skolan, och min fundering har att göra med om och i så fall 

vilka gemensamma berättelser vi har fått istället.   

 

En av de mest lästa författarna i vår tid är Astrid Lindgren. Min barndoms första litteratur var 

böckerna om Emil i Lönneberga och Madicken. Jag läste dessa skildringar om ett Sverige i 

början av 1900-talet med stor förtjusning, jag tyckte mycket om de konkreta beskrivningarna 

av ett Sverige som fanns när mina mor- och farföräldrar var små. Sedan när filmerna om Emil 

och Madicken kom gjordes det LP-skivor och kassettband som man kunde lyssna på hemma, 

och det gjorde jag och mina syskon. I stort sett varje kväll när vi skulle sova fick mina 

föräldrar sätta på bandspelaren och vi somnade till Lindgrens och skådespelarnas röster. Nu 

när jag är vuxen har jag egna barn som genom sin uppväxt läst samma böcker om Emil och 

Madicken och lyssnat på samma inspelningar från filmerna. Genom att både läsa och höra 

berättelserna igen upptäckte jag på nytt Lindgrens raka, osentimentala och humoristiska sätt 

att skriva både om lätta och svåra ämnen. En sak jag la märke till är hur ofta Gud nämns i 

böckerna. Särskilt ofta verkar Gud förekomma i böckerna om Madicken och något jag kanske 

inte riktigt var medveten om som barn, men som jag nu uppmärksammat, att mycket av mina 

föreställningar om vad och/eller vem Gud kan tänkas vara har jag fått genom Lindgrens 

berättelser.  

  

Tankarna jag hade utmynnade i att jag bestämde mig för att leta i Astrid Lindgrens böcker om 

Emil och Madicken efter vilka föreställningar om Gud som förekommer. Jag har begränsat 

mig till främst två perspektiv: i vilka situationer begreppet Gud nämns och också efter om och 

i så fall vilka specifika bibelberättelser som refereras till och ur dessa komponenter vill jag se 

vilka bilder av Gud som träder fram. Mitt urval är begränsat till de explicita bibeltexterna, inte 

de implicita som man kanske kan ana eller gissa sig till. Sedan är jag också intresserad av att 
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veta om gudsbilderna liknar varandra och om det sker någon slags framåtskridande utveckling 

av dessa i böckerna.  Frågan är om denna uppsats kan bidra med någon ny kunskap i ämnet, 

det återstår att se.  

 

2 Syfte och frågeställning:   

 

Syftet med denna uppsats är att genom en textcentrerad idéanalys undersöka och jämföra 

vilka föreställningar och bilder av Gud som framkommer när man läser böckerna om Emil 

och Madicken.  

 

Huvudfrågan är: Vilka bilder och föreställningar av Gud möter läsaren i berättelserna 

om Emil och Madicken, och hur kan de förklaras och förstås teologiskt? 

 

Exempel på underordnade frågor som uppsatsen söker svar på är: Är det en dömande Gud? Är 

det en barnkär bönhörare och är Gud väsensskild från sin skapelse? Är Gud aktivt närvarande 

i världen eller får karaktärerna klara sig själva? Man kan också fråga sig om denna Gud är av 

ett visst kön eller befinner sig på en viss plats.  

 

Sedan vill jag i uppsatsen också titta på om man kan upptäcka om gudsföreställningarna i 

böckerna skiljer sig åt, eller är det ganska enhetliga och samma gudsbilder som möter läsaren? 

Jag har en idé om att det kan vara en ganska samlad och homogen gudsbild som framkommer, 

men om det verkligen är så, återstår att se. 

 

3 Material och avgränsningar:  

 

Som utgångspunkt för uppsatsen har jag valt att läsa samlingsvolymen Stora Emilboken, samt 

Madicken och Madicken och Junibackens Pims. Däremot är böcker som Bröderna 

Lejonhjärta, Ronja Rövardotter och Mio min Mio bortvalda. Dessa är sagor som ofta har 

tagits upp av andra litteraturforskare och teologer och trots att även böckerna om Emil och 

Madicken kan räknas till sagornas värld, så finns det en koppling till en historisk verklighet i 

dessa böcker och berättelserna har en realistisk grundton som från början var 
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intresseväckande för mig. Dessa bokserier skildrar samhället som det var i Sverige i slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet där bondekultur och stadskultur möttes i efterdyningarna 

av den industriella revolutionen. Böckerna om Barnen i Bullerbyn utspelar sig i ungefär 

samma tidsperiod, men efter en kort genomläsning av dem valdes de bort, då de inte innehöll 

mer än en referens till Gud
1
. Även boken om Lotta på Bråkmakargatan skulle kunna passa in 

apropå den realistiska undertonen, men den är tänkt att utspela sig något senare i tid än 

böckerna om Emil och Madicken, så därför är den inte med.  

 

Böckerna om Emil och Madicken är intressanta att jämföra därför att de är både lika och 

olika. Berättelserna är tänkta att utspela sig i ungefär samma tidsspann, men de skiljer sig i 

avseende på huvudpersonernas samhällsklass och uppväxtmiljö. Huvudpersonerna är också av 

olika kön. Jag har valt att begränsa mig till de böcker som inte är bilderböcker då jag förstått 

att dessa i stort inte innehåller några nya berättelser. Det har gjorts filmer av dessa böcker, och 

man skulle därför kunna tänka sig att se dessa som ett komplement till de skrivna 

berättelserna, men eftersom jag vill göra en textcentrerad analys har jag valt bort också dem.  

 

4 Metod 

 

Den metod jag tänkt använda väljer jag att kalla för en textcentrerad idéanalys. Termen idé är 

från början grekiska och betyder utseende, form, tankebild eller tanke
2
. Termen har använts 

inom filosofin i mer än två tusen år.
3
 Platon menade att idéer är tingens eviga och 

oföränderliga urbilder, någonting som är mer än tingen. Inom katolsk teologi tänker man att 

idéerna kommer från Gud, men inom den moderna filosofin, från 1700-talet och framåt, 

menar man att idéerna finns i människan själv. Några menar att idéerna är medfödda, andra att 

de är sprungna ur våra sinnesintryck. En idé kan betraktas som en föreställning om 

verkligheten, en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla. En 

gudsbild innehåller en kontinuitet, ett ting som är mer än bara tinget, alltså borde man kunna 

kalla en gudsbild för en idé, därför borde det passa bra att kalla det jag bestämt mig för att 

göra en idéanalys. Idéanalyser görs inom flera akademiska ämnen, de kan därför sägas vara 

                                                           
1
 Lindgren, 2007, s. 181 

2
 Heikel och Fridrichsen, 1980, s. 98 

3
 Bergström och Boréus, 2005, s. 149 
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mångvetenskapliga och de kan användas i ett beskrivande, förklarande eller ställningstagande 

syfte. 
4
   

 

När man ska tolka en text finns det två huvudspår att följa. Man kan välja att antingen ta fasta 

på författaren eller texten. Om man väljer en författarcentrerad analys av ett verk antar man 

att detta verk i stort sett motsvarar vad författaren själv tycker och har för vy av livet. 

Utgångspunkten blir då att all konst utgör ett uttryck för författarens personlighet och privata 

åsikter och att dessa inte kan avskärmas från det konstnärliga verket. Dock är det så de flesta 

författare inte i främsta hand skriver för att uttrycka en livsåskådning.
5
 De är troligtvis mer 

intresserade av att förmedla en historia. Den i verket framträdande livsåskådningen kan då ses 

som en del av en litterär konstruktion, och dess förhållande till författarens personliga 

livsåskådning kan aldrig fastställas med säkerhet.  

 

Om man studerar enskilda texter och inte ett helt författarskap är det säkrast att välja en 

textcentrerad läsning.
6
 I en textcentrerad analys för man ett resonemang kring textens 

innebörd. Så fort texten är färdigskriven börjar nämligen dess autonoma, självständiga färd 

utan författaren och det är då upp till den som läser texten att tolka den. En stor fråga är om 

texten helt kan frikopplas från den som skrivit den. Denna situation är paradoxal och ingår i 

all litteraturforskning.
7
 Dock är det inte alltid så att den som skriver vet vad den skriver.

8
 När 

det gäller textens yttre form så respekterar vi ofta vad författaren ville och skrev, för att om vi 

ändrar något i texten kan den få en annan innebörd och just i relation till innebörd ligger en 

paradox: Vad betyder texten för oss som läser den i förhållande till vad författaren menade 

från början?  

 

Under de senare decennierna på 1900-talet har litteraturteoretiker lyft fram läsarens 

konstruktiva roll.
9
 Till exempel betonar hermenutikforskaren Björn Vikström att ”… varje 

läsning innebär en tolkning, som i sin tur är ett av flera tänkbara förverkliganden av textens 

betydelsemöjligheter. Läsning innebär att en ny tolkning skapas utgående från det texten 

erbjuder.”
10

 Vissa litteraturteorier menar att en slags ideal läsarroll kan läsas ut av texten, 

                                                           
4
 Bergström och Boréus, 2005, s. 155 

5
 Pettersson, 2013, s. 258 

6
 Pettersson, 2013, s. 267 

7
 Pettersson, 2013, s. 262 

8
 Pettersson, 2013, s. 260 

9
 Vikström, 2011, s. 20 

10
 Vikström, 2011, s. 20 
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medan andra teorier lyfter fram att det är läsarens socialt inlärda och historiskt betingade 

tolkningsperspektiv som avgör vilka av textens olika betydelsemöjligheter som görs 

aktuella.
11

 En viktig aspekt att ha med är att ingen tolkning sker förutsättningslöst.
12

 Varje 

tolkning är förankrad i och beroende av den sociala, historiska och ideologiska miljö som den 

som tolkar texten lever i, det vill säga att tolkningen står i relation till i vilken 

tolkningsgemenskap läsaren befinner sig och vilken förförståelse läsaren har. Någon som är 

uttalad kristen och uppvuxen i Sverige gör förmodligen en annan analys än en vad en med en 

annan trosuppfattning, eller en ateist skulle göra. Detta i sin tur gör att det går att ifrågasätta 

om en objektiv analys av en text överhuvudtaget är möjlig. Och visst, det går att hävda att 

uttolkaren är begränsad av sin historiska och ideologiska förankring, men samtidigt kan ju 

denna förankring utgöra en positiv förutsättning när uttolkaren ska kunna formulera 

texttolkningar med såväl relevans som aktualitet för andra än för uttolkaren själv.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att jag har valt att koncentrera mig på texten, därför att det är det 

bästa alternativet då syftet och intentionen med denna uppsats inte är att göra författaren 

Astrid Lindgren till teolog, även om man kanske skulle kunna hävda att det går att använda 

hennes texter teologiskt. Det bör också klargöras att fokus i den textcentrerade analysen inte i 

första hand är textens konstruktion utan snarare vad texten kan säga läsaren, det som själva 

texten handlar om, men att det även kan finnas komponenter i den språkliga konstruktionen 

som på ett upplysande sätt speglar innehållet.  

