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Abstract 

Syftet med denna B-uppsats var att fördjupa oss i de bibliska symbolerna och försöka återfinna 
de i barnlitteratur. Vi bestämde oss för att utgå ifrån barnboken Bröderna Lejonhjärta, av Astrid 
Lindgren. Det vi ville undersöka i texten var förutom de bibliska symbolerna, om vi kunde 
finna tecken på en viss struktur och vissa skrivramar. Om så var fallet, härstammade de från 
Bibeln? Vi har arbetat med textanalys som metod för att få fram det vi sökte, men även tagit 
hjälp av tidigare forskning. Genom diskussioner och analyser kom vi bland annat fram till 
följande: 
 
- Biblisk symbolism förekom 
- Skrivramarna var tydliga 
- Berättelsens struktur vilar på en trygg grund 
 
I diskussionen har vi tagit upp betydelsen av trygghetsgestalter i barnlitteratur och hur viktiga 
vi tror dessa gestalter är. Vi har också diskuterat andra former av strukturskrivande och på 
vilket sätt detta kan framställas i en text. 
 
Sökord: barnlitteratur, symboler, tecken, Bibeln 
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Inledning 

För oss har barnlitteratur och sagor alltid spelat en stor roll. Vissa berättelser från barndomen 
har för oss legat till grund för många diskussioner. Vi tror att detta kan bero på den stora 
fascination och trygghet som trots allt ligger i ett barns fantasivärld. Som vuxna har vi båda 
funderat över varför just vissa berättelser betytt mer än andra. Vi kan säga efter att ha läst en 
bok, vilka känslor den frambringar. Det stora intresset ligger i att förstå i vad vi som barn kan 
finna denna trygghet. Vi menar att barnens trygghet finns i identifieringen med huvudpersonen 
och igenkännandet i miljön och historien. Vi tror att för att skapa denna trygghet hos barn 
liksom hos vuxna, krävs en viss struktur och vissa skrivramar. För oss började detta sökande i 
det litterära verk som vi tror har fungerat som stomme i många år, nämligen Bibeln. Strukturen 
och ramarna föreföll för oss, inte ligga konkret i Bibelns uppbyggnad, dock kanske i dess 
symboler och historier. Ur detta föddes tankarna kring att undersöka de bibliska symbolerna i 
barnlitteratur. Vi har valt att arbeta utifrån dessa tankeställningar och vi har valt att avgränsa 
vårt problem genom att analysera endast en bok, Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. 
 

1. Förekommer biblisk symbolism i Bröderna Lejonhjärta? 
2. Om så är fallet, hur framställs den? 
3. Hur bygger författarinnan upp sina historier och placerar hon medvetet in trygghetsge-

stalter? 
 
I vår framtida yrkesroll, som fritidspedagoger, hoppas vi kunna använda oss av de kunskaper vi 
får fram. Arbetet i barngruppen skulle kunna underlättas om vi efter detta kan göra medvetna 
val av barnlitteratur. Detta i sin tur för tanken till att diskussionen och bearbetningen tillsam-
mans med barnen eventuellt skulle framstå i ny dager. De medvetna valen måste för oss inte 
bara handla om den exakta strukturen för litteraturen. Den egentliga egenskapen ligger i att 
finna det mest passande för just den barngruppen. 
 
Vi kom i kontakt med detta ämne tidigare i vår utbildning. Ämnet presenterades för oss i vår 
svenskundervisning när vi började titta på folksagor och dess ursprung. För oss föreföll det här 
som intressant och vi var överens om att vi ville utveckla våra tankar, om vi fick chansen att 
arbeta med detta igen. 
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Tidigare forskning 

Vi har valt att ta upp tidigare forskning som anknyter till vårt arbete och ger en allmän teoretisk 
bakgrund till det. Men på grund av tidsskäl använder vi oss bara i begränsad omfattning av 
denna forskning i vår analys. Vi har försökt göra en rättvis spridning i litteraturen vi använt oss 
av. Med det här menar vi att vårt urval av forskning är medveten och utspritt på områden som: 
drömtydning, psykoanalytisk sagotolkning och biblisk symbolforskning. 
 
Marie-Louise von Franz 

M-L von Franz arbetade parallellt med Carl-Gustav Jung under många år. När han gick bort 
fortsatte hon att arbeta med och utveckla hans teorier. Hennes specialområde kom dock att bli 
sagotolkning utifrån den jungianska läran. En väsentlig del för jungianerna är arketypernas 
betydelse för människan i och utanför hennes drömmar. Fast själva ordet arketyp har en lång 
historia, övertog Carl-Gustav Jung det för att beskriva någonting han observerade i människors 
drömmar. Arketyperna utgör en tendens eller en instinktiv drift i människans omedvetna till att 
presentera vissa motiv och teman. För att konkretisera arketyper kan vi jämföra det med vår 
instinktiva drift att reproducera oss, detta kan visa sig i våra sexuella fantasier. På samma sätt 
visar sig arketyperna som speciella drömmar, fantasier eller teman. M-L von Franz har i de 
böcker vi läst, utgått till stor del ifrån arketypens betydelse i sagan. Sagorna är viktiga för att 
arketyperna framställs i deras enklaste, stramaste och mest exakta gestalt, säger von Franz 
(Sagotolkning 1987, sid. 15). Andra uttryck som den som läser Jungs lära kommer i kontakt 
med, är bland annat Anima och Animus. Anima är kvinnan inom mannen som visar sig som en 
kvinna i hans drömmar. Animus är då motsatsen, där mannen inom kvinnan visar sig som en 
man i hennes drömmar. Detta är begrepp som är värda att känna till om man planerar att läsa 
något av M-L von Franz arbeten. I de böcker vi läst av von Franz tolkar hon sagor och sym-
bolerna i sagorna utifrån ovannämnda begrepp. Det här visar på att en del information fanns att 
återfå i hennes forskning, men hon har byggt upp sina verk utifrån psykologiska teorier. Medan 
vi koncentrerat oss på konkret beskrivning av bibliska symboler i sagan. 
 
Bruno Bettelheim 

Bruno Bettelheim är en av vår tids största barnpsykologer, han är även professor i psykologi 
och psykiatri. Bettelheim har liksom Marie-Louise von Franz arbetat med sagotolkning utifrån 
psykologiska teorier. Han har dock valt att utgå ifrån Sigmund Freuds tidigare forskning. 
Sigmund Freud var pionjären som var först med att empiriskt försöka utforska medvetandets 
omedvetna bakgrund. Freud skapade begrepp som detet, jaget och överjaget. Bettelheim har 
utifrån sin ”läromästare” vidareutvecklat en egen stil inom den freudianska läran. Hans inrikt-
ning ligger främst på att tolka folksagor och utifrån dem psykologiskt analysera barns behov av 
bra litteratur. Bettelheim pekar på vikten av litteraturens roll i barnets liv. Han menar att sagan 
är ett viktigt hjälpmedel för barnet att utveckla sitt jag, och börja bygga sin egen identitet. 
Vidare menar Bettelheim att barnet läser ut olika saker ur samma saga, beroende på vilka 
intressen och behov det har just då. Det är inte omöjligt att barnet återvänder till samma saga 
när det är tid att bredda en gammal innebörd eller byta ut den mot nya. I Bettelheims böcker 
beskriver han själv hur han på olika sätt anser att myter och sagor talar till oss i symboler om 
sådant som vilar i det omedvetna. Han påpekar vid ett flertal tillfällen hur sagor vädjar till alla 
människans tre sidor: detet, jaget, överjaget. Bettelheim menar också att det är just detta som 
gör sagor verkningsfulla och i sagoinnehållet får psykologiska fenomen symbolisk gestalt. 
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Frithiof Dahlby 

Frithiof Dahlby som själv är präst, har på ett mer direkt sätt tolkat symbolerna i den bibliska 
läran. Dahlby har i motsatts till von Franz och Bettelheim inte någon psykologisk underton i sin 
forskning. Han har koncentrerat sig på att fördjupa sig i symbolikens historia, symboler i Bibeln 
och i våra kyrkor och psalmböcker. Detta har resulterat i ett flertal bibelguider och bibliska 
symbollexikon. Dahlby menar i många av dessa böcker, att det kristna symbolspråket till stor 
del gått förlorat. Men han vill även poängtera vikten av att fortsätta forskningen inom detta 
område, för att inte riskera att dessa symboler förlorar sitt ursprung och sin historia. Det han har 
bidragit med för att förhindra det här, är enligt honom själv lättlästa och lättförståeliga tolk-
ningar på specifika symboler. Dahlby har också lagt stor vikt vid att den ”vanliga människan” 
ska kunna använda sig av hans böcker och att någon förförståelse ej behövs. 
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Metod 

Vi har använt oss av textanalys för att få fram ett resultat. Valet av litteratur att studera var det 
första vi bestämde oss för. I det här fallet blev det Bröderna Lejonhjärta, av Astrid Lindgren. 
Anledningen till att vi valde just denna var att vi båda läst boken som barn. Senare har vi 
kommit i kontakt med boken under vår studietid och våra praktikperioder. Vi valde att läsa 
Bröderna Lejonhjärta först och sedan leta efter konkreta symboler i texten. För att hitta ett 
samband mellan dessa symboler och symboler i Bibeln tog vi hjälp av olika symbollexikon, 
bibliska uppslagsverk och böcker som tar upp sagotolkning ur psykologiska aspekter. Det vi 
ville var att förutom den konkreta symbolismen också knyta an vissa avsnitt i Bröderna Le-
jonhjärta till bibliska historier. Genom diskussioner mellan oss båda beslutade vi hur vi skulle 
behandla var symbol och varje stycke. Fördelen med detta var att alla infallsvinklar alltid var 
noga genomtänkta. Det i sin tur resulterade i att det slutgiltiga resultatet var det som enligt oss 
var det mest autentiskt. En motgång vi stötte på var svårigheten med att finna tidigare forskning 
som var direkt kopplad till vårt ämne. Vi använde oss av ett flertal databaser där vi sökte 
information om liknande arbeten. Dessvärre fann vi dock inget exempel på något sådant. Det vi 
istället bestämde oss för att använda oss av, var symbolforskning uppbyggt på psykologiska 
teorier och som vi nämnt tidigare lexikon över bibliska symboler. 
 
