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Abstract

Föreliggande studie undersöker frihetsproblematiken i några böcker av Ole Lund Kirkegaard, 

främst i Gummi-Tarzan och Robban och alla de andra polarna, men också i Tarzan, Leo och några 

till. Mer specifikt undersöks hur karaktärer kan bli fria och hur en önskvärd frihet ser ut, enligt 

intentionen som står att finna i de olika texterna. Den diskuterar också huruvida texterna kan kallas 

didaktiska eller ej. Studien genomförs med hjälp av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt och i en 

analys av de olika berättargrepp och -strategier som återfinns i texterna. De olika möjliga friheterna 

definieras i analysen indirekt genom att förtryck först definieras. Utifrån antagandet att såväl barn 

som vuxna är utövare av makt inom varje given institution där de båda är närvarande, till exempel 

inom familjen eller i skolan, utgår analysen från premissen att både barn och vuxna kan agera 

förtryckare eller förtryckta i förhållande till varandra.

     Viss specifik frihetsproblematik för Gummi-Tarzan respektive Robban och alla de andra 

polarna klarläggs, men också några gemensamma återkommande motiv som befinns vara centrala 

för förståelsen av frihetsproblematiken i texterna sedda som helhet: kaoset, sagan och magin, och 

drömmen. Sagan, magin och drömmen ses i studien som uttryck för barnkaraktärernas 

fantasiförmåga. Både kaoset och fantasin uppfattas i uppsatsen vara vägar till frihet och friheter i 

sig. De ses som kännetecknande för barnprotagonisterna och en viss barnvärld. Denna värld är 

förebildlig i jämförelse med den skildrade vuxenvärlden, men är inte nödvändigtvis tillsluten för 

vuxna karaktärer.

     



Innehåll:

 

Inledning s. 1

 Frihet s. 4

   Frihet från förtryck s. 5
Förtryck i Gummi-Tarzan s. 6

   Förtryck i Robban och alla de andra polarna s. 9
   Vägen till frihet i Gummi-Tarzan s. 11
   Vägen till frihet i Robban och alla de andra polarna s. 12

 Återkommande motiv s. 14

   Kaos s. 15
   Saga och magi s. 18
   Drömmen s. 20

 Diskussion s. 21

Slutsatser och slutord s. 24

Käll- och litteraturförteckning s. 27

Förkortningar:

Gummi-Tarzan = Tarzan

Robban och alla de andra polarna = Robban

Tarzan, Leo och några till = Leo



Inledning

All litteratur är en form av kommunikation. Någon vill kommunicera i skrift till någon verklig eller 

inbillad person. I detta sätt att se på litteraturen finns en meningsskapande aktivitet också hos 

läsaren underförstådd. Jag ser denna meningsskapande aktivitet som ett försök att nå insikt, att 

förstå människan och människans villkor; att litteraturen är ett sätt för människan att försöka förstå 

sin tillvaro, både för författaren och läsaren. I texten finns innebörd och mening att upptäcka. 

Litteraturen får människan att utvecklas.1

     Jag vill påpeka att det förstås är möjligt att finna mer än en mening i en text beroende på vad 

man letar efter. I min uppsats, utifrån antagandet att texten är kommunikation och att det finns en 

intention i denna text, kommer jag att försöka fånga denna intention. Jag kommer allt emellanåt att 

använda implicit författare/läsare-begreppet när jag undersöker i vilken tolkningsriktning texten vill 

få oss att gå. Den implicite författaren ger sig tillkänna genom de olika berättargrepp och tekniker 

som står att finna i en skönlitterär text.2 Om jag i det följande skriver ”författaren” menar jag den 

implicite författaren. Om jag skriver ”läsaren” menar jag den implicite läsaren. Om det någonstans 

inte skulle vara så framgår det av sammanhanget. Den implicite läsaren ska här uppfattas i enlighet 

med Wolfgang Iser: texten har en viss förutbestämd meningspotential, och denna meningspotential 

aktualiseras av läsaren i läsprocessen.3 Texten förutsätter på så vis, riktad genom olika tekniker och 

berättargrepp, en redan inskriven läsare. Textens betydelse är begränsad men aktualiseras också på 

ett delvis individuellt sätt, i läsarens konkretisation.4 Förutsatt att textens olika betydelsemöjligheter 