 

Närbesläktade analyser mellan skönlitteratur och teologiska perspektiv inom tros- och 

livsåskådningsvetenskap har utförts av bland andra Lina Sjöberg, till exempel i boken Genesis 

och Jernet, där Sjöberg undersöker intertextuella samband mellan berättelsen om Abraham, 

Sara och Hagar i Gamla testamentet och karaktärerna i Sara Lidmans bokserie 

Jernbaneeposet. Även Maria Essunger undersöker förhållandet mellan fiktion och teologi i 

sin avhandling Kärlekens möjlighet.  

 

                                                           
11

 Vikström, 2011, s. 20 
12

 Vikström, 2011, s. 21 
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5 Teori  

 

Jag tänker alltså i Lindgrens böcker om Emil och Madicken leta dels efter begreppet Gud och 

dels efter bibelberättelser och i vilka sammanhang och situationer de uppträder och hur de kan 

förklaras. Först kan det vara på sin plats att redogöra för vem eller vad Gud skulle kunna vara.  

 

Det finns oerhört många föreställningar om vad eller vem Gud är och det är i princip en 

omöjlig uppgift att ge ett fullständigt svar på vad man menar med Gud. Själva ordet gud torde 

knappast vara stötande för någon, då det stort sett i alla kulturer finns ord och namn som 

hänvisar till en eller flera krafter eller personer som betraktas som övermänskliga, allsmäktiga 

eller transcendenta gentemot människans vardagsverklighet.
13

”Frågan om Gud är frågan om 

det absoluta, om verklighetens grund, om världens och livets ursprung”
14

. Den springer ur en 

erfarenhet som det är svårt att sätta ord på, ofta en erfarenhet av något heligt, ett möte som är 

komplext, men som ändå kan vara omedelbart och enkelt.
15

 Det är inte först och främst en 

moralisk erfarenhet, utan en existentiell sådan som i förlängingen får en moralisk dimension 

då människor, ibland väldigt konkret, förändrar sina liv för att leva utifrån denna erfarenhet.
16

  

 

”Människors tankar om Gud har varit influerade av den omgivande kulturella miljön och dess 

värderingar, av personliga och kollektiva erfarenheter och trauman,”
17

 säger forskaren och 

teologen Philip Geister. Gud uppfattas mycket olika i de tre stora världsreligionerna, 

judendom, kristendom och islam, men trots det finns det ändå en viss samstämmighet mellan 

dem.
18

 Enligt dem existerar endast en Gud och denna Gud ses som en objektiv verklighet som 

finns oberoende av andra varelsers medvetande om Gud.
19

 Denna Gud beskrivs ofta ha ett 

antal centrala gudsegenskaper.
20

 Några huvudkaraktärsdrag som ofta förekommer när man 

talar om Gud är att Gud är en alltigenom god och allsmäktig skapare, helig och upphöjd över 

världen, tidlös, evig, och treenig. Gud kan samtidigt beskrivas som personlig och aktiv i 

                                                           
13

 Geister, 2007, s. 95 
14

 Geister, 2007, s. 96 
15

 Geister, 2007, s. 96 
16

 Geister, 2007, s. 95 
17

 Geister, 2007, s. 109 
18

 Bråkenhielm, 2009, s.117 
19

 Bråkenhielm, 2009, s. 117 
20

 Bråkenhielm, 2009, s.119 
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världen bland annat genom sin uppenbarelse i Bibeln och de kristna anser att Gud har blivit 

människa i Jesus Kristus. Det har också varit en vanlig föreställning att Gud skulle vara av 

manligt kön, som en fader för oss människor. Här nedan följer några korta rader om vad som 

kan ingå i Guds huvudkaraktärsdrag. Urvalet kan ses som godtyckligt, och det finns oändligt 

mycket mer stoff att hämta, men det kan ändå vara på sin plats att belysa vad för slags Gud vi 

talar om. 

Gud är allsmäktig, det betyder att Gud inte är beroende av något annat.
21

 Gud är en 

överväldigande makt, helt och hållet annorlunda än allting annat och samtidigt något 

människan är ytterst beroende av. Gud är skild från den materiella verkligheten, transcendent, 

men fördenskull betyder inte detta att Gud skulle vara otillgänglig eller frånvarande. Dock är 

Gud inte är allsmäktig i att han kan göra vad som helst, men Gud är mäktig i allt genom att 

mänsklig synd och skuld inte kan förhindra att Gud leder sin skapelse till fullbordan i 

gemenskap med honom.
22

 Det finns alltså en föreställning om att Gud är grunden till allt, och 

det är också sagt att Gud är alltigenom god.  Dock kan vi inte göra en beskrivning av Gud 

som god och allsmäktig utan att ställa oss frågan hur en Gud som är allsmäktig och alltigenom 

god ändå kan tillåta det onda? När de minsta lider oförskyllt är det väl dags att sätta 

frågetecken inför både den moraliska världsordningen och inför Gud själv? Det förklarar 

teologen Philip Geister med att det onda är en frånvaro av det goda. Det onda är inte en anti-

Gud, det är frånvaron av Gud.
23

 Att Gud är allsmäktig betyder inte automatiskt att Gud är en 

tyrann.
24

  Istället är det så att Gud väljer att stå tillsammans med människor i deras 

maktlöshet. För kristna utgör den korsfäste Kristus som sedan uppstår en tydlig bild för Guds 

allmakt: Ingenting, inte ens döden kan förhindra livets slutliga seger.
25

 

 

Gud är skaparen av allt liv. Alla kristna trosbekännelser betonar att Gud är skaparen av 

världen och detta tema finns i hela den kristna bibeln.
26

  Denna bild hänger samman med att 

Gud karaktäriseras som den ende guden och Gud är därför ursprung och mål till allt. En 

konsekvens av övertygelsen att det bara finns en enda Gud blir därmed att Gud är skaparen av 

himmel och jord såväl som människan och allt som är och har varit. 

 

                                                           
21

 Bråkenhielm, 2009, s. 117 
22

 Geister, 2007, s.114 
23

 Geister, 2007. s. 114 
24

 McGrath, 2004, s. 27 
25

 Geister, 2007, s. 114 
26

 McGrath, 2004, s. 35 
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Gud beskrivs ibland som tidlös och evig. Det betyder att Gud inte är bunden till en plats, utan 

ursprung till alla platser, skapare av all verklighet. Gud är därmed ursprung till tiden. Tidlös 

och evig kan dock uppfattas som två skilda saker. För en gud som är tidlös är dåtid, nutid och 

framtid närvarande samtidigt. Att beskriva Gud som evig är att säga att Gud inte är 

underkastad tidens förändring. För en evig Gud är framtiden just framtiden. En evig Gud är i 

tiden - framtiden har ännu inte hänt.
 27

 Synen på Gud som evig är den som brukar råda i de 

protestantiska kyrkorna.
28

  

 

Ibland antas det att Gud skulle kunna betraktas som en manlig figur. Exempel på detta finns i 

både i gamla och nya testamentet där Gud liknas vid en far och en herde och någon som har 

sett Jesus anses ha faktiskt sett Fadern.
29

 Gud avbildad i både gamla och nya testamentet är i 

vissa avsnitt antropomorf, det vill säga människoliknande. Gud kan gå i Edens lustgård med 

Adam, brottas med Jacob på en stege och kan blåsa med sina näsborrar för att dela det röda 

havet.
30

 Trots att Gud på vissa sätt kan ses som en glorifierad mänsklig figur i vars närvaro vi 

kommer efter döden, är bibeln (och dess författare) också medveten om faran av att ta denna 

antropomorfism för långt. Det betonas på flera andra ställen i bibeln att Gud inte kan ses - att 

ingen kan se Gud och leva.
31

  Bibeln reducerar aldrig Gud till någon grekisk gud i Olympen 

eller asagudarna i Valhalla.
32

 Fadersbegreppet behöver inte heller innebära en gudomlig 

könsbestämmelse, utan kan istället ses som uttryck för en relation av förtroende.
33

 Gud är som 

en Fader för oss människor, det betyder inte att han skulle vara en fader per se.   

 

Med detta sagt kan Gud ändå vara personlig. Grundtanken om att Gud är personlig uttrycker 

en idé om att Gud kan ha en personlig relation till andra personer. Gud är en Gud som vi 

människor kan ha ett förhållande med som är liknande det som vi skulle kunna ha med en 

annan person.
34

 En person är någon som spelar en roll i ett socialt drama, som knyter sig an 

till andra. En naturlig tolkning av detta är att Gud kan ta en aktiv del i människors öden och 

                                                           
27

 Vardy, 1995, s. 47 
28

 Vardy, 1995, s. 45 
29

 Geister, 2007, s. 97 
30

 Vardy, 1995, s. 30 
31

 Vardy, 1995, s. 31 
32

 Vardy, 1995, s. 32 
33

 Geister, 2007, s. 113 
34

 McGrath, 2004, s. 27 
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vardagsliv och att Gud vid olika tillfällen ingriper och förändrar olika skeenden i naturen och i 

historien.
35

 Skillnaden är dock att Gud i motsats till människor inte har någon kropp.  

Samtidigt menar de kristna att Gud uppenbarar sig genom Jesus Kristus, med hjälp av den 

heliga Ande. Den treenige guden är en specifikt kristen bild av Gud: Gud som Fader, Son 

och helig Ande, utgör en beskrivning av Gud men är också en modell för att förstå hur Gud 

den transcendente kan vara Gud och samtidigt inträda i historien.  

 

6 Bakgrund 

6.1 Forskningsöversikt 

Runt Astrid Lindgrens liv och författarskap har det länge funnits ett stort intresse och den 

senaste tiden har två nya biografier samt en tv-serie i tre delar försökt kasta nytt ljus på henne 

och hennes liv. Forskningen om henne är gedigen och det kan därför vara svårt att sålla i vad 

som är relevant att återge här. Det finns många böcker som handlar om hennes liv, både för 

barn och vuxna. Den första biografin skrevs av Margareta Strömstedt och heter Astrid 

Lindgren – en levnadsteckning. Till en mer lättläst form håller sig Christina Björk och Eva 

Eriksson i sin bok Astrids äventyr- innan hon blev Astrid Lindgren där det bland annat visas 

hur Lindgrens liv påverkat de karaktärer hon skriver om i böckerna. Även Helena Bross bok 

Astrid Lindgren är en liten, men intressant skrift om Lindgrens liv. Det kan vara bra att få en 

persons egna upplevelser beskrivna av personen själv. Lindgren har skrivit en självbiografi 

som heter Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult som handlar om hur hennes 

föräldrar träffades och hur hon själv uppfattade sin barndom.  