Det är viktigt för oss att en bok följer vissa mönster, dessa mönster skulle kunna vara stötte-
pelarna för att bygga upp en spännande och intressant historia som vilar på en trygg grund. I 
diskussionen har vi tänkt koncentrera oss på detta och ta upp hur vissa symboler kan fungera på 
ett mer psykologiskt plan. 
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Resultat 

De goda symbolerna 

Lejonet 
Det första vi mötte var titeln på boken, i detta fall: Bröderna Lejonhjärta. Vi fann många 
kopplingar till just orden lejon och hjärta. Lejon är det djur som förekommer vid flest tillfällen 
i Bibeln, närmare 140 gånger. Egenskaperna kring lejonet skiftar och är ofta tvetydiga och kan 
ha motsatta betydelser. Vi har funnit att lejonet kan symbolisera Antikrist. Lejonet kan även 
symbolisera Djävulen: ”Eder vedersakare, Djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och 
söker vem han må uppsluka” (Petr. 5:8). Detta är inget vi tänker gå in ytterligare på eftersom vi 
funnit att lejonets betydelse i Bröderna Lejonhjärta aldrig kan tolkas som ond. Som vi nämnt 
tidigare i texten, så finns det även en ”god” sida av lejonet. Lejon är namnet på de båda brö-
derna Karl och Jonatan som senare tilldelas namnet Lejonhjärta. I boken framställs lejonet 
(Jonatan) som vackert, starkt och modigt. Så här beskrivs Jonatan Lejon: 
 

”Jonatan såg verkligen ut som en sagoprins, det gjorde han. Hans hår glänste precis 
som guld, och han hade mörkblå, vackra ögon som det riktigt lyste om och vackra, 
vita tänder och alldeles raka ben. Och inte bara det. Han var snäll också och stark 
och kunde allting och förstod allting och var bäst i sin klass, och alla barna nere på 
gården hängde efter honom var han gick och ville vara med honom, och han hittade 
på roligheter åt dom och drog iväg med dom på äventyr …” 

(Bröderna Lejonhjärta sid. 8) 
 
När vi läst detta stycke drog vi genast paralleller till Kristus. Kristus är: ”Lejonet av Juda stam” 
(Uppb. 5:5) Vår tolkning av Jesus var att han var snäll, stark, vis och en självklar ledargestalt. 
För oss är likheterna mellan Kristus och Jonatan Lejon uppenbara. Kristus omnämns i Bibeln 
som människornas frälsare och även här kan vi se frändskaper med Jonatan. 
 

”Att han kom hit, det är det enda roliga som har hänt i Törnrosdalen, sen Tengil bröt 
sig in här och gjorde oss till trälar. ‘Jonatan, vår frälserman’ sjunger di om, för han 
ska befria Törnrosdalen, tror di, och det tror jag också” 

(Bröderna Lejonhjärta sid. 113) 
 
Lejonet lär enligt legenden på den tredje dagen med ett rytande uppväcka sina dödfödda ungar. 
Så har även Kristus legat i graven i tre dagar och därefter återuppstått genom Faderns stämma. 
Lejonet kan också vara en gudssymbol: ”Han som bevarar Israel, han slumrar icke, han sover 
icke” (Ps. 121:4) Tre egenskaper är typiska för lejonet: det uppväcker sin döda unge, sopar igen 
sina spår med svansen och sover med ett öga öppet. Dessa egenskaper passar enligt oss in på 
Jonatan Lejon. Jonatan är den förste av bröderna som kommer till Nangijala (landet bortom 
döden och stjärnorna) När det är tid för den yngre brodern, Karl, att lämna jordelivet, så up-
penbarar sig Jonatan i skepnad av en snövit duva. Han viskar till Karl att han ska skynda sig till 
Nangijala. Vår uppfattning, är att Jonatan liksom lejonet uppväcker sin döda unge och vis-
kandet kan symbolisera ”Faderns stämma”. Karl återuppstår dock ej från döden. Men vår 
tolkning är att detta scenario skulle kunna symbolisera uppståndelsen i den nya världen. Nästa 
egenskap hos lejonet, är att det sopar igen sina spår med svansen. I större delen av Bröderna 
Lejonhjärta, så är Jonatan på flykt. Han måste hela tiden dölja sin identitet och ideligen hitta 
nya gömställen. Trots detta blir Jonatan aldrig tillfångatagen eftersom han döljer sina spår så 
väl. Enligt oss kan det här vara Jonatans sätt att ”sopa igen sina spår med svansen”. Den tredje 
egenskapen, är att lejonet sover med ett öga öppet. Vi anser att det kan ha vissa kopplingar till 
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Jonatan då han ständigt måste vara vaksam under sin flykt. Även om Jonatan exempelvis sover 
vid ett par tillfällen i boken, så ser han dock till att någon annan vakar över honom. Vi uppfattar 
det som om Jonatan behöver sömn för att uträtta det han är där för att göra. Men trots att han 
sover så viker aldrig hans tankar från uppdraget. Så tolkar vi uttrycket” sover med ett öga 
öppet”. 
 
Förutom de tre typiska egenskaperna, står lejonet också för vaksamhet och beskydd. Detta är 
något som enligt oss stämmer bra in på Jonatans beteende. Han vakar ständigt över sin bror Karl 
och beskyddar honom till varje pris. Detta gäller såväl jordelivet som i Nangijala. I ett utdrag ur 
boken kan man läsa om Jonatans kamp med vidundret Katla. 
 

”Sen kom det ett raseri över honom. Han lutade sig fram ‘Du rör inte Skorpan! Hör 
du det, ditt vidunder, du rör inte Skorpan, för då’ …” 

(Bröderna Lejonhjärta sid. 215) 
 
Ett annat exempel är då Jonatan i berättelsens begynnelse räddar Karl ur en eldsvåda. 
 

”Strax efteråt hemkom hans bror, Jonatan Lejon, och innan någon kunde hindra 
honom, rusade denne in i det så gott som övertända huset för att undsätta sin bror.” 

(Bröderna Lejonhjärta sid. 12) 
 
Vidare i texten står att läsa: 
 

”I fallet mot marken skadade gossen sig så svårt att han nästa omedelbart avled. 
Den yngre brodern däremot, som han vid fallet skyddade med sin kropp, klarade sig 
utan skador.” 

(Bröderna Lejonhjärta sid. 13) 
 
Här ser vi tydliga exempel på Jonatans omsorg och vaksamhet över sin yngre bror. Bakom 
namnet Lejonhjärta finns det dock en förklaring som ges i boken. Det är Jonatans lärarinna, som 
efter hans bortgång anser detta ett passande namn på grund av hans heroism. Det här skulle i sin 
tur härstamma från Rickard Lejonhjärta och hans tappra bravader. 
 
Hjärta 
Om vi nu lämnar symbolerna kring lejonet och istället går över till symbolen hjärta. Hjärta är 
andra delen av namnet Lejonhjärta. Hjärtat symboliserar Guds kärlek som fyller hjärtat och 
dessutom kärleken till nästan. För att fortfarande hålla fast vid Jonathan, framstår han som en 
godhjärtad person som hyser stor kärlek till sin omgivning och speciellt till sin yngre bror. I 
boken berättar Jonathan om att han inte är kapabel till att döda, inte ens om det gäller hans eget 
liv. 
 

”Om alla vore som du, sa Orvar, då skulle ju ondskan få regera i all evinnerlighet! 
Men då sa jag ‘om alla vore som Jonathan, så skulle det inte finnas någon onds-
kan’.” 

(Bröderna Lejonhjärta sid. 204) 
 
Om Jonathan är som vi nämnt tidigare, Bröderna Lejonhjärtas motsvarighet till Kristus, så kan 
ovanstående citat symbolisera just Kristus kärlek till människorna och nästan. Är hjärtat 
omgivet av törnen, symboliserar det Jesu heliga hjärta. Jesu-hjärta-bilder med törnekrans, är en 
symbol för hans kärlek till människorna. När Jonathan tar sig in i Törnrosdalen (en av de två 

 9



dalarna i Nangijala) för att bekämpa ondskan, är han omgiven av törnen. Höga murar och 
törnesnår är nämligen det som omger dalen. Vi anser att för att göra något sådant, ta sig in 
bakom fiendens linjer, krävs det ett heligt hjärta och en stor kärlek till människorna han ska 
befria. 
 
Duva 
Den första symbolen vi stötte på efter själva titeln på boken, var en vit duva. Duvan är den 
helige Andes symbol: ”Den helige Ande sänkte sig över honom i lekamlig skepnad såsom en 
duva” (Lk 3:22). När den heliga Ande kom för att hämta den fullkomlige och rene, (Kristus) 
kom den i gestalten av en duva. Men när Anden tar en människa i besittning ses ofta Guds hand, 
därifrån eldsflammor symboliserar de spretande fingrarna. För att vandra vidare ska eldstung-
orna döma; ”bränna bort”, allt det självgoda i henne. ”Tungor såsom av eld” (Ag 2:3). 
 
Tanken att Jonathan skulle kunna vara den Helige Ande, känns inte främmande för oss. När 
Karl lämnar livet på jorden leds han till Nangijala av just en duva. Men Jonathan däremot 
avlider efter att ha hoppat genom ett eldhav. Enligt oss kan detta eldhav symbolisera flammorna 
från Guds hand som renar människan inför nästa liv. Karl som överlever eldsvådan får vänta in 
döden som uppenbarar sig, som vi nämnt tidigare i en duvas skepnad. Detta vill vi motivera 
med att Karl levt ett barns liv och legat sjuk länge. Vi uppfattar det som att hans oskuldsfullhet 
är så nära fullkomlig som möjligt. Trots att Jonathan var tvungen att genomgå svedan av elden, 
och bli renad inför nästa liv, så ser vi inte honom som en syndfull och självgod person. Dock har 
han levt ett längre liv, sett mer och enligt oss säkert upplevt vissa frestelser. 
 