är begränsade är det rimligt att anta att en intention har satt en viss prägel på texterna och är möjlig 

att urskilja, men det är inte den verklige författarens intention jag kommer att söka efter eftersom 

den inte nödvändigtvis sammanfaller med den som faktiskt återfinns i texten.5 Jag kommer alltså att 

söka efter texternas intention utifrån de tekniker och strategier, berättargrepp, som går att finna i 

dem och genom närläsning med ett hermeneutiskt förhållnings- och tillvägagångssätt i vilket: 

”[a]ntecipationen av mening som syftar till helheten kommer till explixit förståelse genom att 

delarna, som bestäms utifrån helheten, i sin tur bestämmer denna helhet.”6 Då jag kommer att skriva 

1 Jfr Wolfgang Iser, The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett 
(London 1990), s. xi.

2 Ibid., s. 101 ff.
3 Ibid., s. xii.
4 Roman Ingarden, ”Det litterära verkets 'liv'”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, red. 

Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 2004),  s. 289.
5 Jfr Cleanth Brooks, ”Den formalistiska kritikern”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, 

red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 2004), s. 152.
6 Hans-Georg Gadamer, ”Tidsavstånd, verkningshistoria och tillämpning i hermeneutiken”, i Modern litteraturteori.  

Från rysk formalism till dekonstruktion, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 2004), s. 342.
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om några av Ole Lund Kirkegaards barnböcker, böcker skrivna för barn, utgår jag från att dessa 

böcker är kommunikation med (tänkta) barn.7 Jag kommer dock att ta upp möjligheten att böckerna 

kan vara riktade även till en vuxen läsare, i ett dubbelt eller jämlikt tilltal.8 

     Författaren försöker meddela sig med barnen (och eventuellt en vuxen läsare) – vad försöker han 

förmedla? Mer specifikt och avgränsat kommer min uppsats att undersöka frihetsproblemet i 

Kirkegaards böcker; hur människan enligt texten kan sträva efter och möjligtvis nå någon slags 

frihet. Enligt Ole Lund Kirkegaard själv var frihet ett viktigt tema i hans skrivande.9 Jag vill 

undersöka om och hur detta tar sig uttryck i böckerna Gummi-Tarzan (1975, sv. övers. 1976), 

Robban och alla de andra polarna (1979, sv. övers. 1980) och Tarzan, Leo och några till (1982, sv. 

övers. 1984). Det kan förekomma annan frihetsproblematik i texten som inte har någonting med 

intention att göra, exempelvis hur samhälleliga maktstrukturer omedvetet återspeglas i texten. 

Sådan frihetsproblematik kommer inte att vara fokus i min undersökning. Jag kommer att diskutera 

och försöka urskilja vilken frihet det är som eftersträvas i texterna och hur barnet och/eller den 

vuxne (enligt texterna) kan uppnå denna frihet, enligt den intention som står att finna i texten så 

långt den går att urskilja. I den meningen, i ett sökande efter en intention, som passar väl med en 

hermeneutisk ansats, kommer jag att underkasta mig bokens krav, som Aidan Chambers uttrycker 

det.10 Iser är inne på samma spår när han skriver att: ”...the reader´s role [...] is meant to open him 

up to the workings of the text, so that he will leave behind his individual disposition for the duration 

of his reading. In this way, and in this way only, he will gain a positive and active insight into 

human nature.”11 Till sist kommer jag att diskutera likheter och skillnader texterna emellan och dra 

några generella slutsatser gällande frihetsproblematiken i dessa tre böcker av Ole Lund Kirkegaard. 

     Frihet och möjlighet till frihet är en problematik som är nära knuten till maktfrågor. Jag har 

därför i mitt uppsatsarbete haft nytta av Roberta Seelinger Trites bok Disturbing the Universe.  

Power and Repression in Adolescent Literature som tar upp just maktens växande tematiska roll 

inom den moderna ungdomslitteraturen. Hennes bok uppehåller sig vid ungdomsromanen, men 

fokus är unga karaktärers möten och konflikter med olika institutioner, inom vilka makten är 

konstitutiv: ”[t]hey must learn to negotiate the many institutions that shape them: school, 

government, religion, identity, politics, family, and so on.”12 Trites menar vidare att 

7 Jfr Barbara Wall, The Narrator's Voice. The dilemma of children's fiction (London 1991), s. 2.
8 Torben Weinreich, Børnelitteratur. en grundbog (Köpenhamn 2001), s. 50.
9 ”Författarporträtt”, Svensk Bokhandel, årg. 21, 1972:39, s. 1083.
10 Aidan Chambers, Om böcker (Stockholm 1987), s. 44.
11 Iser, s. 56.
12 Roberta Seelinger Trites, Disturbing the Universe. Power and Repression in Adolescent Literature (Iowa City 2000), 

s. x.
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maktproblematiken i böcker för yngre barn, till skillnad från ungdomsromanen, ofta handlar om hur 

barnet kan lära sig att bli mer säker i den ”lilla” världen, ofta representerad av hemmet eller 

familjen.13 Familjen och hemmet spelar dock inte denna roll i de böcker av Kirkegaard jag har läst. 