Inom litteraturvetenskapen har det getts ut böcker och skrivits uppsatser om Lindgrens syn på 

olika saker. En bok om Astrid Lindgren av Mary Ørvig med en bibliografi av Lena Törnqvist 

som speglar några olika sidor och aspekter ur hennes författarskap och Vivi Edström, 

professor i barnlitteratur, har analyserat känslan och avsikten i Lindgrens författarskap i boken 

Astrid Lindgren – Vildtoring och lägereld.  

En spännande och intressant bok heter Världens bästa påhitt av Jørgen Gaare och Øystein 

Sjaastad. Här söker författarna i ett filosofiskt perspektiv titta på Astrid Lindgrens sagofigurer 

och deras hyss och påhitt. Praktiskt taget alla sagor handlar om kampen mellan ont och gott – 
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det är påtagligt i Lindgrens böcker Mio, min Mio och Bröderna Lejonhjärta. Författarna har 

undersökt om dessa barnböcker visar sig ha omfattande filosofiska beröringspunkter med 

bland annat Platons dialoger. Till exempel, menar de, kan ett marxistiskt tema kan läsas in i 

Bröderna Lejonhjärta och Ronja rövardotter kan ses som en studie i det kalla krigets 

psykologi och logik. Med olika vändningar och infallsvinklar – tar författarna sig an gestalter 

och teman ur Astrid Lindgrens författarskap. I Världens bästa påhitt ligger tonvikten på 

gestalter som Emil i Lönneberga, Karlsson på taket, Ronja Rövardotter och Mio.  

Vad gäller Lindgren och hennes förhållande till kyrka och tro finns det särskilt en bok av 

Werner Fischer-Nilsen som är värd att uppmärksamma, Astrid och kristendomen. Den utkom 

1998 i Danmark och året efter i Sverige. Fischer-Nielsen ger i boken en mängd exempel på 

hur Lindgrens uppväxt satt spår i hennes böcker. Fischer-Nielsen vill med sin bok ge nya 

bottnar i Astrid Lindgrens berättelser och han gör det med hjälp av Emil, Madicken och andra 

välkända karaktärer ur hennes böcker. 

När det gäller den historiska tid som skildras i böckerna har en student vid Linköpings 

universitet, Sanna Lundgren, skrivit om hur det skulle fungera att använda Astrid som ett 

komplement till traditionell historieundervisning, i och med att många läser hennes böcker 

och på så vis blir uppmärksamma på ett historiskt sammanhang. Emil och Madicken- en studie 

av Astrid Lindgrens historiebruk, heter hennes uppsats. Det är en uppsats med liknande 

funderingar som jag bär med mig, att Lindgren (som inte är vare sig teolog eller historiker) 

och hennes berättelser skulle kunna finnas med som ett komplement i undervisning om kristen 

tro. Det finns även några uppsatser skrivna om Astrid Lindgrens förhållande till 

kristendomen. Jag vill särskilt nämna en D-uppsats av Desirée Karlsson vid Karlstads 

universitet från 2012, Astrid Lindgren i luthersk belysning.  

 

6.2 Astrid Lindgren  

Även om jag valt en textcentrerad läsning av böckerna kan en kort biografi över Astrid 

Lindgren ändå vara på sin plats. Lindgren föddes den 14 november 1907 och växte upp på 

gården Näs i närheten av Vimmerby i Småland, där hennes föräldrar Samuel August och 

Hanna var arrendatorer.
36

 Hon var nummer två av fyra syskon och genom uppväxten på Näs 
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och skolgången i Vimmerby blev hon förtrogen med både bondemiljön och småstadsmiljön 

och i dessa miljöer utspelar sig många av hennes böcker.
37

 

 

Lindgren blev inte författare över en dag, hon hade läst mycket och skrivit en del under sitt liv 

redan innan hennes första bok publicerades. Hon var inte heller författare på heltid. Två 

tillfälligheter fick Lindgren att börja skriva på allvar: Dottern Karin låg sjuk i 

lunginflammation vintern 1941 och hon bad då sin mamma att berätta en historia, det blev den 

om Pippi Långstrump. Tre år senare, 1944, halkade Lindgren och stukade foten, vilket fick 

henne att skriva ner Pippi och det blev början på hennes långa författarskap.  

De bibliska berättelserna som Astrid Lindgren fick med modersmjölken kom att utgöra 

grunden för allt hon själv har berättat,
38

 men därmed inte sagt att Lindgren låter sig sorteras in 

under någon filosofisk etikett.
39

 Vad gäller Lindgrens uppfattning om Gud lär hon själv ha 

sagt: ”Jesus tycker jag om, men Gud förstår jag mig inte på.”
40

 Lindgren skapade en egen 

livssyn där människan ställdes i centrum och etiskt ansvar och medmänsklighet var de 

fundamentala riktlinjerna. Som innersta drivkraft och hjärta i Lindgrens författarskap finns en 

djup kärlek till människobarnen. Hennes uppfattning vad gäller barnuppfostran var klar och 

tydlig: ”Ge barnen kärlek, mer kärlek och ännu mer kärlek så kommer det goda uppförandet 

av sig självt” skrev hon i tidningen Husmodern 1948.
41

 Lindgren dog i sitt hem i Stockholm 

den 28 januari 2002. 

 

6.3 Böckerna 

 

6.3.1 Emil i Lönneberga 

Emilböckerna är tre till antalet, de gavs ut 1963, 1966 och 1970. Emil är den figur som står 

Lindgrens hjärta närmast.
42

 Handlingen, berättad utifrån en god vän till Emils mamma,
43

 

utspelar sig på den fiktiva gården Katthult i Lönneberga socken i Småland, i trakten i närheten 

av småstäderna Vimmerby och Mariannelund, troligtvis någon gång strax före och under 

sekelskiftet 1900.  
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Det är Lindgrens pappa Samuel August Eriksson som i mångt och mycket har stått förebild 

till den ivrige och påhittige Emil
44

 och berättelserna om Emil är både en folklivs- och 

hembygdsskildring. Emils mamma heter Alma, Emils pappa, som också är den som ofta är 

den som råkar ut för Emils hyss, heter Anton, Emils lillasyster heter Ida. I persongalleriet runt 

Katthult finner vi även pigan Lina och drängen Alfred tillsammans med en hjälpgumma som 

heter Krösa-Maja. Alfred är en av de viktigaste personerna i Emils liv, han är en godmodig 

och tålig man som Emil tyr sig till och ser som sin vän. Alfred har en verklig förebild i en 

rättare på Näs som hette Pelle.
45

 En bild av deras starka vänskap framkommer i den andra 

boken när de är och badar och Emil säger ”Du och jag Alfred. Ja, du och jag Emil, sa Alfred. 

Tror jag det.”
46

  

Ytterligare en person som bör omnämnas här är Kommandoran
47

. Hon är föreståndare på 

fattigstugan och beskrivs som en girig och elak tant, som dikterar villkoren för de boende där, 

trots att hon ett hjon som de andra.  

 

6.3.2 Madicken på Junibacken 

Lindgren skrev två böcker om Madicken på Junibacken, den första, Madicken, kom ut 1960, 

sedan dröjde det sexton år, fram till 1976, då den andra boken Madicken och Junibackens 

Pims gavs ut. Böckerna är berättade i tredje person och genremässigt kan de beskrivas som en 

sammanhängande familjeroman.
48

 Handlingen är förlagd till tiden för första världskriget och 

staden liknar Vimmerby.
49

  

 

Precis som Emil till viss del har sin förlaga i Lindgrens pappa Samuel August bär karaktären 

Madicken drag inspirerade av en verklig person: Hon hette Anne Marie Ingeström och var en 

kamrat till Lindgren under uppväxten.
50

 Madicken kan beskrivas som en flicka med hjärtat på 

rätta stället och hon är snabbtänkt och rådig. Hon är vig och spänstig och beskrivs som en 

vildbasare.
51

 I första boken börjar Madicken (som i boken egentligen heter Margareta 
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Engström) skolan. Hennes lillasyster, Lisabet, är två år yngre. Madickens pappa Jonas är 

tidningsredaktör och kämpar för de fattigas rättigheter, och han kallas ibland för 

herrskapssocialisten.
52

 Mamma Kajsa är en s.k. fin fru som ibland får huvudvärk och måste gå 

till sängs. Då finns det stadiga, jordnära hembiträdet Alva där och tar hand om barn och 

hushållet på Junibacken. Vi hittar också hjälpfrun Linus-Ida, som berättar berättelser ur bibeln 

och sjunger sorgliga sånger om människor som super och som omvänder sig för sent. Linus-

Ida tillskrivs en stor betydelse i Madickens liv och har sin förlaga i två hjälpgummor, Ida i 

Liljerum och Marie i Vendladal som Lindgren och hennes syskon brukade gå till.
 53

  

 

Även om det trygga livet i familjen dominerar så möter Madicken en annan verklighet utanför 

hemmets väggar. I småstadsskildringen framträder något nytt - en tonvikt på klasskillnader. 

Slummen i samhällets utkant ställs i kontrast till den fina familjen på Junibacken.
54

 Granne 

med Junibacken ligger den lilla stugan Lugnet och där bor Madickens stora kärlek, Abbe. Han 

är i tonåren och älskar flygmaskiner och äventyr. Han bakar sockerkringlor som hans mamma, 

tant Nilsson, säljer på torget, medan fadern i huset, farbror Nilsson, mest sover ruset av sig 

efter att ha tillbringat timmar tillsammans med andra likasinnade på den lokala krogen Trill-

in. Andra för historien viktiga personer är de fattiga syskonen Mia och Mattis, som bor 

tillsammans med sin mor i samma kvarter som Linus-Ida.  

 

7 Gudsbilder 

7.1  Gud som världens skapare 

I teorikapitlet konstaterades det att det finns många olika föreställningar om vad eller vem 

Gud är. En vanlig föreställning om Gud är att Gud har skapat världen. Söndagen den 14 

november hålls det husförhör i Katthult.
55

 Husförhören innebar att prästen samlade 

församlingsborna och kontrollerade deras läskunnighet och vilka kunskaper de hade i katekes 

och kristendomskunskap. Husförhörens resultat dokumenterades s.k. husförhörslängder och 

genom att vara upptagen där garanterades man medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
56

 

Husförhören avvecklades under slutet av 1800-talet, och i början av 1900-talet, då allt färre 
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hushåll hade vilja, husligt utrymme eller ekonomi nog att stå värd för dessa.
57

 På husförhöret i 

Katthult berättar prosten om Gud som skapat världen och alla människorna.
58

 Pigan Lina 

hänger inte riktigt med i alla resonemang och när prosten frågar Lina om hon någon gång 

tänkt på hur märkvärdig Hans skapelse är, svarar hon:  

”Ja, det förstås, själva mej var väl inte så märkvärdig å göra. Men alla di  

där krumelurerna som jag har i örona, di tycker jag att det skulle vara marigt å få ihop.”
59

  

 

Här framträder Gud som något annorlunda än människan, det är en skapande Gud som kan 

göra märkvärdiga ting, som öron till exempel, och Gud är också den som ger alla människor 

liv, även fattiga och inte märkvärdiga pigor som Lina. Bilden av Gud som skapare tycker 

pigan Lina är svår att förstå sig på. Hon uttrycker att allting rörs ihop.
60

 På frågan om vilka de 

första människorna var svarar Lina Tor och Freja och inte Adam och Eva, som är det svar 

prosten förväntar sig. Svaret indikerar att Lina verkar tänka att Gud är en skapare, men hon 

förstår inte hur Gud skapar. Gud är här både outgrundlig och svårförståelig. 