För att styrka detta ytterligare kan vi nämna ett exempel från slutet av Bröderna Lejonhjärta. 
Där sitter de båda bröderna återigen inför elden. Det är tid för dem att vandra vidare till den 
nästa och tredje världen (Nangilima). Som läsare uppfattar vi inte att Jonathan och Karl rent 
konkret har åldrats, men under deras tid i Nangijala har de båda fått många nya erfarenheter och 
sett en hel del otäcka saker. Vi tror att detta kan ha åldrat deras själ. Det tycker vi kan bidraga 
till att ingen av dem längre är fullkomliga eller rena. Det sista som nämns i boken, är när elden 
har falnat och Karl säger: 
 

”Å, Nangilima! Ja, Jonathan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset!” 
(Bröderna Lejonhjärta sid.228) 

 
Vidare nämns duvan som bärare av hemliga budskap. De enda som kan flyga över alla himlar 
och murar är enligt boken Sofias duvor, Sofia kallas även Duvdrottningen. Dessa duvor är 
avgörande för Nangijalas framtid, för de flyger med budskap mellan dalarna. I Bibeln används 
duvan som hemligt tecken. När Karl tar sig in i Törnrosdalen så är det med hjälp av en vit duva 
han finner den personen som i resterande delen av boken fungerar som hans undsättare, den 
gamle mannen Mattias. 
 

”Kanske hade jag inte vågat göra det jag gjorde, om det inte bland alla de grå du-
vorna hade funnits en som var snövit. En enda! Jag fick tårar i ögona, såna duvor 
hade jag bara sett hos Sofia och så en gång utanför mitt fönster för länge sen i en 
annan värld.” 

(Bröderna Lejonhjärta sid.98) 
 
Här ser vi att duvan såsom i Bibeln fungerar som ett hemligt tecken. Duvan symboliserar även 
frid, frihet, godhet och det rena. 
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Körsbär 
Vi har tidigare tagit upp de båda dalarna i Nangijala, Körsbärsdalen och Törnrosdalen. Om vi 
börjar med Körsbärsdalen, så är just körsbär en symbol i Bibeln. Det symboliserar odödlighe-
ten, det eviga livet och goda gärningar. 
 

”Tänk, man är inte ens rädd att det plötsligt ska ta slut, sådär som allt roligt brukar 
göra. Inte i Nangijala! Inte här i Körsbärsdalen åtminstone!” 

(Bröderna Lejonhjärta sid. 133) 
 
Ovanstående är Karls tankar kring livet i Körsbärsdalen. Vi tror att även om Karl innerst inne är 
medveten om att livet i Körsbärsdalen kommer att ta slut en dag, så ids han inte släppa in de 
tankarna. För allting är så underbart i Körsbärsdalen att inte ens döden skrämmer honom. Enligt 
oss kan dessa tankar i sig vara en symbol för odödligheten och det eviga livet. Körsbär, körs-
bärsträd och körsbärsblom återfinns alltså i Paradiset. För att ytterligare påvisa att Körsbärs-
dalen kan vara en symbol för Paradiset, så vill vi visa sättet Karl beskriver dalen när han ser den 
för första gången. 
 

”Och då - då såg jag äntligen Körsbärsdalen, å, den dalen, den var vit av körs-
bärsblom överallt! Vit och grön var den av körsbärsblom och grönt, grönt gräs. Och 
genom allt det gröna flöt ån som ett silverband.” 

(Bröderna Lejonhjärta sid. 23) 
 
På 1300-1500-talen illustrerades Paradiset (främst på franska målningar) med körsbärsträd 
istället för äppelträd. Eftersom både körsbär och äpplen omnämns i Bibeln i sammanhang med 
Paradiset, så anser vi att det även kan vara så i Bröderna Lejonhjärta. Men med tanke på att de 
flesta beskrivningar innehåller äppelträd framför körsbärsträd, så tror vi att Körsbärsdalen kan 
symbolisera ”det lilla Paradiset”. Medan Apeldalen i Nangilima står för det fullkomliga Para-
diset. I slutet av boken pratar de båda bröderna om Nangilima och dess äppelträd och äppel-
blom. Nangilima framställs som det fullbordade Paradiset där ondska aldrig har eller kommer 
att regera. 
 

”Mattias har det så bra i Nangilima sa Jonathan. Han hade en gammal gård i 
Apeldalen, det var den vackraste gården i den skönaste och grönaste av Nangilimas 
dalar. ‘Snart är det tid att plocka äpplena i hans apelgård’, sa Jonathan. ‘Då skulle vi 
behöva vara där och hjälpa honom’.” 

(Bröderna Lejonhjärta sid.222) 
 
Treenigheten 
I Gamla testamentet förklaras Treenigheten som de tre män som besökte Abraham. Med den 
nytestamentliga eller himmelska Treenigheten avses Gud Fader, Sonen och den Heliga Ande. 
Framställs Treenigheten som manliga gestalter så avbildas Gud Fader som en åldring, Sonen 
som en medelålders man och den Helige Ande som skägglös yngling. Vi har tidigare i texten 
talat om en gammal man vid namn Mattias. Tillsammans med Karl och Jonatan bildar de 
stommen i boken. Om vi utgår ifrån det Nya testamentets beskrivning av Treenigheten, kan just 
dessa personer var Bröderna Lejonhjärtas Treenighet. Här fungerar Mattias som Gud Fader. 
Han är åldringen som ser efter och vakar över sina medmänniskor. Mattias fungerar också som 
Jonatan och Karls närmaste man. Jonatan kan symbolisera den medelålders mannen, i detta fall 
sonen och Karl den Helige Ande, då han framställs som skägglös yngling. I Bibeln talas det om 
Treenigheten i många olika former och skepnader. För oss är inte dessa primära i samman-
hanget då de inte dyker upp i Bröderna Lejonhjärta. Den närmaste parallellen vi kunde dra 
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utifrån Bibelns exempel, var de tre kända världsdelarna (Asien, Afrika, Europa). I Bröderna 
Lejonhjärta finns inget direkt exempel på tre världsdelar, men dock tre olika världar. Vi har 
utgått ifrån att Jonatan och Karls tid på jorden och beskrivningen av denna värld skulle kunna 
vara vår egen, detta gör denna till den första av tre världar. Den andra världen, är enligt oss 
Nangijala. Det är en sagovärld efter jordelivet, dock ej fulländad. Den sista världen, Nangilima, 
skiljer sig från de två föregående. Här återfinns samma paradisiska känsla som i Nangijala men 
det som skiljer dem åt är friden, lyckan och oskuldsfullheten. Rent konkret kan vi inte se att 
Nangijala skulle kunna symbolisera Asien etc. Men tanken av att välja just tre olika världar var 
ett sammanträffande vi inte kunde ignorera. 
 
De onda symbolerna 

Judas (förrädaren) 
Som i de flesta sagor finns även i Bröderna Lejonhjärta kampen mellan det goda och det onda. 
Författarinnan har här tagit hjälp av en förrädare för att föra handlingen framåt. Förrädaren är 
den man som driver värdshuset i Körsbärsdalen. Han heter Jossi men kallas för Guldtuppen. 
Historien kring Jossi är ganska komplicerad. Till en början tror Karl att en annan man vid namn 
Hubert är förrädaren. Karl iakttar Hubert med en pilbåge i skogen och tror därför att det är han 
(Hubert) som har skjutit duvorna (de som flyger med hemliga budskap mellan dalarna). Hubert 
beskrivs i boken som en man med rött lockigt hår och rött skägg. Han är den främste jägaren i 
Körsbärsdalen och en duktig bågskytt. Vi drog genast parallellen mellan förrädaren i Bröderna 
Lejonhjärta till Bibelns mest kände förrädare, Judas Iskariot. Judas beskrivs ofta med rött hår 
och rött skägg, precis som Hubert. Vi tror att detta kan vara en bidragande faktor till Karls 
misstro mot Hubert. För att återgå till Jossi, den egentliga förrädaren, finns inga direkta likheter 
utseendemässigt. Det vi har koncentrerat oss i huvudsak på, är namnet Guldtuppen. Guld tyder 
på överjordisk storhet dvs. himlen, vi vill nämna detta trots att det inte är relevant i vårt reso-
nemang. Vi har funnit exempel på att guld och färgen gul ibland kan symbolisera samma sak. 
Vi tror att detta beror på att guld inte är en färg i sig (ej med på färgskalan) därför har man 
använd sig av färgen gul eftersom likheterna är slående. Gult är vissnandets färg, det ondas, 
förräderiets och falskhetens traditionella färg. Nyss nämnda egenskaper tycker vi kan stämma 
in bra på Jossi Guldtuppen. Han står på de ondas sida, han förråder sina vänner och är falsk. 
 

”Nu kunde jag inte ens gråta längre, så rädd var jag. Men Jossi pöste och gjorde sig 
viktig. ‘Det där ska jag ordna, när jag kommer hem’, sa han. ‘Jag kan lura lille Kalle 
Lejonhjärta i ett bakhåll, det blir inte svårt, det går med lite kakor. Och sen lurar 
man dit Sofia att komma och försöka rädda honom’.” 

(Bröderna Lejonhjärta sid. 87) 
 
Den andra delen av hans namn, tupp, kan också ses i samband med Judas Iskariot. En legend 
förtäljer att när Judas kom hem till sin hustru för att hämta det rep han tänkte hänga sig med, var 
hon i färd med att steka en tupp över elden. Han påstod att han måste ta sitt liv ty han förrått sin 
Mästare (Kristus). Vidare berättade han att Kristus skulle återuppstå på den tredje dagen. Judas 
var då rädd för den vrede som skulle drabba honom. Hustrun sade då, ‘Säg inte så. Lika litet 
som denna tupp jag nu steker över elden kan gala, lika omöjligt är det att Jesus kan uppstå igen, 
såsom du påstår’ (Dahlby, 1977. sid. 106). I samma ögonblick bredde tuppen ut sina vingar och 
gol tre gånger. Det här resulterade i att Judas genast tog sitt rep och hängde sig. I denna legend 
anser vi att det var tuppen som avgjorde Judas öde. Bröderna Lejonhjärtas förrädare bär som vi 
nämnt tidigare tuppen i sitt namn. Denna avgör aldrig Jossis öde som i legenden kring Judas, 
men att just denna likhet finns närvarande ville vi nämna. 
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I bröderna Lejonhjärta kan vi läsa om hur Jossi, förrädaren, får Katlamärket inbränt på bröstet 
(Katla är en drakhona som finns med i boken). Det är ett drakhuvud som lyser som blod. I 
Bibeln berättas om odjuret som uppenbarar sig över Jorden för att förföra mänskligheten. De 
människor som skulle följa odjuret blev liksom Jossi märkta med odjurets tecken. Ett tecken 
som visade på att man hade låtit sig förföras. 
 

”Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke 
på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha 
märket, odjurets namn eller talet för namnet.” 

(Uppb. 13:16,17) 
 
Draken 
I Uppenbarelseboken beskrivs odjuret (Satan) som en drake. Denna drake kan inte dödas av 
någon människa, utan måste kedjas fast i avgrunden. En ängel kommer ner från himlen, griper 
draken, binder honom för tusen år och förseglar ingången (Uppb. 20:1-3) Vi tycker att denna 
bibelberättelse har stora likheter med drakhonan Katla i Bröderna Lejonhjärta. Det vi får veta 
om Katla, är att hon är ett vidunder från urtiden. Hon somnade och sov sedan i tusen år i en 
grotta. När hon vaknade var hennes vrede så stor att hon krälade fram och blåste dödande eld 
mot människorna. I bokens nutid hålls hon fastkedjad i en håla av Tengil. Han använder sig av 
Katla för att förtrycka människorna. Till sin hjälp har han en stridslur vars ton Katla lyder blint. 
Vi får en känsla av att det som sägs i Bröderna Lejonhjärta om odjuret, skulle kunna vara en 
slags fortsättning på Bibelns berättelse om odjuret. Då Katla varit borta från jordens yta i tusen 
år och sedan släpps lös, är hon enligt oss samma monster och odödlig inför allt jordiskt. Vårt 
resonemang kan styrkas av den slutgiltiga kampen mellan Katla och ytterligare ett odjur, Karm. 
Karm dyker upp ur havet i en orms skepnad. Berättelsen får sitt slut i samband med att dessa 
odjur förgör varandra. Nämnvärt i sammanhanget, är beskrivningen av ett andra odjur i Bibeln, 
Leviatan, som även han har formen av en orm som regerar över havet. 
 
Vi vill hålla fast vid detta och beskriva Tengil lite närmare. Enligt oss skulle Tengil och Katla 
kunna vara samma väsen. Såsom i Bibeln där samma odjur (Satan) uppträder i två olika 
skepnader. Det talas om i Bibeln när ytterligare ett odjur uppstiger ur vattnet. Odjuret från 
vattnet skänker sina krafter och sin makt till det andra odjuret. 
 

”Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt” (Uppb. 13:2) 
 
Detta skulle kunna symbolisera den makt Katla bidrar med när Tengil använder sig av sin 
stridslur. I Job 40:23-28 talas det återigen om ett djur med stora krafter. I ett samtal mellan 
Herren och Job diskuteras just detta. 
 

”Kan du ha honom till leksak som en fågel och sätta honom i band åt dina tärnor?” 
 
”Brukar fiskarlag köpslå om honom och stycka ut hans kropp mellan köpmän?” 
 
”Kan du skjuta hans hud full med spjut och hans huvud med fiskharpuner?” 
 
”Ja, försök att bära hand på honom och du skall minnas den striden och skall ej göra 
så mer.” 
 
”Nej, den sådant vågar, hans hopp bliver sviket, han falls till marken redan vid hans 
åsyn.” (Job 40:24-28) 
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Det Tengil gör i Bröderna Lejonhjärta är att han håller Katla fången och gör henne till sin slav. 
Enligt oss är symboliken slående eftersom Tengil till slut själv får stå till svars för Katlas vrede. 
Katla förgör Tengil. Precis samma sak som skulle kunna hända med Job, enligt Herren. 
 
Törne 
Den andra dalen, Törnrosdalen, väckte bara genom sitt namn många tankar hos oss. Törne finns 
med i Bibeln i många former. Den mest kända tros väl vara törnekronan som Kristus tvingades 
bära på korset. 
 

”Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud, och 
hängde på honom en purpurröd mantel.” 

(Joh 19:2) 
 
I Bibeln omnämns en man vid namn Achatius. Han tillhörde de tiotusen legoknektarna vilka 
drog sig tillbaka till berget Ararat. Där korsfästes de, gisslades, störtades utför klippor eller 
jagades ner i ett väldigt törnesnår. Achatius själv blev söndersliten i ett törnesnår och han 
avbildas idag som en krigare med en kvist av törne som attribut. Inga direkta paralleller kan vi 
dra till Bröderna Lejonhjärta, men det finns ett stycke där även Jonathan blir tvungen att störta 
ner i ett törnesnår. 
 

”Och snart kom Jonathan, sönderriven av törnen på händer och ansikte …” 
(Bröderna Lejonhjärta sid. 110) 
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Diskussion 

Det är svårt att undersöka någonting utifrån sina egna minnen och näst intill omöjligt att läsa en 
bok som vuxen, och försöka hitta lockelsen och tryggheten som ett barn kan finna i den. Som 
vuxna söker vi också efter samma ingredienser, men vårt val har legat på barnlitteraturen och 
däri ligger problemet i att själv ha passerat barnlitteraturens tid. Om vi trots allt ser tillbaka till 
den tid då vi var barn, så sökte vi omedvetet tryggheten under berättelsens gång. Att slutet 
skulle vara lyckligt var redan underförstått då vi förväntade oss detta av all skönlitteratur. Vi 
har upptäckt efter att ha läst Bröderna Lejonhjärta att det i detta fall är symboler och symbolism 
som härstammar från Bibeln. Det är viktigt för oss att nämna, att författarinnan kanske inte 
använder sig av det här medvetet. Däremot tror vi att författare i allmänhet, liksom vi och andra 
läsare, kräver en viss struktur på litterära verk. Om denna struktur skulle härstamma från Bibeln 
behöver det inte betyda någonting revolutionerande, då Bibeln är en väldigt komplett samling 
historier, som lästs av människor i generationer. 
 
Vi har gjort ett urval av vissa symboler i Bröderna Lejonhjärta. Några symboler skulle kunna 
fungera som en trygghet medan andra bidrar till att föra historien framåt eller skänker spänning. 
Det de har gemensamt är dock att de alla har sin plats och att de framstår som genomtänkta. 
Nedan kommer vi att ta upp några av de symboler vi presenterat i resultatet och vilken funktion 
vi tror att de kan ha om vi utgår ifrån vår diskussion. 
 
Lejonet var den första symbolen vi tog upp i resultatet. Våra paralleller drogs till den äldre 
brodern, Jonathan. Vi tror att Jonathan kan fungera som en viktig trygghetsgestalt genom hela 
Bröderna Lejonhjärta. För Karl agerar han den äldre brodern, fadersgestalten och kanske något 
av en idol. Det vi tror att vi söker som barn och vi kan säga att vi själva sökte, var den behagliga 
känslan av vuxen närvaro. Vi trodde inte att det skulle vara så pass tydligt i Bröderna Lejon-
hjärta då en handlade om två unga bröders äventyr. Det vi sett är att myndigheten till stor del 
ligger hos Jonathan. Tidigare har vi gjort jämförelsen mellan Kristus och Jonathan. Det här var 
för oss därför en tydlig trygghetssymbol. 
 
En annan symbol i sammanhanget, är duvan. Den har en allt jämnt betydande roll i hela histo-
rien. Duvan är en typisk symbol som författarinnan har lutat sig mot för att föra handlingen 
framåt. I litteraturen vi själva läste som barn, var djuren ett vanligt hjälpmedel för att skapa 
vissa stämningar. Vare sig en författare har använt sig av talande djur (fabler) eller valt att låta 
dessa djur vara stumma, så finns det enligt oss en viss fascination och mystik kring djur. I 
Bröderna Lejonhjärta har författarinnan valt att arbeta med icke talande djur. Trots detta har de 
(duvorna) en viktig roll i historien. I det här fallet som bärare av hemliga budskap. Vi tror att 
författare medvetet eller omedvetet använder sig av djur för att göra det enkelt för sig. Då vi tror 
oss veta att just detta väcker behagliga känslor hos ett barn. Att författarinnan i Bröderna 
Lejonhjärta använt sig av just duvan, tror vi kan bero på den trygghet den inbringar henne, då 
duvan i grund och botten är en symbol som står för frihet, godhet och det rena. Trots att vi inte 
ser på duvan som en trygghetsinbringare i sig, är det möjligt att den fungerar som det i boken. 
 
Vidare ligger för oss den spänning som måste byggas upp i historien. Bröderna Lejonhjärta har 
ett klassiskt exempel på detta, nämligen draken Katla. Här är symbolismen mer konkret, då vi 
direkt kan se likheter med Bibelns drakar och vidunder. För oss som vuxna kan draken förefalla 
som fånig och overklig som spänningsattribut. Men vi kan också komma ihåg att just detta 
stycke, när beskrivningen och kampen mot Katla fortgår, var det mest spännande och det man 
ville höra gång på gång. Likasom i diskussionerna kring duvan, finns det en beundransvärd 
enkelhet. I Bibeln framställs draken nästan uteslutande som ondskefull och med utomjordiska 
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krafter. I just detta fall kan enligt oss tryggheten ligga, då vi får en känsla av att draken inte hör 
hemma ibland oss. Med detta menar vi att draken ofta beskrivs som extremt horribel och näst 
intill oidentifierbar med verkligheten. Detta gäller Bibeln lika som Bröderna Lejonhjärta, enligt 
vår mening. 
 
Efter att ha läst Bröderna Lejonhjärta och arbetat fram ett resultat, har vi upptäckt att boken 
följer, enligt oss, det som vi ser som biblisk symbolik. Vi har funnit fler symboliska exempel än 
vad vi förväntade oss. Det vi också kommit fram till är att författarinnan använt sig av en viss 
struktur för att bygga upp spänning och förväntning hos läsaren. Denna struktur tror vi, som vi 
varit inne på tidigare, har sitt ursprung i Bibeln. Här i kan vi även finna den trygghet vi för-
väntar oss av litteraturen. 
 