Familjen är antingen i periferin14, som i Robban och alla de andra polarna, och ointressant, eller är, 

som i Gummi-Tarzan, en otrygg plats från början till slut. Dessa texter räknas som barnböcker, men 

skildrar ofta en maktkamp mellan barn och institutioner (oftast familj och skola) och jag finner 

därför Trites bok tillämplig också på mina texter, främst hennes övergripande diskussion kring makt 

och kapitlet som behandlar skolan som institution. Det finns dock en viktig skillnad mellan de 

texter jag har läst och de ungdomsromaner som Trites har ägnat sin undersökning åt. Hon 

konstaterar att man traditionellt har sett på ungdomsromanen som en skildring av uppväxt eller 

mognande, men menar själv att detta mognande är en konsekvens av mötet mellan 

ungdomskaraktärerna och olika institutioner, ett möte i vilket maktkampen är central, och att dessa 

böcker således primärt handlar om maktfrågor.15 Barnkaraktärerna i Gummi-Tarzan och i Robban 

och alla de andra polarna utvecklas under händelsernas lopp lite eller ingenting. Ivan Olsen lär sig 

”hur svårt det är att önska sig någonting” (Tarzan, s. 67) men något annat är inte uttalat. 

Kirkegaards fiktiva världar är mer statiska än dynamiska. Barndomslandet är bestående i dessa 

texter och det skiljer dem från ungdomsromanen och vi ska därför inte missta dem för sådana. De 

befinner sig snarare i ett gränsland mellan barn- och ungdomsbok. Mötet med institutionerna och 

makten och kampen som blir resultatet av detta möte är dock även i dessa texter centrala även om 

inte konsekvensen i form av mognad är skildrad.

     Det didaktiska har varit en beståndsdel av barnlitteraturen i större eller mindre utsträckning 

alltsedan dess uppkomst. Det har räknats som en av de utmärkande egenskaperna hos den, att vuxna 

författare genom sina texter försöker påverka barn i en uppbygglig riktning.16 Detta är förstås också 

ett slags maktutövning. Maria Nikolajeva påpekar dock att moderna barnboksförfattare i allt högre 

grad har ställt sig på barnens sida i opposition mot ett överdrivet didaktiskt innehåll.17 Jag ska nedan 

undersöka huruvida intentionerna i Kirkegaards texter kan kallas didaktiska, i den meningen att de 

försöker uppfostra läsaren, och hur de placerar in sig i denna polariserade tradition.

     Det finns inte mycket tidigare forskning i Sverige rörande Kirkegaards böcker. Kristian Wåhlin 

13 Ibid., s. 2.
14 Jfr kapitlet ”Föräldrar i periferin” i Sara Edlund, Gummi-Tarzan, Robban och alla de andra grabbarna mot det  

vuxna etablissemanget. en studie av förhållandet mellan barn och vuxna i Ole Lund Kirkegaards produktion 
(Uppsala 2004).

15 Trites, s x.
16 Weinreich, s. 24 ff.
17 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (Lund 2004), s. 197.
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och Maj Asplund diskuterar hur verkliga barnläsare har uppfattat slutet i Gummi-Tarzan i sin bok 

Barnens tre bibliotek. Läsning av fiktionsböcker i slukaråldern. Pia Huss har skrivit en kortare 

artikel18 och två C-uppsatser finns på området, en av Sara Edlund och en av Harald Fjeldbraaten.19 

De båda sistnämnda tar upp vuxenproblematiken i olika verk av Kirkegaard, om än utifrån olika 

utgångspunkter. Den sidan av problematiken kommer därför att ta upp utrymme i min uppsats 

endast i den mån det berör mina egna frågeställningar, om jag diskuterar rimligheten i deras 

slutsatser eller direkt polemiserar mot dem. Det centrala i min undersökning kommer alltså att vara 

informationen (lärdomen, budskapen, etc.) som förmedlas från författaren via texten till läsaren, 

som den synliggörs i texten. Edlund berör som hastigast frågeställningarna i min undersökning 

alldeles i slutet av sin uppsats, men jag kommer alltså delvis att utgå från en annorlunda 

avgränsning av arbetet; hennes arbete berör endast förhållandet mellan barn och vuxna i 