Även i böckerna om Madicken förekommer skapelseberättelser. I Madicken berättar 

Madicken för sin lillasyster Lisabet att hennes klasskamrat Mia inte riktigt hänger med i 

skolan.
61

 Mia skulle under en lektion återberätta vad som står i bibeln om hur Gud gjorde de 

första människorna. Här är det 1 Mosebok kapitel 2: 21-23 som avhandlas. Men istället för ett 

revben, säger Mia att Gud tog ett rivjärn och därav skapade kvinnan. Texten avslöjar vidare 

att Madicken inte heller förstår, hon säger att Gud tog ett rävben (istället för ett revben), och 

det undrar Lisabet vad räven skulle tycka om…
62

 Barnens resonemang tyder på att de har läst 

skapelseberättelsen i Bibeln (eller fått den berättad för sig), men att de trots det inte har 

förstått innebörden i den. Det är ganska stor skillnad på ett revben och ett rävben... Inte heller 

är det lätt att förstå den skapelseberättelse som förekommer i Madicken och Junibackens 

Pims. Här är det 1 Mosebok 2:7-9 som återberättas och det är återigen Mia som missuppfattar 

berättelsen
63

. Bibeln var grunden i skolan under den tid som berättelserna är tänkta att utspela 

sig, texter från bibeln lärdes in utantill och det lästes ur den på lektionerna och den så kallade 

bibliskan var ett av de viktigaste ämnena i skolan, därför borde Madicken ha umgåtts mycket 
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med berättelserna och texterna. Att Gud har förmåga att skapa människor, det verkar barnen 

ha koll på, men inte hur det gått till. 

 

Det verkar vara samma problem för barnen i berättelserna om Madicken som det är för pigan 

Lina i Emil. Lina såväl som barnen verkar missuppfatta vad det är Gud egentligen gör när 

människan skapas, de blandar ihop rivjärn, revben och rävben
64

 och Mia tänker att när Gud 

hade format Adam av en lerklump, ställde han honom på tork.
65

 Lina fattar inte hur öronens 

former blir tillverkade. Gud som skapare framstår som outgrundlig och förvirrande för dem, 

men föreställningarna i de båda bokserierna om Emil och Madicken torde ändå kunna 

sammanfattas i att de anser att Gud är skaparen av världen, och det ifrågasätts inte. Gud skulle 

med andra ord kunna karaktäriseras som världens och livets ursprung, grunden till allt, och 

finns hela tiden med. Gud blir därmed en slags bakgrundsgestalt. 

 

7.2 Gud som bakgrundsgestalt  

I första boken om Emil, Emil i Lönneberga, förekommer inte Gud en enda gång, där nämns 

bara sådant som eventuellt kan sägas förknippas med Gud. Emil liknas – utseendemässigt, 

inte till sättet - vid en ängel, vid två tillfällen
66

, och hans lillasyster Ida tror att när Emil inte 

finns att finna någonstans vid ett kalas en söndag att han förvandlats till en vit höna och farit 

upp till himlen.
67

 Ida verkar tänka sig att himlen är en plats som man kommer till när man dör, 

men Gud nämns inte specifikt i samband med denna himmel. Det är annars en vanlig bild av 

Gud, inte bara inom kristen tro, att Gud skulle vara lokaliserad på en bestämd plats ovanför 

jorden, med andra ord - i himlen.
68

 Detta med himlen återvänder jag till strax, men innan det: 

Första gången Gud nämns i berättelserna om Emil är i boken Nya hyss av Emil i Lönneberga. 

Det är Emils mamma Alma som den 28 juli skriver i sin blå skrivbok: ”Gud hjelpe mig för 

den Gåssen.”
69

 Hon skriver det när det har varit en olycksdrabbad dag för Emils pappa Anton. 

Han lyckas sätta stortån i en råttfälla (som Emil gillrat för att inte råttorna ska äta upp maten) 

och få både palt- och raggmunksmet över sig (tack vare lekar Emil lär sin syster Ida).  Det 

skulle kunna tänkas att Alma uttrycker en bön om att Gud ska hjälpa henne, och det kanske är 

                                                           
64

Lindgren, 1976a, s. 97 
65

 Lindgren, 1976b, s. 90 
66

 Lindgren, 2013, s. 7 och s .97 
67

 Lindgren, 2013, s.57 
68

 Bråkenhielm, 2009, s. 125 
69

 Lindgren, 2013, s. 136 



17 
 

en bön, men det här sättet att använda Gud på verkar snarare antyda en språklig konstruktion. 

Själva verbformen, presens konjunktiv, är visserligen en verbform som uttrycker något 

önskat, tänkt eller ovisst70, men den används i begränsad omfattning i svenska språket, främst 

i en del stående uttryck och som ett sådant används det troligen här såväl som på fler ställen i 

böckerna om Emil.  Några exempel på det följer här: 

I den tredje boken, Än lever Emil i Lönneberga, berättas det att mamma Alma utbrister ”Gud 

välsigne dig, Emil”
71

, när han kommer hem efter en auktion i Backhorva där han varit 

lördagen den 12 juni och till sin fars stora förskräckelse ropat in bland annat en halt höna, en 

häst och en brandspruta, samt en brödspade till sin mamma.  

Krösa-Maja ska vara med och hjälpa till, och hon är väldigt rädd för att den hemska 

sjukdomen tyfus ska komma till byn. ”Gud hjälpe den som får tyfus, säger hon.”
72

 Tyfus är en 

smittsam och ibland dödlig infektionssjukdom som sprids med hjälp av löss.
73

 Den är ovanlig 

nu, men en realitet då Emil-böckerna tros utspela sig. Någon som heller inte har roligt den 

dagen är pigan Lina som har tandvärk. ”/…/ gu’tröste mej, stackare”, säger hon.
74

  

Dessa uttryck kan förklaras som att Gud förekommer i böckerna om Emil mer som fond och 

som en bakgrundsgestalt. Emils pappa Anton är kyrkvärd
75

 och det antyds att familjen går i 

kyrkan om söndagarna, vilket borde innebära att tanken på Gud ändå finns med, trots själva 

begreppets frånvaro i den första boken. En bakgrundsgestalt kan på ett självklart och påtagligt 

sätt ändå vara närvarande i människornas liv. Kanske är det därför Ida inte nämner Gud i 

samband med himlen. Gud kan som bakgrundsgestalt trots allt sägas vara med i det som 

händer och sker, människorna kan ha kontakt med Gud och de kan räkna med, att Gud inte 

bara är med utan också är beredd att ingripa.  

Det kan här vara på sin plats att uppmärksamma att Gud genom båda bokserierna på ett sätt 

ökar sin närvaro successivt på ett rent bokstavligt plan, därför att Gud som begrepp 

förekommer oftare i andra och tredje boken om Emil, och Gud är än mer närvarande i 

böckerna om Madicken. Varför det är så kan, åtminstone delvis förklaras med att böckerna 

har olika fokus. Emil är några år yngre än Madicken, han börjar inte skolan förrän i slutet av 
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bokserien och då går han bara varannan dag. Det är också så att ”… böckerna om Emil riktar 

sig till yngre barn än böckerna om Madicken, vilket gör att Madicken-böckerna ofta är lite 

mer komplexa” 
76

.  Nu återvänder vi till frågan om Guds plats i himlen. 

 

7.3  Gud har sin plats i himlen 

I böckerna om Madicken förekommer himlen med jämna mellanrum, men till skillnad från i 

Emilberättelserna är Gud specifikt på en plats i himlen. Exempel på detta finns redan i det 

första kapitlet i den första boken, Madicken, när Madicken och hennes lillasyster Lisabet är 

med hjälpfrun Linus-Ida nere vid ån och sköljer tvätt. Madicken vill att Linus-Ida ska sjunga 

en sorglig visa som heter Jesu järnväg till himmelen.
77

 Flickan i visan vill ta tåget till himlen 

för att träffa sin döda mamma. Madicken är så glad att hennes egen mamma lever och varje 

kväll i sin säng ber hon bönen Gud som haver. Den bönen är ”… en bön i barnets intresse och 

den handlar om dess behov av trygghet och skydd” 
78

 och Madicken verkar be den för Gud 

ska se till att inget ont ska hända henne och hennes familj. Hon ber också en extra bön att alla 

hon känner då ska åka upp till himlen samtidigt. Men ändå kanske det bästa är om de aldrig 

behövde fara dit, de har det ju så trevligt hemma.
79

  

Här talas det om himlen som en plats man kommer till när man dör, även om det inte är 

utförligt beskrivet hur det skulle se ut där, annat än att det är en annan plats än jorden. Den är 

också långt bort och uppe någonstans, avskild från världen. I den här berättelsen förekommer 

tanken att Gud på något sätt är någon som kan bestämma i himlen, Gud verkar till exempel 

kunna besluta när och hur man kommer till himlen och också om man kommer dit. Jag 

kommer att återvända till det här exemplet. 

I det första kapitlet i Madicken och Junibackens Pims har Madicken och Lisabet en teologisk 

diskussion rörande om-et. Om en kannibal äter upp en missionär, kommer han till himlen då 

när Gud får veta vad han gjort? Missionären borde rimligtvis ha levt ett fromt och 

gudsfruktigt liv, så som Gud vill att människor ska leva, han har jobbat för Guds rike på 

jorden, varit någon som åkt iväg långt bort för att predika Guds ord och gärningar för andra 

folk. Missionärens plats i himlen är alltså given, förutsatt att man tänker sig att himlen är en 
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plats dit man kommer när man dör om man varit en god människa på jorden. Men kannibalen 

som varit ond eftersom han ätit andra människor, han borde inte få komma till himlen. Var 

han borde hamna i stället skrivs inte ut i berättelsen, men underförstått är nog att när man varit 

så elak som han, då hamnar man i helvetet. Så missionären har en plats i himlen, inte 

kannibalen. Kannibalens chans till att få en plats i himlen är att lura sig in där, och då 

rimligtvis genom att äta upp missionären och så att säga ha honom i magen. Barnen tycks 

dock tänka att Gud inte låter kannibalen vara kvar i himlen: 

”Men vänta bara, när Gud får veta vad han har gjort”, säjer Madicken hotfullt. 

”Pilutta honom, då åker han ut”, säger Lisabet.
80

  

 

Detta verkar vara sagt med en humoristisk underton, men nog spåras en del allvar i tanken. 