 16



 17

Litteraturförteckning 

Bettelheim, B (1991) Minnen och tankar. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Bettelheim, B (1979) Sagans förtrollade värld. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Cooper, J C (1995) Symboler. Borås: Forum (övers. Margareta Eklöf och Ingvar Lindblom). 
 
Crisp, T (1998) Drömlexikon. Stockholm: Wahlström & Widstrand (övers. Örjan Björkhem). 
 
Dahlby, F (1977) De heliga tecknens hemlighet. Stockholm: Verbum. 
 
Dahlby, F (1964) Symboler och tecken. Stockholm: Diakonistyrelsen. 
 
Foley, J (1995) Tecken, märken och symboler. Stockholm: Forum. 
 
von Franz, M-L (1987) Sagotolkning. Falun: Gedins. 
 
von Franz, M-L (1994) Skuggan och det onda i sagan. Falun: Gedins. 
 
Hwang, P, Nilsson. B (1998) Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Jung, C-G (1981) Människan och hennes symboler. Stockholm: Forum. 
 
Lindgren, A (1981) Bröderna Lejonhjärta. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Lindgren, A (1985) Bröderna Lejonhjärta. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Liungman, C-G (1993) Tanketecken. Trondheim: Polaris. 
 
Psalmboken. (1986) Stockholm: Verbum. 
 
Ralph, M (1979) Människor som Jesus mötte. Örebro: Evangeliipress (övers. Margareta 
Hällzon). 
 
Shaw, H (1981) Bibelguide i fickformat. Herrljunga: InterSkrift/Harriers AB (övers. Anneli 
Pettersson och Erik Bernspång). 
 
Svenska Bibelsällskapet. (1985) Bibeln. Arlöv: Verbum. 
 
Tamm, M (1986) Barnens religösa föreställningsvärld. Älvsjö: Verbum. 
 
Watson, D (1984) Lärjungar. Örebro: Libris (övers. Kerstin Gårsjö). 
 


	Abstract
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Tidigare forskning
	Marie-Louise von Franz
	Bruno Bettelheim
	Frithiof Dahlby

	Metod
	Resultat
	De goda symbolerna
	Lejonet
	Hjärta
	Duva
	Körsbär

	De onda symbolerna
	Judas (förrädaren)
	Draken
	Törne


	Diskussion
	Litteraturförteckning




Högskolan i Gävle


Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi


Biblisk symbolism


En undersökning om den bibliska symbolismen i Bröderna Lejonhjärta


Författare:
Handledare:


Sandra Tapper
Åke Tilander


Sandra Eriksson


Examensarbete (5 poäng)


Barn- och ungdomspedagogiska programmet, inriktning fritidspedagog


Vårterminen 2001

Abstract


Syftet med denna B-uppsats var att fördjupa oss i de bibliska symbolerna och försöka återfinna de i barnlitteratur. Vi bestämde oss för att utgå ifrån barnboken Bröderna Lejonhjärta, av Astrid Lindgren. Det vi ville undersöka i texten var förutom de bibliska symbolerna, om vi kunde finna tecken på en viss struktur och vissa skrivramar. Om så var fallet, härstammade de från Bibeln? Vi har arbetat med textanalys som metod för att få fram det vi sökte, men även tagit hjälp av tidigare forskning. Genom diskussioner och analyser kom vi bland annat fram till följande:


· Biblisk symbolism förekom


· Skrivramarna var tydliga


· Berättelsens struktur vilar på en trygg grund


I diskussionen har vi tagit upp betydelsen av trygghetsgestalter i barnlitteratur och hur viktiga vi tror dessa gestalter är. Vi har också diskuterat andra former av strukturskrivande och på vilket sätt detta kan framställas i en text.
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Inledning


För oss har barnlitteratur och sagor alltid spelat en stor roll. Vissa berättelser från barndomen har för oss legat till grund för många diskussioner. Vi tror att detta kan bero på den stora fascination och trygghet som trots allt ligger i ett barns fantasivärld. Som vuxna har vi båda funderat över varför just vissa berättelser betytt mer än andra. Vi kan säga efter att ha läst en bok, vilka känslor den frambringar. Det stora intresset ligger i att förstå i vad vi som barn kan finna denna trygghet. Vi menar att barnens trygghet finns i identifieringen med huvudpersonen och igenkännandet i miljön och historien. Vi tror att för att skapa denna trygghet hos barn liksom hos vuxna, krävs en viss struktur och vissa skrivramar. För oss började detta sökande i det litterära verk som vi tror har fungerat som stomme i många år, nämligen Bibeln. Strukturen och ramarna föreföll för oss, inte ligga konkret i Bibelns uppbyggnad, dock kanske i dess symboler och historier. Ur detta föddes tankarna kring att undersöka de bibliska symbolerna i barnlitteratur. Vi har valt att arbeta utifrån dessa tankeställningar och vi har valt att avgränsa vårt problem genom att analysera endast en bok, Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren.


1. Förekommer biblisk symbolism i Bröderna Lejonhjärta?


2. Om så är fallet, hur framställs den?


3. Hur bygger författarinnan upp sina historier och placerar hon medvetet in trygghetsgestalter?


I vår framtida yrkesroll, som fritidspedagoger, hoppas vi kunna använda oss av de kunskaper vi får fram. Arbetet i barngruppen skulle kunna underlättas om vi efter detta kan göra medvetna val av barnlitteratur. Detta i sin tur för tanken till att diskussionen och bearbetningen tillsammans med barnen eventuellt skulle framstå i ny dager. De medvetna valen måste för oss inte bara handla om den exakta strukturen för litteraturen. Den egentliga egenskapen ligger i att finna det mest passande för just den barngruppen.


Vi kom i kontakt med detta ämne tidigare i vår utbildning. Ämnet presenterades för oss i vår svenskundervisning när vi började titta på folksagor och dess ursprung. För oss föreföll det här som intressant och vi var överens om att vi ville utveckla våra tankar, om vi fick chansen att arbeta med detta igen.


Tidigare forskning


Vi har valt att ta upp tidigare forskning som anknyter till vårt arbete och ger en allmän teoretisk bakgrund till det. Men på grund av tidsskäl använder vi oss bara i begränsad omfattning av denna forskning i vår analys. Vi har försökt göra en rättvis spridning i litteraturen vi använt oss av. Med det här menar vi att vårt urval av forskning är medveten och utspritt på områden som: drömtydning, psykoanalytisk sagotolkning och biblisk symbolforskning.


Marie-Louise von Franz


M-L von Franz arbetade parallellt med Carl-Gustav Jung under många år. När han gick bort fortsatte hon att arbeta med och utveckla hans teorier. Hennes specialområde kom dock att bli sagotolkning utifrån den jungianska läran. En väsentlig del för jungianerna är arketypernas betydelse för människan i och utanför hennes drömmar. Fast själva ordet arketyp har en lång historia, övertog Carl-Gustav Jung det för att beskriva någonting han observerade i människors drömmar. Arketyperna utgör en tendens eller en instinktiv drift i människans omedvetna till att presentera vissa motiv och teman. För att konkretisera arketyper kan vi jämföra det med vår instinktiva drift att reproducera oss, detta kan visa sig i våra sexuella fantasier. På samma sätt visar sig arketyperna som speciella drömmar, fantasier eller teman. M-L von Franz har i de böcker vi läst, utgått till stor del ifrån arketypens betydelse i sagan. Sagorna är viktiga för att arketyperna framställs i deras enklaste, stramaste och mest exakta gestalt, säger von Franz (Sagotolkning 1987, sid. 15). Andra uttryck som den som läser Jungs lära kommer i kontakt med, är bland annat Anima och Animus. Anima är kvinnan inom mannen som visar sig som en kvinna i hans drömmar. Animus är då motsatsen, där mannen inom kvinnan visar sig som en man i hennes drömmar. Detta är begrepp som är värda att känna till om man planerar att läsa något av M-L von Franz arbeten. I de böcker vi läst av von Franz tolkar hon sagor och symbolerna i sagorna utifrån ovannämnda begrepp. Det här visar på att en del information fanns att återfå i hennes forskning, men hon har byggt upp sina verk utifrån psykologiska teorier. Medan vi koncentrerat oss på konkret beskrivning av bibliska symboler i sagan.


Bruno Bettelheim


Bruno Bettelheim är en av vår tids största barnpsykologer, han är även professor i psykologi och psykiatri. Bettelheim har liksom Marie-Louise von Franz arbetat med sagotolkning utifrån psykologiska teorier. Han har dock valt att utgå ifrån Sigmund Freuds tidigare forskning. Sigmund Freud var pionjären som var först med att empiriskt försöka utforska medvetandets omedvetna bakgrund. Freud skapade begrepp som detet, jaget och överjaget. Bettelheim har utifrån sin ”läromästare” vidareutvecklat en egen stil inom den freudianska läran. Hans inriktning ligger främst på att tolka folksagor och utifrån dem psykologiskt analysera barns behov av bra litteratur. Bettelheim pekar på vikten av litteraturens roll i barnets liv. Han menar att sagan är ett viktigt hjälpmedel för barnet att utveckla sitt jag, och börja bygga sin egen identitet. Vidare menar Bettelheim att barnet läser ut olika saker ur samma saga, beroende på vilka intressen och behov det har just då. Det är inte omöjligt att barnet återvänder till samma saga när det är tid att bredda en gammal innebörd eller byta ut den mot nya. I Bettelheims böcker beskriver han själv hur han på olika sätt anser att myter och sagor talar till oss i symboler om sådant som vilar i det omedvetna. Han påpekar vid ett flertal tillfällen hur sagor vädjar till alla människans tre sidor: detet, jaget, överjaget. Bettelheim menar också att det är just detta som gör sagor verkningsfulla och i sagoinnehållet får psykologiska fenomen symbolisk gestalt.


Frithiof Dahlby


Frithiof Dahlby som själv är präst, har på ett mer direkt sätt tolkat symbolerna i den bibliska läran. Dahlby har i motsatts till von Franz och Bettelheim inte någon psykologisk underton i sin forskning. Han har koncentrerat sig på att fördjupa sig i symbolikens historia, symboler i Bibeln och i våra kyrkor och psalmböcker. Detta har resulterat i ett flertal bibelguider och bibliska symbollexikon. Dahlby menar i många av dessa böcker, att det kristna symbolspråket till stor del gått förlorat. Men han vill även poängtera vikten av att fortsätta forskningen inom detta område, för att inte riskera att dessa symboler förlorar sitt ursprung och sin historia. Det han har bidragit med för att förhindra det här, är enligt honom själv lättlästa och lättförståeliga tolkningar på specifika symboler. Dahlby har också lagt stor vikt vid att den ”vanliga människan” ska kunna använda sig av hans böcker och att någon förförståelse ej behövs.


Metod


Vi har använt oss av textanalys för att få fram ett resultat. Valet av litteratur att studera var det första vi bestämde oss för. I det här fallet blev det Bröderna Lejonhjärta, av Astrid Lindgren. Anledningen till att vi valde just denna var att vi båda läst boken som barn. Senare har vi kommit i kontakt med boken under vår studietid och våra praktikperioder. Vi valde att läsa Bröderna Lejonhjärta först och sedan leta efter konkreta symboler i texten. För att hitta ett samband mellan dessa symboler och symboler i Bibeln tog vi hjälp av olika symbollexikon, bibliska uppslagsverk och böcker som tar upp sagotolkning ur psykologiska aspekter. Det vi ville var att förutom den konkreta symbolismen också knyta an vissa avsnitt i Bröderna Lejonhjärta till bibliska historier. Genom diskussioner mellan oss båda beslutade vi hur vi skulle behandla var symbol och varje stycke. Fördelen med detta var att alla infallsvinklar alltid var noga genomtänkta. Det i sin tur resulterade i att det slutgiltiga resultatet var det som enligt oss var det mest autentiskt. En motgång vi stötte på var svårigheten med att finna tidigare forskning som var direkt kopplad till vårt ämne. Vi använde oss av ett flertal databaser där vi sökte information om liknande arbeten. Dessvärre fann vi dock inget exempel på något sådant. Det vi istället bestämde oss för att använda oss av, var symbolforskning uppbyggt på psykologiska teorier och som vi nämnt tidigare lexikon över bibliska symboler.


Det är viktigt för oss att en bok följer vissa mönster, dessa mönster skulle kunna vara stöttepelarna för att bygga upp en spännande och intressant historia som vilar på en trygg grund. I diskussionen har vi tänkt koncentrera oss på detta och ta upp hur vissa symboler kan fungera på ett mer psykologiskt plan.


Resultat


De goda symbolerna

Lejonet


Det första vi mötte var titeln på boken, i detta fall: Bröderna Lejonhjärta. Vi fann många kopplingar till just orden lejon och hjärta. Lejon är det djur som förekommer vid flest tillfällen i Bibeln, närmare 140 gånger. Egenskaperna kring lejonet skiftar och är ofta tvetydiga och kan ha motsatta betydelser. Vi har funnit att lejonet kan symbolisera Antikrist. Lejonet kan även symbolisera Djävulen: ”Eder vedersakare, Djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka” (Petr. 5:8). Detta är inget vi tänker gå in ytterligare på eftersom vi funnit att lejonets betydelse i Bröderna Lejonhjärta aldrig kan tolkas som ond. Som vi nämnt tidigare i texten, så finns det även en ”god” sida av lejonet. Lejon är namnet på de båda bröderna Karl och Jonatan som senare tilldelas namnet Lejonhjärta. I boken framställs lejonet (Jonatan) som vackert, starkt och modigt. Så här beskrivs Jonatan Lejon:


”Jonatan såg verkligen ut som en sagoprins, det gjorde han. Hans hår glänste precis som guld, och han hade mörkblå, vackra ögon som det riktigt lyste om och vackra, vita tänder och alldeles raka ben. Och inte bara det. Han var snäll också och stark och kunde allting och förstod allting och var bäst i sin klass, och alla barna nere på gården hängde efter honom var han gick och ville vara med honom, och han hittade på roligheter åt dom och drog iväg med dom på äventyr …”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 8)


När vi läst detta stycke drog vi genast paralleller till Kristus. Kristus är: ”Lejonet av Juda stam” (Uppb. 5:5) Vår tolkning av Jesus var att han var snäll, stark, vis och en självklar ledargestalt. För oss är likheterna mellan Kristus och Jonatan Lejon uppenbara. Kristus omnämns i Bibeln som människornas frälsare och även här kan vi se frändskaper med Jonatan.


”Att han kom hit, det är det enda roliga som har hänt i Törnrosdalen, sen Tengil bröt sig in här och gjorde oss till trälar. ‘Jonatan, vår frälserman’ sjunger di om, för han ska befria Törnrosdalen, tror di, och det tror jag också”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 113)


Lejonet lär enligt legenden på den tredje dagen med ett rytande uppväcka sina dödfödda ungar. Så har även Kristus legat i graven i tre dagar och därefter återuppstått genom Faderns stämma. Lejonet kan också vara en gudssymbol: ”Han som bevarar Israel, han slumrar icke, han sover icke” (Ps. 121:4) Tre egenskaper är typiska för lejonet: det uppväcker sin döda unge, sopar igen sina spår med svansen och sover med ett öga öppet. Dessa egenskaper passar enligt oss in på Jonatan Lejon. Jonatan är den förste av bröderna som kommer till Nangijala (landet bortom döden och stjärnorna) När det är tid för den yngre brodern, Karl, att lämna jordelivet, så uppenbarar sig Jonatan i skepnad av en snövit duva. Han viskar till Karl att han ska skynda sig till Nangijala. Vår uppfattning, är att Jonatan liksom lejonet uppväcker sin döda unge och viskandet kan symbolisera ”Faderns stämma”. Karl återuppstår dock ej från döden. Men vår tolkning är att detta scenario skulle kunna symbolisera uppståndelsen i den nya världen. Nästa egenskap hos lejonet, är att det sopar igen sina spår med svansen. I större delen av Bröderna Lejonhjärta, så är Jonatan på flykt. Han måste hela tiden dölja sin identitet och ideligen hitta nya gömställen. Trots detta blir Jonatan aldrig tillfångatagen eftersom han döljer sina spår så väl. Enligt oss kan det här vara Jonatans sätt att ”sopa igen sina spår med svansen”. Den tredje egenskapen, är att lejonet sover med ett öga öppet. Vi anser att det kan ha vissa kopplingar till Jonatan då han ständigt måste vara vaksam under sin flykt. Även om Jonatan exempelvis sover vid ett par tillfällen i boken, så ser han dock till att någon annan vakar över honom. Vi uppfattar det som om Jonatan behöver sömn för att uträtta det han är där för att göra. Men trots att han sover så viker aldrig hans tankar från uppdraget. Så tolkar vi uttrycket” sover med ett öga öppet”.


Förutom de tre typiska egenskaperna, står lejonet också för vaksamhet och beskydd. Detta är något som enligt oss stämmer bra in på Jonatans beteende. Han vakar ständigt över sin bror Karl och beskyddar honom till varje pris. Detta gäller såväl jordelivet som i Nangijala. I ett utdrag ur boken kan man läsa om Jonatans kamp med vidundret Katla.


”Sen kom det ett raseri över honom. Han lutade sig fram ‘Du rör inte Skorpan! Hör du det, ditt vidunder, du rör inte Skorpan, för då’ …”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 215)


Ett annat exempel är då Jonatan i berättelsens begynnelse räddar Karl ur en eldsvåda.


”Strax efteråt hemkom hans bror, Jonatan Lejon, och innan någon kunde hindra honom, rusade denne in i det så gott som övertända huset för att undsätta sin bror.”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 12)


Vidare i texten står att läsa:


”I fallet mot marken skadade gossen sig så svårt att han nästa omedelbart avled. Den yngre brodern däremot, som han vid fallet skyddade med sin kropp, klarade sig utan skador.”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 13)


Här ser vi tydliga exempel på Jonatans omsorg och vaksamhet över sin yngre bror. Bakom namnet Lejonhjärta finns det dock en förklaring som ges i boken. Det är Jonatans lärarinna, som efter hans bortgång anser detta ett passande namn på grund av hans heroism. Det här skulle i sin tur härstamma från Rickard Lejonhjärta och hans tappra bravader.


Hjärta


Om vi nu lämnar symbolerna kring lejonet och istället går över till symbolen hjärta. Hjärta är andra delen av namnet Lejonhjärta. Hjärtat symboliserar Guds kärlek som fyller hjärtat och dessutom kärleken till nästan. För att fortfarande hålla fast vid Jonathan, framstår han som en godhjärtad person som hyser stor kärlek till sin omgivning och speciellt till sin yngre bror. I boken berättar Jonathan om att han inte är kapabel till att döda, inte ens om det gäller hans eget liv.


”Om alla vore som du, sa Orvar, då skulle ju ondskan få regera i all evinnerlighet! Men då sa jag ‘om alla vore som Jonathan, så skulle det inte finnas någon ondskan’.”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 204)


Om Jonathan är som vi nämnt tidigare, Bröderna Lejonhjärtas motsvarighet till Kristus, så kan ovanstående citat symbolisera just Kristus kärlek till människorna och nästan. Är hjärtat omgivet av törnen, symboliserar det Jesu heliga hjärta. Jesu-hjärta-bilder med törnekrans, är en symbol för hans kärlek till människorna. När Jonathan tar sig in i Törnrosdalen (en av de två dalarna i Nangijala) för att bekämpa ondskan, är han omgiven av törnen. Höga murar och törnesnår är nämligen det som omger dalen. Vi anser att för att göra något sådant, ta sig in bakom fiendens linjer, krävs det ett heligt hjärta och en stor kärlek till människorna han ska befria.

Duva


Den första symbolen vi stötte på efter själva titeln på boken, var en vit duva. Duvan är den helige Andes symbol: ”Den helige Ande sänkte sig över honom i lekamlig skepnad såsom en duva” (Lk 3:22). När den heliga Ande kom för att hämta den fullkomlige och rene, (Kristus) kom den i gestalten av en duva. Men när Anden tar en människa i besittning ses ofta Guds hand, därifrån eldsflammor symboliserar de spretande fingrarna. För att vandra vidare ska eldstungorna döma; ”bränna bort”, allt det självgoda i henne. ”Tungor såsom av eld” (Ag 2:3).