Till himlen kommer människor när de dör, om de har varit snälla och gudfruktiga. Har man 

inte varit det, då får man inte vara kvar där, då kan Gud besluta att man ska skickas ut. Här 

beskrivs Gud som någon med makt och myndighet. Dels har han så mycket makt att han kan 

bestämma vem som får komma till himlen, och dels kan Gud fatta beslut om att skicka iväg 

människor som redan har kommit dit. Barnen tänker sig inte en alltigenom god och förlåtande 

Gud i det här exemplet, det är en Gud som kan döma, straffa och byta åsikt. Det som barnen 

inte funderar på är vad som händer med missionären då kannibalen måste ge sig av därifrån. 

Gud är allsmäktig, men tydligen inte allvetande. Det antyds i när-et. När Gud får veta vad 

kannibalen gjort åker han ut. Det låter som att Gud får veta det när kannibalen kommer till 

den avskilda plats som kallas himlen. Detta antyder att himlen är en annan plats än jorden och 

att Gud befinner sig där. Gud är på ett sätt avskild från världen, det skulle kunna översättas till 

en transcendent gudsbild. Gud är något annorlunda väsen som det finns ett avstånd till, men 

till skillnad mot Emilböckernas Gud som diffus bakgrundsgestalt är Gud här en mer verklig 

figur, Lisabet och Madicken tänker sig att Gud är någon som är som en person som kan bli 

arg och byta åsikt.  

 

7.4 Gud har känslor och är en Han 

Resonemanget ovan tyder på att barnen tänker sig att Gud är någon som kan fatta beslut, Gud 

bör alltså ha känslor, nästan som en människa. Vi går tillbaka till exemplet med Madicken och 

flickan och järnvägen till himlen. Här säger Madicken att hon inte vågar be Gud om att hon 
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aldrig ska få fara till himlen, hon tror att han skulle bli ledsen då.
81

  Madicken tänker sig alltså 

att Gud är någon som kan bli ledsen precis som en människa. Det kan beskrivas som en 

antropomorf föreställning om Gud, det vill säga att det är en människoliknande gudsbild som 

förekommer här. Det är en bild av Gud som finns representerad i Bibeln i både gamla och nya 

testamentet och det är något som karaktärerna i böckerna antagligen känner till. Gud kan gå i 

Edens lustgård med Adam, brottas med Jacob på en stege och kan blåsa med sina näsborrar 

för att dela det röda havet.
82

Och Gud kan ha en åsikt och sedan vara beredd att ändra sig som i 

1 Mosebok 19 där Lot övertalar Gud att inte förstöra den stad han och hans familj tar sin 

tillflykt till, i berättelsen om Sodom och Gomorra. Gud är också någon som kan visa kärlek, 

som i Johannesevangeliet 3:16 där det står att Gud älskar. 

Exemplet visar också att Madicken tänker att Gud är en han och det finns fler bevis på det. På 

valborgsmässoafton går Madicken till stan med Alva och köper nya sandaler. På kvällen vill 

hon ha på sig de nya sandalerna till majelden. Mamma protesterar, det blir att ta de gamla 

kängorna. Mamma och pappa ska bort på middag i hotellträdgårdspaviljongen med några 

vänner till familjen.
83

  Lisabet tycker minsann att Madicken borde bett till Gud i god tid före 

valborgsmässoafton så att han skulle se till att mamma låtit Madicken ha de nya sandalerna på 

sig. Madicken tänker dock att det är för sent. ”När hon redan sitter i paviljongen, där kan han 

ju inte komma och bråka om det!”
84

 säger Madicken. Madicken verkar alltså tänka att Gud är 

som en han, men därmed är inte sagt att Gud är samma som en mänsklig mansperson. Hon 

säger bara att han inte kan komma och bråka, inte att han skulle kunna klampa in med 

stövlarna på. Hur han i så fall skulle komma och bråka om det, är inte berättelsens poäng. 

Poängen kommer jag att återkomma till längre fram, under rubriken Barnen och de vuxnas 

gudsbilder. 

Även i Emil benämns Gud som en han, när prosten på husförhöret i Katthult ber pigan Lina 

betänka hur märkvärdig Hans skapelse är.
85

  Det är troligt att både prosten och Madicken 

säger han om Gud därför att de har läst sig till och hört i bibelberättelserna och att det är så 

man benämner Gud, som en han. Bibeln fanns i stort sett i varje hushåll under den tid som 

böckerna om Emil respektive Madicken är tänkta att utspela sig, och de bibliska berättelserna 

utgör en betydande referensram till de bilder av Gud som karaktärerna i böckerna har.  

                                                           
81

 Lindgren, 1976a, s. 19 
82

 Vardy, 1995, s. 30 
83

 Lindgren, 1976b, s.24 
84

 Lindgren, 1976b, s.24 
85

 Lindgren, 2013, s. 337 



21 
 

 

7.5 En biblisk gudsbild 

I böckerna om Madicken ges många exempel på hur bibelns berättelser utgör en stor källa till 

barnens föreställningar om Gud. Till exempel leker systrarna Engström berättelserna, ur 

Gamla testamentet är det de om Adam och Eva
86

, Moses i vassen
87

 och Josef i brunnen
88

, men 

även den barmhärtige samariern ur Nya testamentet blir föremål för en lek tillsammans med 

de nyfunna lekkamraterna, systrarna Mia och Mattis
89

. Berättelserna ur Gamla testamentet är 

spännande och tacksamma att dramatisera, de är ofta uppdelade i ont och gott och blir på det 

viset enkla att förstå. En av poängerna med berättelsen om den barmhärtige samariern ur 

Lukasevangeliet (Luk 10:30-37) är att ge en bild av en Gud som är någon som vill hjälpa, ta 

hand om och skydda människor. Och det sker i boken samtidigt som barnen leker berättelsen, 

de fattiga syskonen Mia och Mattis blir tvättade, avlusade och får äta sig mätta tillsammans 

med Madicken och hennes syster Lisabet.
90

 

Det finns ytterligare ett bibelställe refererat i Madicken och Junibackens Pims. Det är julafton 

och Madicken och Lisabet har med sig en korg med julmat till Linus-Ida.
91

  När de går 

därifrån träffar de på Mia. Madicken vet att Mia är fattig och hon vill ge Mia något i julklapp. 

Hon ger henne därför sitt guldhjärta.
92

 Hon ångrar sig senare – guldhjärtat är bland det finaste 

hon har. Men så minns hon vad Linus-Ida har berättat för henne ur bibeln: ”den som ger åt de 

fattiga får tiofalt igen.” Så Madicken konstaterar att det måste betyda att hon kommer för tio 

stycken nya guldhjärtan i julklapp. Det får hon nu inte, men hon verkar ändå inte bli ledsen 

för det:  

                    Och vad som är ännu konstigare, Madicken får inte ett enda guldhjärta.  

                    Men det struntar hon i. För hon får så mycket annat.
93

 

Dock finns det här uttrycket inte i bibeln som ett enskilt bibelcitat. Istället är det ett folkligt 

uttryck, en sammansmältning av Ordspråksboken 19:17 och liknelsen i Lukas 19 om de tio 

punden. Madicken har en mycket konkret bild av vad hon tror att det är bibeln säger. Hon blir 

glad över att hon ska få tio nya guldhjärtan. Det här kan tas som exempel på hur barn tolkar 

                                                           
86

 Lindgren, 1976b, s. 72 
87

 Lindgren, 1976a, s. 24 
88

 Lindgren, 1976a, s. 174f 
89

 Lindgren, 1976b, s. 135 
90

 Lindgren, 1976b, s. 134f 
91

 Lindgren, 1976b, s.220 
92

 Lindgren, 1976b, s 221 
93

 Lindgren, 1976b, s.228 



22 
 

bibeltexter och hur svårt det ibland kan vara att förstå meningen i och bakom texten och 

därmed också hur outgrundlig Gud är.  

När Madicken första gången får höra berättelsen om Josef i brunnen (1 Mosebok 37: 23-35) 

blir hon ledsen och upprörd
94

. Hon tycker att det är förfärligt att det finns så elaka människor 

som Josefs bröder, slänga sin egen bror i en brunn och sedan gå hem och tala om för pappan 

att sonen dött… Det spelar ingen roll att mamma försöker trösta henne med att säga att Josef 

fick det bra sedan och han fick träffa sin pappa igen (1 Mosebok 46:30).  Madicken sörjer 

ändå över Josef och vid sängdags berättar hon för Lisabet om det hemska Josef var med om
95

. 

Så kommer det sig några veckor senare att systrarna leker den spännande berättelsen om Josef 

i brunnen, som de har lekt andra berättelser ur bibeln. Något händer med Madicken när de 

leker, hon identifierar sig med Josefs bröder
96

. Hon minns att Lisabet tagit och bitit huvudet 

av en docka av choklad Madicken fått i present och plötsligt är hon arg på Lisabet och 

bestämmer sig att på riktigt sälja sin syster som slav, hon skriver texten ”Liten vacker slav till 

salu” på en lapp och lämnar Lisabet i brunnen, trots att Lisabet skriker.
97

  Men Madicken 

ångrar sig till slut och springer tillbaka för att hjälpa Lisabet upp. Då är Lisabet inte där, 

istället ligger lappen kvar med ny text skriven under den förra: ”Denna slav har jag köpt för 

fem öre. Isidor, hundturk och slavhandlare”
98

.  

                

                Stackars Madicken! Varför får hon inte sjunka ner i jorden och aldrig komma opp mer?  

                   Vad har hon gjort… gode Gud, låt det inte vara sant… hon har sålt sin egen syster till slav!
99

 

 

Madicken skäms så mycket över det hon gjort att hon inte vågar gå hem till Junibacken. 

Istället springer hon till Linus-Ida som får höra hela historien. Madicken somnar utmattad där 

och när hon vaknar är Lisabet där och systrarna återförenas under kramar och Madickens 

ånger och kärlek. Det visar sig att det är Abbe som skrivit på lappen och tagit Lisabet upp ur 

brunnen, inte någon turkisk slavhandlare.
100

  

 

Här kommer det fram en föreställning om Gud som inte främst är en moralisk erfarenhet, 

Madicken uttrycker inte att det är Gud som kommer straffa henne för det hon gjort, snarare är 
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hon rädd för, eller orolig för hur världen kommer att döma henne. Hon ber till Gud mer som 

till en existentiell erfarenhet, Gud är allsmäktig och borde då se till att det där hemska inte är 

sant. Och det är inte sant att Lisabet blivit uppköpt av en slavhandlare, det är Abbe som fått 

Madicken att tro det. Den här berättelsen, menar Fischer-Nielsen, vill dessutom visa på att 

försoning alltid är möjlig.
101

 Precis som Josef i bibelberättelsen försonas med sina bröder, 

försonas Madicken med sin syster. Det är en Gud som vill det goda som framkommer här. 