Tanken att Jonathan skulle kunna vara den Helige Ande, känns inte främmande för oss. När Karl lämnar livet på jorden leds han till Nangijala av just en duva. Men Jonathan däremot avlider efter att ha hoppat genom ett eldhav. Enligt oss kan detta eldhav symbolisera flammorna från Guds hand som renar människan inför nästa liv. Karl som överlever eldsvådan får vänta in döden som uppenbarar sig, som vi nämnt tidigare i en duvas skepnad. Detta vill vi motivera med att Karl levt ett barns liv och legat sjuk länge. Vi uppfattar det som att hans oskuldsfullhet är så nära fullkomlig som möjligt. Trots att Jonathan var tvungen att genomgå svedan av elden, och bli renad inför nästa liv, så ser vi inte honom som en syndfull och självgod person. Dock har han levt ett längre liv, sett mer och enligt oss säkert upplevt vissa frestelser.


För att styrka detta ytterligare kan vi nämna ett exempel från slutet av Bröderna Lejonhjärta. Där sitter de båda bröderna återigen inför elden. Det är tid för dem att vandra vidare till den nästa och tredje världen (Nangilima). Som läsare uppfattar vi inte att Jonathan och Karl rent konkret har åldrats, men under deras tid i Nangijala har de båda fått många nya erfarenheter och sett en hel del otäcka saker. Vi tror att detta kan ha åldrat deras själ. Det tycker vi kan bidraga till att ingen av dem längre är fullkomliga eller rena. Det sista som nämns i boken, är när elden har falnat och Karl säger:


”Å, Nangilima! Ja, Jonathan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset!”

(Bröderna Lejonhjärta sid.228)

Vidare nämns duvan som bärare av hemliga budskap. De enda som kan flyga över alla himlar och murar är enligt boken Sofias duvor, Sofia kallas även Duvdrottningen. Dessa duvor är avgörande för Nangijalas framtid, för de flyger med budskap mellan dalarna. I Bibeln används duvan som hemligt tecken. När Karl tar sig in i Törnrosdalen så är det med hjälp av en vit duva han finner den personen som i resterande delen av boken fungerar som hans undsättare, den gamle mannen Mattias.


”Kanske hade jag inte vågat göra det jag gjorde, om det inte bland alla de grå duvorna hade funnits en som var snövit. En enda! Jag fick tårar i ögona, såna duvor hade jag bara sett hos Sofia och så en gång utanför mitt fönster för länge sen i en annan värld.”

(Bröderna Lejonhjärta sid.98)


Här ser vi att duvan såsom i Bibeln fungerar som ett hemligt tecken. Duvan symboliserar även frid, frihet, godhet och det rena.


Körsbär


Vi har tidigare tagit upp de båda dalarna i Nangijala, Körsbärsdalen och Törnrosdalen. Om vi börjar med Körsbärsdalen, så är just körsbär en symbol i Bibeln. Det symboliserar odödligheten, det eviga livet och goda gärningar.


”Tänk, man är inte ens rädd att det plötsligt ska ta slut, sådär som allt roligt brukar göra. Inte i Nangijala! Inte här i Körsbärsdalen åtminstone!”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 133)


Ovanstående är Karls tankar kring livet i Körsbärsdalen. Vi tror att även om Karl innerst inne är medveten om att livet i Körsbärsdalen kommer att ta slut en dag, så ids han inte släppa in de tankarna. För allting är så underbart i Körsbärsdalen att inte ens döden skrämmer honom. Enligt oss kan dessa tankar i sig vara en symbol för odödligheten och det eviga livet. Körsbär, körsbärsträd och körsbärsblom återfinns alltså i Paradiset. För att ytterligare påvisa att Körsbärsdalen kan vara en symbol för Paradiset, så vill vi visa sättet Karl beskriver dalen när han ser den för första gången.


”Och då - då såg jag äntligen Körsbärsdalen, å, den dalen, den var vit av körsbärsblom överallt! Vit och grön var den av körsbärsblom och grönt, grönt gräs. Och genom allt det gröna flöt ån som ett silverband.”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 23)


På 1300-1500-talen illustrerades Paradiset (främst på franska målningar) med körsbärsträd istället för äppelträd. Eftersom både körsbär och äpplen omnämns i Bibeln i sammanhang med Paradiset, så anser vi att det även kan vara så i Bröderna Lejonhjärta. Men med tanke på att de flesta beskrivningar innehåller äppelträd framför körsbärsträd, så tror vi att Körsbärsdalen kan symbolisera ”det lilla Paradiset”. Medan Apeldalen i Nangilima står för det fullkomliga Paradiset. I slutet av boken pratar de båda bröderna om Nangilima och dess äppelträd och äppelblom. Nangilima framställs som det fullbordade Paradiset där ondska aldrig har eller kommer att regera.


”Mattias har det så bra i Nangilima sa Jonathan. Han hade en gammal gård i Apeldalen, det var den vackraste gården i den skönaste och grönaste av Nangilimas dalar. ‘Snart är det tid att plocka äpplena i hans apelgård’, sa Jonathan. ‘Då skulle vi behöva vara där och hjälpa honom’.”

(Bröderna Lejonhjärta sid.222)


Treenigheten


I Gamla testamentet förklaras Treenigheten som de tre män som besökte Abraham. Med den nytestamentliga eller himmelska Treenigheten avses Gud Fader, Sonen och den Heliga Ande. Framställs Treenigheten som manliga gestalter så avbildas Gud Fader som en åldring, Sonen som en medelålders man och den Helige Ande som skägglös yngling. Vi har tidigare i texten talat om en gammal man vid namn Mattias. Tillsammans med Karl och Jonatan bildar de stommen i boken. Om vi utgår ifrån det Nya testamentets beskrivning av Treenigheten, kan just dessa personer var Bröderna Lejonhjärtas Treenighet. Här fungerar Mattias som Gud Fader. Han är åldringen som ser efter och vakar över sina medmänniskor. Mattias fungerar också som Jonatan och Karls närmaste man. Jonatan kan symbolisera den medelålders mannen, i detta fall sonen och Karl den Helige Ande, då han framställs som skägglös yngling. I Bibeln talas det om Treenigheten i många olika former och skepnader. För oss är inte dessa primära i sammanhanget då de inte dyker upp i Bröderna Lejonhjärta. Den närmaste parallellen vi kunde dra utifrån Bibelns exempel, var de tre kända världsdelarna (Asien, Afrika, Europa). I Bröderna Lejonhjärta finns inget direkt exempel på tre världsdelar, men dock tre olika världar. Vi har utgått ifrån att Jonatan och Karls tid på jorden och beskrivningen av denna värld skulle kunna vara vår egen, detta gör denna till den första av tre världar. Den andra världen, är enligt oss Nangijala. Det är en sagovärld efter jordelivet, dock ej fulländad. Den sista världen, Nangilima, skiljer sig från de två föregående. Här återfinns samma paradisiska känsla som i Nangijala men det som skiljer dem åt är friden, lyckan och oskuldsfullheten. Rent konkret kan vi inte se att Nangijala skulle kunna symbolisera Asien etc. Men tanken av att välja just tre olika världar var ett sammanträffande vi inte kunde ignorera.


De onda symbolerna

Judas (förrädaren)


Som i de flesta sagor finns även i Bröderna Lejonhjärta kampen mellan det goda och det onda. Författarinnan har här tagit hjälp av en förrädare för att föra handlingen framåt. Förrädaren är den man som driver värdshuset i Körsbärsdalen. Han heter Jossi men kallas för Guldtuppen. Historien kring Jossi är ganska komplicerad. Till en början tror Karl att en annan man vid namn Hubert är förrädaren. Karl iakttar Hubert med en pilbåge i skogen och tror därför att det är han (Hubert) som har skjutit duvorna (de som flyger med hemliga budskap mellan dalarna). Hubert beskrivs i boken som en man med rött lockigt hår och rött skägg. Han är den främste jägaren i Körsbärsdalen och en duktig bågskytt. Vi drog genast parallellen mellan förrädaren i Bröderna Lejonhjärta till Bibelns mest kände förrädare, Judas Iskariot. Judas beskrivs ofta med rött hår och rött skägg, precis som Hubert. Vi tror att detta kan vara en bidragande faktor till Karls misstro mot Hubert. För att återgå till Jossi, den egentliga förrädaren, finns inga direkta likheter utseendemässigt. Det vi har koncentrerat oss i huvudsak på, är namnet Guldtuppen. Guld tyder på överjordisk storhet dvs. himlen, vi vill nämna detta trots att det inte är relevant i vårt resonemang. Vi har funnit exempel på att guld och färgen gul ibland kan symbolisera samma sak. Vi tror att detta beror på att guld inte är en färg i sig (ej med på färgskalan) därför har man använd sig av färgen gul eftersom likheterna är slående. Gult är vissnandets färg, det ondas, förräderiets och falskhetens traditionella färg. Nyss nämnda egenskaper tycker vi kan stämma in bra på Jossi Guldtuppen. Han står på de ondas sida, han förråder sina vänner och är falsk.


”Nu kunde jag inte ens gråta längre, så rädd var jag. Men Jossi pöste och gjorde sig viktig. ‘Det där ska jag ordna, när jag kommer hem’, sa han. ‘Jag kan lura lille Kalle Lejonhjärta i ett bakhåll, det blir inte svårt, det går med lite kakor. Och sen lurar man dit Sofia att komma och försöka rädda honom’.”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 87)


Den andra delen av hans namn, tupp, kan också ses i samband med Judas Iskariot. En legend förtäljer att när Judas kom hem till sin hustru för att hämta det rep han tänkte hänga sig med, var hon i färd med att steka en tupp över elden. Han påstod att han måste ta sitt liv ty han förrått sin Mästare (Kristus). Vidare berättade han att Kristus skulle återuppstå på den tredje dagen. Judas var då rädd för den vrede som skulle drabba honom. Hustrun sade då, ‘Säg inte så. Lika litet som denna tupp jag nu steker över elden kan gala, lika omöjligt är det att Jesus kan uppstå igen, såsom du påstår’ (Dahlby, 1977. sid. 106). I samma ögonblick bredde tuppen ut sina vingar och gol tre gånger. Det här resulterade i att Judas genast tog sitt rep och hängde sig. I denna legend anser vi att det var tuppen som avgjorde Judas öde. Bröderna Lejonhjärtas förrädare bär som vi nämnt tidigare tuppen i sitt namn. Denna avgör aldrig Jossis öde som i legenden kring Judas, men att just denna likhet finns närvarande ville vi nämna.


I bröderna Lejonhjärta kan vi läsa om hur Jossi, förrädaren, får Katlamärket inbränt på bröstet (Katla är en drakhona som finns med i boken). Det är ett drakhuvud som lyser som blod. I Bibeln berättas om odjuret som uppenbarar sig över Jorden för att förföra mänskligheten. De människor som skulle följa odjuret blev liksom Jossi märkta med odjurets tecken. Ett tecken som visade på att man hade låtit sig förföras.


”Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet.”

(Uppb. 13:16,17)


Draken


I Uppenbarelseboken beskrivs odjuret (Satan) som en drake. Denna drake kan inte dödas av någon människa, utan måste kedjas fast i avgrunden. En ängel kommer ner från himlen, griper draken, binder honom för tusen år och förseglar ingången (Uppb. 20:1-3) Vi tycker att denna bibelberättelse har stora likheter med drakhonan Katla i Bröderna Lejonhjärta. Det vi får veta om Katla, är att hon är ett vidunder från urtiden. Hon somnade och sov sedan i tusen år i en grotta. När hon vaknade var hennes vrede så stor att hon krälade fram och blåste dödande eld mot människorna. I bokens nutid hålls hon fastkedjad i en håla av Tengil. Han använder sig av Katla för att förtrycka människorna. Till sin hjälp har han en stridslur vars ton Katla lyder blint. Vi får en känsla av att det som sägs i Bröderna Lejonhjärta om odjuret, skulle kunna vara en slags fortsättning på Bibelns berättelse om odjuret. Då Katla varit borta från jordens yta i tusen år och sedan släpps lös, är hon enligt oss samma monster och odödlig inför allt jordiskt. Vårt resonemang kan styrkas av den slutgiltiga kampen mellan Katla och ytterligare ett odjur, Karm. Karm dyker upp ur havet i en orms skepnad. Berättelsen får sitt slut i samband med att dessa odjur förgör varandra. Nämnvärt i sammanhanget, är beskrivningen av ett andra odjur i Bibeln, Leviatan, som även han har formen av en orm som regerar över havet.


Vi vill hålla fast vid detta och beskriva Tengil lite närmare. Enligt oss skulle Tengil och Katla kunna vara samma väsen. Såsom i Bibeln där samma odjur (Satan) uppträder i två olika skepnader. Det talas om i Bibeln när ytterligare ett odjur uppstiger ur vattnet. Odjuret från vattnet skänker sina krafter och sin makt till det andra odjuret.


”Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt” (Uppb. 13:2)


Detta skulle kunna symbolisera den makt Katla bidrar med när Tengil använder sig av sin stridslur. I Job 40:23-28 talas det återigen om ett djur med stora krafter. I ett samtal mellan Herren och Job diskuteras just detta.


”Kan du ha honom till leksak som en fågel och sätta honom i band åt dina tärnor?”


”Brukar fiskarlag köpslå om honom och stycka ut hans kropp mellan köpmän?”


”Kan du skjuta hans hud full med spjut och hans huvud med fiskharpuner?”


”Ja, försök att bära hand på honom och du skall minnas den striden och skall ej göra så mer.”


”Nej, den sådant vågar, hans hopp bliver sviket, han falls till marken redan vid hans åsyn.” (Job 40:24-28)


Det Tengil gör i Bröderna Lejonhjärta är att han håller Katla fången och gör henne till sin slav. Enligt oss är symboliken slående eftersom Tengil till slut själv får stå till svars för Katlas vrede. Katla förgör Tengil. Precis samma sak som skulle kunna hända med Job, enligt Herren.


Törne


Den andra dalen, Törnrosdalen, väckte bara genom sitt namn många tankar hos oss. Törne finns med i Bibeln i många former. Den mest kända tros väl vara törnekronan som Kristus tvingades bära på korset.


”Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud, och hängde på honom en purpurröd mantel.”

(Joh 19:2)


I Bibeln omnämns en man vid namn Achatius. Han tillhörde de tiotusen legoknektarna vilka drog sig tillbaka till berget Ararat. Där korsfästes de, gisslades, störtades utför klippor eller jagades ner i ett väldigt törnesnår. Achatius själv blev söndersliten i ett törnesnår och han avbildas idag som en krigare med en kvist av törne som attribut. Inga direkta paralleller kan vi dra till Bröderna Lejonhjärta, men det finns ett stycke där även Jonathan blir tvungen att störta ner i ett törnesnår.


”Och snart kom Jonathan, sönderriven av törnen på händer och ansikte …”

(Bröderna Lejonhjärta sid. 110)


Diskussion


Det är svårt att undersöka någonting utifrån sina egna minnen och näst intill omöjligt att läsa en bok som vuxen, och försöka hitta lockelsen och tryggheten som ett barn kan finna i den. Som vuxna söker vi också efter samma ingredienser, men vårt val har legat på barnlitteraturen och däri ligger problemet i att själv ha passerat barnlitteraturens tid. Om vi trots allt ser tillbaka till den tid då vi var barn, så sökte vi omedvetet tryggheten under berättelsens gång. Att slutet skulle vara lyckligt var redan underförstått då vi förväntade oss detta av all skönlitteratur. Vi har upptäckt efter att ha läst Bröderna Lejonhjärta att det i detta fall är symboler och symbolism som härstammar från Bibeln. Det är viktigt för oss att nämna, att författarinnan kanske inte använder sig av det här medvetet. Däremot tror vi att författare i allmänhet, liksom vi och andra läsare, kräver en viss struktur på litterära verk. Om denna struktur skulle härstamma från Bibeln behöver det inte betyda någonting revolutionerande, då Bibeln är en väldigt komplett samling historier, som lästs av människor i generationer.


Vi har gjort ett urval av vissa symboler i Bröderna Lejonhjärta. Några symboler skulle kunna fungera som en trygghet medan andra bidrar till att föra historien framåt eller skänker spänning. Det de har gemensamt är dock att de alla har sin plats och att de framstår som genomtänkta. Nedan kommer vi att ta upp några av de symboler vi presenterat i resultatet och vilken funktion vi tror att de kan ha om vi utgår ifrån vår diskussion.


Lejonet var den första symbolen vi tog upp i resultatet. Våra paralleller drogs till den äldre brodern, Jonathan. Vi tror att Jonathan kan fungera som en viktig trygghetsgestalt genom hela Bröderna Lejonhjärta. För Karl agerar han den äldre brodern, fadersgestalten och kanske något av en idol. Det vi tror att vi söker som barn och vi kan säga att vi själva sökte, var den behagliga känslan av vuxen närvaro. Vi trodde inte att det skulle vara så pass tydligt i Bröderna Lejonhjärta då en handlade om två unga bröders äventyr. Det vi sett är att myndigheten till stor del ligger hos Jonathan. Tidigare har vi gjort jämförelsen mellan Kristus och Jonathan. Det här var för oss därför en tydlig trygghetssymbol.


En annan symbol i sammanhanget, är duvan. Den har en allt jämnt betydande roll i hela historien. Duvan är en typisk symbol som författarinnan har lutat sig mot för att föra handlingen framåt. I litteraturen vi själva läste som barn, var djuren ett vanligt hjälpmedel för att skapa vissa stämningar. Vare sig en författare har använt sig av talande djur (fabler) eller valt att låta dessa djur vara stumma, så finns det enligt oss en viss fascination och mystik kring djur. I Bröderna Lejonhjärta har författarinnan valt att arbeta med icke talande djur. Trots detta har de (duvorna) en viktig roll i historien. I det här fallet som bärare av hemliga budskap. Vi tror att författare medvetet eller omedvetet använder sig av djur för att göra det enkelt för sig. Då vi tror oss veta att just detta väcker behagliga känslor hos ett barn. Att författarinnan i Bröderna Lejonhjärta använt sig av just duvan, tror vi kan bero på den trygghet den inbringar henne, då duvan i grund och botten är en symbol som står för frihet, godhet och det rena. Trots att vi inte ser på duvan som en trygghetsinbringare i sig, är det möjligt att den fungerar som det i boken.


Vidare ligger för oss den spänning som måste byggas upp i historien. Bröderna Lejonhjärta har ett klassiskt exempel på detta, nämligen draken Katla. Här är symbolismen mer konkret, då vi direkt kan se likheter med Bibelns drakar och vidunder. För oss som vuxna kan draken förefalla som fånig och overklig som spänningsattribut. Men vi kan också komma ihåg att just detta stycke, när beskrivningen och kampen mot Katla fortgår, var det mest spännande och det man ville höra gång på gång. Likasom i diskussionerna kring duvan, finns det en beundransvärd enkelhet. I Bibeln framställs draken nästan uteslutande som ondskefull och med utomjordiska krafter. I just detta fall kan enligt oss tryggheten ligga, då vi får en känsla av att draken inte hör hemma ibland oss. Med detta menar vi att draken ofta beskrivs som extremt horribel och näst intill oidentifierbar med verkligheten. Detta gäller Bibeln lika som Bröderna Lejonhjärta, enligt vår mening.


Efter att ha läst Bröderna Lejonhjärta och arbetat fram ett resultat, har vi upptäckt att boken följer, enligt oss, det som vi ser som biblisk symbolik. Vi har funnit fler symboliska exempel än vad vi förväntade oss. Det vi också kommit fram till är att författarinnan använt sig av en viss struktur för att bygga upp spänning och förväntning hos läsaren. Denna struktur tror vi, som vi varit inne på tidigare, har sitt ursprung i Bibeln. Här i kan vi även finna den trygghet vi förväntar oss av litteraturen.
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