 

Hjälpgumman Linus-Ida är en mycket viktig person när det gäller förmedlandet av de bibliska 

berättelserna till Madicken och Lisabet. Hon berättar om David och Goliat (1 Sam 17), Moses 

i vassen (2 Mos 2: 1-10), Josef i brunnen (1 Mos 37: 12- 35) och de tre männen i den 

brinnande ugnen (Dan. 3: 1-30). Hon berättar om Daniel i lejongropen, (Dan. 6), och om den 

elaka kung Herodes som dödade små pojkar i Judalandet när Jesus var liten,  (Matt. 2: 16-

18).
102

 Madicken gråter då, men mest gråter hon när Linus-Ida berättar om hur elaka 

människorna var mot Jesus, hur de slog honom och hur han hängdes upp på ett kors, och ändå 

var han snäll och tålig hela tiden.
103

  

Särskilt i centrum i de bibelberättelser som tas upp i böckerna om Madicken står temat om 

den lilles kamp mot den store, där den lille, som har Gud vid sin sida, är den som trots allt går 

segrande ur striden. Josef som slängs i brunnen blir Farao i Egypten, David slår ner Goliat 

trots att Goliat är så mycket större och starkare, Moses som hittas i vassen av Faraos dotter 

blir judarnas ledare.  

Den föreställning om Gud som Madicken och hennes syster får genom dessa bibliska 

berättelser är ändå ganska komplicerad. Det är en Gud som gör det oväntade, som i sin 

allsmäktighet ställer sig på den svages sida, på den som rimligtvis utifrån de yttre 

omständigheterna inte borde klara sig. Men det är också en Gud som har favoriter, det är en 

Gud som väljer vissa människor framför andra. Det går ändå att ta fasta på att Gud i 

bibelberättelserna väljer att beskydda den han älskar, det visar till exempel berättelsen om de 

tre männen klarar sig ur den brinnande ugnen och Daniel som inte blir uppäten av lejon.  

Namnet Jesus förekommer inte någon gång i böckerna om Emil och bara ett fåtal gånger i 

böckerna om Madicken, en gång i Madicken som Jesusbarnet när flickorna Engström en kall 
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vinterdag har gått hela vägen till Apelkullen, en gård lite utanför stan där deras mamma 

brukar handla ägg
104

 och andra gången i exemplet ovan från Madicken och Junibackens Pims 

där Madicken gråter när hon hör om Jesus som led på korset och ytterligare en gång när en 

psykiskt störd man vid namn Lindqvist utropar ”Herre Jesus, hjälp mig”
105

. Det tillhör en 

biblisk och kristen gudsbild att tänka sig Gud som Jesus, men i Madicken är den bilden av 

Gud inte särskilt ofta förekommande och det kan därför vara svårt att dra några konkreta 

slutsatser. Gud och Jesus förekommer aldrig tillsammans i böckerna. Jesus beskrivs dock som 

snäll och tålig och att vara snäll är något som barnen i både Emil och Madicken återkommer 

till som en önskvärd egenskap. 

 

7. 6 Gud hör bön 

Emil är en vild och envis unge som gör en hel del bus. Hans pappa är den som oftast råkar ut 

för Emils omsorger och för dessa får Emil ett och samma straff varje gång: Han blir satt i 

snickarboden för att begrunda sina hyss. En söndag sitter Emil i snickarboden och täljer sin 

etthundratrettionde trägubbe medan han tänker över sina hyss.
106

 Ett sådant exempel på hyss 

är hur det var när Emil hissade upp sin lillasyster Ida i en flaggstång.
107

 Han gjorde det han 

gjorde för att Ida uttryckte en önskan om att hon ville se ända till Mariannelund. Det kan 

tyckas råda en obalans mellan Emils avsikter med sina handlingar och själva frukterna av 

handlingen. Hyssen är nästan alltid något som Emil gör från djupet av sitt hjärta för att vara 

till gagn och glädje och uppmuntran för sin nästa
108

, men Emils goda vilja återföljs ofta av 

hans bristande förmåga att bedöma konsekvenserna.
109

 Just vid det här tillfället kommer Emil 

ihåg att det är söndag, och om söndagarna får man inte skära med kniv, det är rena hemska 

synden.
110

 Emil ställer ifrån sig sin trägubbe och medan skymningen faller utanför, tänker han 

på sina synder. Vi får inte veta vilka alla dessa synder är, (kanske en av dem var att Emil 

tänkte på att söndagarna var Guds dag, det är då gudstjänst ska firas och länge var det så i 

Sverige att inget arbete fick utföras på en söndag, den dagen skulle helgas åt Gud och vara 

vilodag, och kanske var det att han hade färgat Ida blå för att folk skulle tro att hon hade tyfus, 
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eller att han hade försökt hjälpa Lina att dra ut hennes onda tand), men vad vi får veta är att 

Emil till sist knäpper sina händer och ber till Gud: 

”Käre Gud, gör så att jag slutar med mina hyss! Beder vänligen Emil Svensson, Katthult, 

Lönneberga.” 
111

  

Att Emil ber om hjälp att sluta med sina hyss antyder att han tänker sig att Gud inte skulle 

vara så förtjust i hyss, att Gud istället skulle vara någon som uppskattar snälla och beskedliga 

människor som inte syndar. Han tänker också att Gud är någon som han kan be till att aktivt 

gripa in. Kristendomen har traditionellt hävdat att det är tillåtet att be för att vissa saker ska 

hända, och att saker och ting ibland händer som ett resultat av bön. Det finns en relation 

mellan människan och Gud som kan uttryckas så att när människorna ber till Gud, så vill de 

ha ett svar från Gud. Här framkommer en personlig Gud som karaktärerna tror kan agera i 

världen, en Gud som kan påverka händelseförlopp och därmed verka i tiden. Det antyds här 

en Gud som inte är passiv, utan evig och aktiv i världen. Det tyder också på att Emil ser Gud 

som en existentiell erfarenhet, som i förlängingen kan få en moralisk dimension då han, som 

även andra människor genom tiden gjort, ibland väldigt konkret, förändrar sitt liv för att leva 

utifrån denna erfarenhet. Med tiden slutar Emil med sina hyss och han blir till och med 

kommunalnämndens ordförande
112

.  

I Nya hyss av Emil i Lönneberga berättas det att när höstmörkret lägger sig över Katthult sitter 

familjen tillsammans i köket och pysslar var och en med sitt
113

. Krösa-Maja är också där 

ibland och hon berättar om hur det var i Småland när hon var liten, att det fanns vargar och 

hemska varulvar i skogarna
114

. Emil bestämmer sig för att han vill fånga en varg och 

tillsammans med Alfred gräver han en varggrop.  En varggrop var en slags fångstgrop för 

rovdjur. De låg enstaka, i närheten av gårdar eller byar och fanns i större delar av landet. 

Varggroparna var vanligen runda, 5 -10 meter i diameter, men kunde vara kvadratiska och 

något mindre. De kunde ha kallmurade väggar av sten eller haft tvärväggar av trä som senare 

förmultnat. De hade en påle eller annan anordning i mitten, som burit ett lockbete i toppen.
115

 

Emil ber till Gud varje kväll att de grenar och kvistar han lagt över gropen inte ska brista 

förrän det kommer en varg och ramlar i.
116

  Men Emil fångar ingen varg, utan istället är det 
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Kommandoran, den snåla och elaka föreståndarinnan på fattighuset som ramlar ner i 

varggropen. Man skulle kunna hävda att Emil blir bönhörd här, inte med en gång, och inte 

som han föreställt sig, men ändå. Han får något i sin varggrop och det var det han bad om. I 

den bönhörelsen skymtar vi ytterligare en föreställning om Gud.  Emil uttrycker först att 

Kommandorna är en varulv
117

, det antyder att Emil tänker att det är rätt åt henne, att hon på 

sätt och vis förtjänar att hamna i varggropen, som den ulv hon är. Kommandoran straffas för 

sin girighet, hon är ute efter korven som sitter på en pinne i granristäcket som ligger över 

varggropen, trots att hon redan ätit sig mätt på kalas
118

. Det skulle kunna tolkas så att det förs 

in ett rättvisetänkande här, och också en tanke om förlåtelse då Emil och Alfred hjälper 

Kommandoran upp ur gropen
119

, en ogärning följs av frälsning. Emils bönuppfyllelse –han får 

någonting i sin varggrop - rymmer också en moralisk läxa för Kommandoran. Hon erkänner 

också ett tidigare brott i efterdyningarna av att hon blir räddad ur varggropen
120

: ”Jo, jag tog 

korven, Gud förlåte mej, men det hade jag glömt på julafton.”
121

 

Denna berättelse kan också tas som exempel på att barn verkar ha en överordnad roll i Guds 

ögon framför de vuxna. Att Gud särskilt lyssnar på ett barns böner och önskingar. För barnen 

borde det betyda att de ser Gud som en allsmäktig Gud som har makt, myndighet och vilja att 

hjälpa dem.  

 

7.7 Gud gör något åt bönerna 

Barnen i Lindgrens böcker ber tillitsfullt till Gud både aftonbön och när de på ett eller annat 

sätt är i knipa eller när de önskar sig något speciellt.
122

 Det ser vi exempel på när Madicken 

klättrar upp på en stege för att gå balansgång på skolhusets tak och genom ett fönster på 

gaveln ser att överläraren ligger och sover där inne: ”… hon får be till Gud att han inte 

vaknar.”
123

 Det gör han inte, hon klarar balansgången. Det är en poäng i Astrid Lindgrens 

böcker att barnen ber till Gud om saker som de vill ska hända och att de alltid blir bönhörda, 

inte nödvändigtvis på det sätt de tror, men deras böner blir uppfyllda på ett eller annat sätt.
124
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En dag blir Lisabet avundsjuk på att Madicken ska få åka med sin skolklass på utflykt till ett 

högt berg.
125

 För att vara snäll går Madicken med på att göra en liknande utflykt med sin 

lillasyster. De sätter sig uppe på vedbotaket. Väl där pratar de om flygmaskiner. Man kan 

tydligen hoppa ut från flygmaskiner med ett paraply, det har Abbe sagt. Madicken hämtar ett 

paraply och med det i handen kastar hon sig ut från taket. Hela spektaklet slutar med att 

Madicken får en hjärnskakning och måste ligga till sängs i flera dagar och därmed får hon inte 

följa med på den efterlängtade skolutflykten. Då ber Madicken till Gud:  

 

- Käre Gud hjälp mej! För jag vill så gärna vara med. Gör så att farbror Berglund  

ringer till mamma och säjer att, nu är jag frisk, för det är jag. Men det är bråttom,  

om vi ska hinna få i ordning allt. Jag ska ha smörgåsar med mej och choklad, och  

Alva måste stryka min nya sjömansklänning. Så säj åt farbror Berglund, att han 

ringer nu genast, gör det, käre Gud, för jag vill så gärna vara med, amen!
126  

 

Men ingen doktor Berglund ringer, Madicken får ligga kvar i sin säng och hon gråter litet 

under täcket. Det Madicken ber här kan definieras som en begärande bön. Begärande böner 

handlar ofta om att be Gud om något eller att be att Gud ska ingripa. Och det gör Gud, när 

Madicken kommer tillbaka till skolan några dagar senare visar det sig att fröken också fått 

hjärnskakning samma dag som Madicken, och därför blev utflykten framflyttad och då kan ju 

Madicken följa med i alla fall! 
127

Så det kan uttryckas så hon blir bönhörd ändå, även om 

Guds vilja och mening tog en omväg, som den ibland gör.  

Ovanstående berättelse skulle kunna tolkas på så sätt som att även om de böner barnen ber 

inte kan räknas som alltigenom goda kan de ändå få ett bönesvar. Dock är det en problematisk 

gudsbild som framkommer. Gud verkar vara på Madickens sida, och inte på frökens, hon 

råkade illa ut och därför blev utflykten framflyttad. Gud verkar också sätta barnen före de 

vuxna, genom att låta olyckor ske med dem för att barnen ska få det de vill. Precis som i 

berättelsen om Emil och Kommandoran, där Emils bön och önskan om att fånga något i sin 

varggrop blir uppfylld i och med att Kommandoran ramlade i. Utifrån hennes perspektiv är 

Gud inte någon god böneuppfyllare, men den negativa upplevelse hon är med om kan trots 

allt sägas medföra något positivt: Om inte Kommandoran skulle ha ramlat i varggropen skulle 

hon kanske inte ha erkänt att det var hon som tog korven? 
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När det blivit höst råkar Madicken i slagsmål med Mia, den fattiga flickan som bor i samma 

kvarter som Linus-Ida. Mia svär, jävelunge, kallar hon Madicken och det får man ju inte säja, 

för den som svär kommer till helvetet, det har Linus-Ida sagt.
 128

 På kvällen blir Madicken och 

Lisabet ängsliga för Mias skull. Mia hade ju faktiskt svurit, och hur dum hon än kan vara, vill 

de inte att hon hamnar i helvetet. ”Kanske hjälper det om vi ber Gud förlåta Mia, säjer 

Madicken. Jag tror aldrig att hon kommer på att göra det själv.”
129

 Flickorna knäpper sina 

händer och ber, de vill rädda Mia undan evigt straff, och när de har bett känns det bättre, de 

har räddat undan Mia från straffet.  På sätt och vis kan man säga att de tänker att det går att 

förhandla med Gud, för någon annans räkning (till och med en fiendes) och de gör det 

eftersom de räknar med att Gud lyssnar till dem.  

En föreställning om Gud som någon som särskilt ser till barnen förekommer också i Madicken 

och Junibackens Pims. Abbe i granngården Lugnet är Madickens stora kärlek. När Abbe blir 

svårt sjuk i lunginflammation efter att ha räddat sin onyktre far från att drunkna tror alla att 

han ska dö.
130

  Hans pappa farbror Nilsson kallar sig själv för en hedning och skriver ett brev 

till Madicken: 

 Jag är en hedning, Madicken, det har jag alltid vatt, så jag har ingen Gud  

 att be till. Men det kanske du har, så be för Abbe då. Min virrepära här 

 hemma  ber för all del hela dagarna i ända, men det är liksom ingen reda  

 med det, Och jag tror att han kanske skulle höra mera på ett oskyldigt barn  

 som du. Du behöver förresten inte be så mycket. Bara fråga honom hur han  

 tror att Emil Nilsson i Lugnet får det, om Abbe tas ifrån honom… 
131

  

 

Farbror Nilsson slutar brevet med att säga att om sonen dör, då tänker han hänga sig. Här 

framkommer det att farbror Nilsson har ett ambivalent förhållande till Gud. Å ena sidan är 

han hedning och har ingen Gud, men å andra sidan verkar det som om farbror Nilsson tänker 

att Madicken, för att hon är ett barn, skulle ha en särskild böneväg till en Gud, att inte ens 

Abbes mammas böner kan hjälpa, men att denna Gud särskilt skulle lyssna till ett oskyldigt 

barns böner, farbror Nilsson tänker sig att Gud är extra barnkär. Denna tanke är inte helt 

gripen ur luften. I gamla testamentet, (1 Mos 21:17-21) finns exempel på hur Gud efter att 

Ismael gråter av törst öppnar Hagars ögon och uppenbarar en brunn för henne. Madicken hon 

ber, för Abbe, farbror Nilsson, tant Nilsson och för sin egen skull, för hur skulle världen bli 
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utan Abbe? Madicken tror att Gud har makt, kraft och vilja att hjälpa, hon tror att om hon ber 

tillräckligt hårt kommer Gud att agera så att Abbe blir frisk. Det här påminner om det Alister 

E. McGrath säger om Guds allsmäktighet, att den bland annat består i att Gud väljer att stå 

tillsammans med människor i deras maktlöshet.
132

 För Madicken blir bönhörd; Abbe 

överlever. Gud är också en Gud som kan hela sjuka, göra trasigt till helt. Det är även exempel 

på en aktiv Gud som agerar i världen, någon som särskilt ser barnens nöd. 

 

7. 8 Barnens och de vuxnas gudsbilder:  

I den tredje boken om Emil, Även lever Emil i Lönneberga berättas en dramatisk historia om 

hur Emil räddar drängen Alfred från att dö i blodförgiftning.
133

 Tack vare Emils rådighet och 

mod överlever drängen Alfred. När Alfred och Emil kommer hem, skriver Alma i den blå 

skrivboken: ”Min gud hur det trösstade mitt arma modershjerta som så ofta har förtviflat om 

Emil.”
134

 På de sista sidorna i boken Än lever Emil i Lönneberga kommer Gud på tal i ljuset 

av det Emil gör för Alfred. Det diskuteras att det kanske kommer bli något av den där Emil 

ändå. Det är Anton, Emils pappa som säger: ”Om han får ha hälsan och om Gud vill.”
135

 Detta 

uttalande av Emils pappa kan tyda på att man i Katthult, trots att man ser Gud som en 

bakgrundsgestalt ändå har en grundmurad tillit till Gud. Emils mamma nickar instämmande 

och Emil säger: ”Det blir det man får se.” Det kan tyda på en Gud som är outgrundlig och 

oförutsägbar i Emils ögon, där de vuxna menar att Gud är någon som vill och kan påverka 

tillvaron för människorna. För karaktärerna i böckerna om Emil är det inte en fråga om 

huruvida Gud finns eller inte, det handlar om vad Gud vill. Gud är den som bestämmer. Det är 

vad det är.  

 

I Madicken stöter vi på andra situationer där barnens och de vuxnas gudsbilder möts och 

konfronteras med varandra. Ett exempel har vi redan berört: Den valborgsmässoaftonen när 

Madicken vill ha sina nya sandaler och Lisabet tycker att hon ska be till Gud så att han ska se 

till att mamma låter Madicken ha sina nya sandaler istället för de gamla kängorna.
136

  

Madicken tror inte att bönen skulle hjälpa, för även om hon ville och Gud ville, så skulle inte 
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mamma sagt ja i alla fall. Här antyder Madicken att mamma inte tänker sig Gud på samma 

sätt som hon och hennes syster gör. Lisabet tänker att Gud är någon som skulle kunna föra 

Madickens talan, det skulle löna sig att be Gud om hjälp. Här ser vi att barnen tänker sig Gud 

är någon som har makt och som man kan be till, men de vuxna verkar inte bry sig om Gud, då 

Madicken menar att bönen inte skulle ha någon effekt på mamma. Det kan man tolka så att de 

vuxna karaktärerna i Madicken har glömt bort Gud, eller åtminstone bortser de från Gud. 

Stadsmiljön med dess utmaningar gällande livet och försörjningen innebär att de vuxna har 

andra saker att tänka på, Nilsson har sina supande vänner på Trill-in, hans fru – Abbes 

mamma bakar sockerkringlor för att få pengarna att räcka till och makarna Engström har fullt 

upp med sina bekymmer och den nya lilla bebisen som är på väg. De kanske inte har tid att 

fundera på Gud eller läsa bibeln lika ofta som barnen och Linus-Ida gör. 

 

7.9  Linus-Ida kontra de andra vuxna 

Hjälpgumman Linus-Ida är inte bara källa till en biblisk gudsbild i böckerna om Madicken, 

Hon har dessutom en folkreligiös uppfattning om saker och tings beskaffenhet. Hon påstår till 

exempel att det är syndigt att flyga (om Gud hade velat det skulle han gjort fåglar av 

människorna),
137

 och att det är ogudaktigt att önska livet ur sig.
138

 De som till slut hamnar i 

helvetet är de som inte uppför sig ordentligt här på jorden, bland annat de som svär och 

dricker.
139

 Som exempel framkommer tydligt att hon inte uppskattar att farbror Nilsson 

dricker. Då kommer han inte till himlen.
140

 Det ser hon alltså som att Gud dömer den som 

dricker, att inte hamna i himlen när man dör verkar vara det värsta som kan hända en 

människa. Farbror Nilsson ska inte så långt, svarar han, han ska bara till den lokala 

kvarterskrogen Trill-in där han kan få ett par öl och umgås med likasinnade. Farbror Nilsson 

verkar inte bry sig så mycket om Guds dom, men som vi sett tidigare har han har ändå en 

dubbelbottnad syn på Gud. Han har ingen Gud att be till, ändå vill han att Madicken ska be till 

denna Gud när sonen Abbe ligger dödssjuk. 

Linus-Idas dömande och straffande gudsbild kommer sig troligvis av att karaktären har sin 

trosgrund i både nykterhetsrörelsen och den gammalkyrkliga tradition som fanns i Småland 

vid den här tiden. Alkoholen var ett stort socialt problem och utgjorde ett hot mot både 
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folkhälsan och nationen såväl som produktionen. Både den gammalkyrkliga och den 

nyevangelistiska väckelsen företrädde en dualistisk världsbild, där kampen mellan Gud och 

djävulen sågs som grundläggande och antikrist kunde uppenbara sig i många olika 

skepnader.
141

  

Madicken ryser när Linus-Ida berättar om helvetet och om domedagen när alla döda ska stiga 

upp ur sina gravar och Gud ska bestämma vilka som hamnar i himlen och vilka som hamnar i 

helvetet.
142

 ”Det finns inget helvete, det har ju mamma sagt!” säger Lisabet då. Mamma Karin 

är alltså av en annan åsikt än Linus-Ida, och mamma tycker att Linus-Ida måste sluta berätta 

om helvetet för barnen. Här uppkommer två olika föreställningar om Gud som barnen på 

något sätt måste ta ställning till. Antingen tänker de att Gud är en straffande och dömande 

Gud som Linus-Ida förespråkar, eller så anammar de mammas helvetesfria tankar. Med tanke 

på att flickorna bestämmer sig för att be för Mia så att hon ska slippa undan evigt straff, kan 

kanske sägas att barnens och deras föräldrars syn skiljer sig åt. Barnen har ett sätt att 

kategorisera, i svart och vitt, de har ett konkret tänkande och har kanske lättare att ta till sig 

begreppspar som ont och gott, rätt och fel snarare än en mer komplex och sammanblandad 

föreställning om Gud. Linus-Ida är fattig och saknar formell utbildning, hon tillhör samhällets 

lägre skikt. Madickens föräldrar är av en annan samhällsklass och har förmodligen haft råd att 

köpa och läsa andra böcker än bibeln. Pappa Jonas är dessutom tidningsman och vad man 

brukar definiera som en bildad person, han har troligtvis sett mer av världen runt omkring än 

vad Linus-Ida har gjort. Från att ha varit ett bondesamhälle, där de flesta försörjde sig genom 

relativt små familjejordbruk, har istället ett stads- och industrisamhälle växt fram. Sverige 

utvecklades i både ideologisk och produktionsmässig bemärkelse och industrialiseringen 

förde med sig ett ökat behov av en utbildad befolkning. Pappa Jonas är en av dessa utbildade 

stadsbor. 

Ett sätt som kristna uttrycker sin tro på Gud är att samlas till gudstjänst i kyrkan om 

söndagarna och andra viktiga helgdagar. Det gör Emil och hans familj, för det gjorde man i 

bondesamhället
143

. Madickens pappa Jonas går aldrig i kyrkan 
144

. Trots att Madicken och 

hennes pappa verkar ha skilda åsikter vad gäller Guds existens menar Madicken ändå att, 

pappa, han är den godaste och snällaste hedning som finns
145

 . Mamma, Lisabet och Alva går 
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på julbön på julafton, men inte Madicken och hennes pappa. På julafton går han och 

Madicken istället på promenad i de fattiga kvarteren. Deras ”gudstjänst” består i att de 

tillsammans går runt i kvarteren och betraktar människors fattigdom och världens 

orättvisor
146

.  Madickens pappa Jonas är inne på att det är en ny tid, Guds existens är inte 

längre självklar. Han väljer att inte tro på någon Gud, åtminstone kan det verka så. Madicken 

och hennes teologiska funderingar tyder på att hon på ett annat sätt än Emil befinner sig i 

skärningspunkten mellan bondesamhällets självklara tro och stadslivets nya utmaningar. 

 

8 Sammanfattning  

 

Utgångspunkten för denna uppsats var ett intresse av att veta vilka föreställningar om och 

bilder av Gud som förekommer i Astrid Lindgrens böcker och inriktades till att handla om 

Emil i Lönneberga och Madicken. Med hjälp av en textcentrerad idéanalys har jag sökt titta 

efter vilka gudsbilder som framträder, där Gud nämns och i de bibelberättelser som 

förekommer. Inledningsvis i teoriavsnittet togs några bilder av Gud upp som traditionellt har 

förekommit och fortfarande förekommer. De beskriver Gud som allsmäktig och god, som 

skapare av allt liv. Gud sägs också vara tidlös, evig, och personlig. Ibland tänker man honom 

som en manlig figur och en specifikt kristen bild av Gud är Gud som Jesus och Gud som 

treenig; som Fader, Son och Ande. 

 

Först letade jag i böckerna efter begreppet Gud för att se vad det specifikt står om och i 

anslutning till Gud. Genom de valda bokserierna kan man se att det sker en ökning av hur 

många gånger begreppet Gud nämns. I den första Emilboken sägs ingenting om Gud, i andra 

Emilboken är Gud mest en fond. Talet om Gud sker i stelnade uttryck som Gud välsigne, Gud 

tröste och Gud hjälpe. Det ger en Gud som framträder som bakgrundsgestalt, men Gud kan 

också vara någon som karaktärerna på något sätt tror har en möjlighet att ingripa. I tredje 

Emilboken blir Gud än mer närvarande, dels som någon Emil ber till och dels i återgivandet 

av Gud i husförhörets skapelseberättelse.  

 

Gud är som begrepp allra mest närvarande i böckerna om Madicken. Gud beskrivs som både 

människolik och mån om sin skapelse, men föreställningarna om Gud som skaparen som 
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förekommer i både Emil- och Madickenböckerna förvirrar barnen eftersom de inte är säkra på 

hur själva skapandet egentligen går till. Vidare tänker Madicken sig att Gud kan vara en han 

som har känslor, till exempel kan han bråka, och kanske han blir ledsen över att Madicken 

hellre vill stanna kvar med sin familj på jorden än vara upp till himlen. Himlen beskrivs som 

en annan plats än jorden och Gud är någon har makt att bestämma när och om man kommer 

dit när man dör.  Gud är avskild från människorna, men därmed inte sagt att han låter 

människorna klara sig själva.  

 

Bibeln och dess berättelser är spännande för systrarna Engström att fantisera kring och de 

gillar att omvandla dem till lekar tillsammans med sina vänner. Bibelberättelserna i böckerna 

har ett gemensamt tema, de vill berätta om en Gud som i sin allmakt väljer att stå på de svagas 

sida. Detta kan dock problematiseras – Gud kan framstå som någon som har favoriter, med 

andra ord är Gud inte alltid rättvis.  

 

Emil verkar tänka sig att Gud föredrar snälla människor, därför ber han till Gud att han ska få 

hjälp att sluta med sina hyss som gör att han hamnar i snickarboden. Emil tänker sig Gud som 

en existentiell erfarenhet, och som det kan Gud lyssna till hans bön. Det är inte alltid 

bönesvaren blir som barnen föreställt sig dem, men det är en poäng i Astrid Lindgrens böcker 

att barnen alltid blir bönhörda. Det finns ytterligare en poäng att ta upp här: Även de böner 

som kan anses inte vara alltigenom goda får bönesvar. Emil får någoting i sin varggrop, även 

om det inte är en varg och Madicken får åka på sin hett efterlängtade skolutflykt. 

 

Särskilt verkar Gud välja barnen före de vuxna, han låter till och med vissa dåliga saker hända 

med de vuxna för att barnen ska få som de vill, som när Kommandoran trillar i varggropen 

och Madickens fröken ramlar och drabbas av hjärnskakning. De vuxnas önskningar och viljor 

blir underställda barnens. Man kan hävda att Gud är någon som hör barnens bön och Gud gör 

något åt det som barnen ber honom om.  

 

Gud verkar alltså föredra barn framför vuxna, det är även farbror Nilssons uppfattning när han 

vädjar till Madicken att hon ska be för Abbe som ligger dödssjuk. Farbror Nilsson har ett 

ambivalent förhållande till Gud. Å ena sidan kallar han sig hedning som inte har någon Gud 

att be till, men å andra sidan tänker han ändå att Gud finns där och att Madicken genom sina 

böner kan rädda både Abbe och i förlängningen honom själv, eftersom han inte behöver ta 

livet av sig när Abbe överlever.  



34 
 

 

En karaktär som betyder mycket för Madicken är hjälpfrun Linus-Ida. Hon har en dualistisk 

världsuppfattning, hon tror på domedag och helvete, att Gud är någon som har makt att straffa 

och döma människor som inte har levt som man ska. Det värsta är om man super och svär, då 

hamnar man i helvetet. Men andra vuxna som barnen har kontakt med är tydliga med att de 

inte tror att helvetet finns. Så resonerar till exempel Madickens mamma Karin och Madickens 

pappa Jonas går till och med längre än så. Han verkar välja bort Gud och exempel på det ser 

vi när han istället för att gå på julbön i kyrkan på julafton tar med Madicken på en promenad i 

de fattiga kvarteren inne i staden.  

 

Det är alltså inte en homogen och enhetlig bild av Gud som kommer fram i böckerna. Gud är 

först och främst en barnens Gud, en mäktig Gud som hör barnens böner och som aktivt och 

personligt uppfyller deras önskningar, men Gud framträder även som en outgrundlig 

bakgrundgestalt uppe i himlen som kan vara svår att förstå sig på, både för barnen, och de 

vuxna. Gud är både transcendent och antropomorf. Man skulle också kunna säga att Gud 

utvecklas från att vara en självklar bakgrundsgestalt i Emils bondesamhälle till att bli en mer 

problematiskt närvarande Gud i Madickens stad. 

 

 

9 Diskussion 

 

När jag har pratat med människor omkring mig om den här uppsatsen har många sagt att de 

tycker att det verkar som om jag valt ett intressant ämne. Astrid Lindgren och hennes 

berättelser är en del av ett kulturarv som många har en relation till. En invändning som är 

relevant att ta upp är det faktum att Astrid Lindgren inte själv är teolog, hon har inte haft för 

avsikt att vara det, hon har däremot i de böcker jag valt till min uppsats beskrivit ett samhälle 

som förr var genomsyrat av kristendomen och dess ideologi på ett annat sätt än idag. 

Det har gjorts en del forskning på Lindgrens karaktärer och deras förhållande till 

kristendomen, men dessa har mest varit koncentrerade till hennes mer sagoliknande 

berättelser, som Mio min Mio och Bröderna Lejonhjärta. Två av de böcker jag refererar till i 

min uppsats – Astrid Lindgren och kristendomen och Världens bästa påhitt. Nya filosofiska 

vandringar i Astrid Lindgrens värld har bidragit med flera intressanta infallsvinklar på min 
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frågeställning, och jag har även själv fått fundera mycket på vad gudsbilder och 

gudsföreställningar kan vara och innebära. Jag vill poängtera att arbetet med den här 

uppsatsen har gett mig många tillfällen till egen reflektion. Allt jag funderat på och skrivit om 

för mig själv har av platsbrist inte fått plats i uppsatsen, men det har ändå gett mig mycket. 

 

En sak jag skulle vilja undersöka mer är om det sker en utveckling i frågan om Gud är ett val 

eller inte i all Astrid Lindgrens litteratur. Om man skulle titta på hela hennes produktion i 

kronologisk ordning, ändras föreställningen om Guds existens då? I Emilböckerna är Gud en 

självklarhet, men i Madicken framkommer ibland att Gud skulle vara något som karaktärerna 

väljer att tro på eller inte– farbror Nilsson är en hedning och det är Madickens pappa Jonas 

också, även om han är den bästa hedningen som finns, tycker Madicken.  

 

Det jag vill avsluta den här uppsatsen med är några funderingar om dessa tankar om 

gudsbilder kan leda vidare. Skulle man kunna använda Astrid Lindgrens böcker i ett 

teologiskt syfte? Både ja och nej. Att Gud hör bön, att Gud har skapat världen och att Gud är 

allsmäktig och att Gud verkar stå på barnens sida är idéer som har sin plats i en teologisk 

undervisning, och ur ett teologiskhistoriskt perspektiv kan det vara intressant att läsa att barn 

förr fick läsa berättelser ur bibeln i skolan, och vilka dessa berättelser kunde vara, men de 

dömande bilder av Gud som bl.a. Linus-Ida står för behöver både en kontextuell och en 

historisk förklaring om de ska kunna användas.  
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