Kirkegaards böcker och ser frihetsbegreppet utifrån denna synvinkel. Både Gummi-Tarzan och 

Robban och alla de andra polarna är del av Edlunds undersökning och hon använder sig dessutom 

av Otto är en noshörning, medan Fjeldbraaten begränsar sig till Gummi-Tarzan. Det är passande att 

vi för våra undersökningar har delvis gemensamma primärkällor eftersom jag vid behov kan dra 

nytta av möjligheten att väga och jämföra mina resonemang och resultat mot deras. Tarzan, Leo och 

några till är en samling kortberättelser, en slags novellbarnbok och jag valde den eftersom jag på så 

vis får många berättelser och därmed ett stort urval men ett mindre omfång vilket passar för mitt 

begränsade format. Jag kommer att undersöka Gummi-Tarzan och Robban och alla de andra 

polarna parallellt och använda berättelserna i Tarzan, Leo och några till  i den mån det är fruktbart 

för att belysa de två förstnämnda böckerna.

Frihet

För att kunna undersöka frihetsproblematiken i Kirkegaards böcker är det passande att något 

utförligare definiera själva begreppet frihet, så som jag kommer att använda det i min undersökning.

     Vad är frihet? Ett lexikon inleder sin förklaring av begreppet såhär: ”F. [-rihet] syftar på politiskt 

oberoende och självbestämmande samt personlig autonomi.”20 Lite senare står det också: ”Mer 

vardagligt kan man se handlingar som fria om de inte är tvångsmässiga.”21 Det senare citatet är ett 

18 Pia Huss, “Gåtfull grodslukare med vild fantasi”, i Förskolan (1999:5).
19 Hallvard M. Fjeldbraaten, Til Barnelitteraturen: Gummi-Tarzan eller Ivan Olsen. Et narratologisk skille mellom den 

voksne og barnet (c-uppsats, Stockholms Universitet 2005).
20 Aha. modern kunskap för alla (Helsingfors 2004), s. 255.
21 Ibid., s. 255.
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exempel på den frihet som jag i denna undersökning i de första kapitlen kommer att intressera mig 

för, frihet från tvång eller förtryck. Man brukar skilja mellan två former av frihet. Den första formen 

är negativ frihet. Negativ frihet innebär frihet från något. Denna definition säger alltså inget om 

frihetens innehåll. Den andra formen av frihet är positiv frihet, frihet till något.22 

Nationalencyklopedin tar fasta på frihetsbegreppets centrala roll inom den politiska filosofin då 

”...all statsbildning förutsätter att medborgarna underkastar sig den begränsning av 

handlingsfriheten som gemensamma rättslagar, som förbjuder och straffbelägger vissa handlingar, 

innebär [...] Ett grundläggande problem [...] gäller hur man skall rättfärdiga den inskränkning av 

den individuella handlingsfriheten som en stat och dess rättsmaskineri medför.”23 Alla medborgare 

är i ett samhälle i denna mening förtryckta, eftersom de inte är fria att föra vilket levnadssätt som 

helst. Förutsatt att detta stämmer, finns det alltid förtryck i ett samhälle och därmed också en 

potentiell frihet från förtrycket.

Frihet från förtryck

Barn är i vårt samhälle inte självbestämmande. De är i lagens mening underordnade vuxna som 

ansvarar för dem till dess de uppnår myndig ålder. De är således begränsade av ett slags förtryck, de 

är omyndigförklarade och deras ”individuella handlingsfrihet” har begränsats. Nikolajeva benämner 

denna maktbalans mellan vuxna och barn ”vuxennormalitet”, som en motsvarighet till begreppet 

heteronormalitet inom queerteoribildningen.24 Vuxenskapet ses i samhället som norm i jämförelse 

med ”barnskapet”. Normen definierar barn som det från det ideala vuxenskapet, annorlunda och 

avvikande och de är i den meningen diskriminerade. Vuxna utövar mer makt över barn än tvärtom. 

Det skulle därför vara lätt att sätta upp den enkla maktdikotomin vuxna-barn, förtryckare och 

förtryckta, och undersöka Kirkegaards böcker utifrån dessa premisser. Det råder inget tvivel om att 

denna dikotomi faktiskt är grundläggande i Kirkegaards fiktiva världar men som vi ska se är 

problematiken i själva verket något mer varierad än så och vi ska hålla våra sinnelag öppna för 

andra möjliga förtryck. Trites menar, i en definition av makt i ungdomsromaner, utifrån Michel 

Foucault, Judith Butler, Jacques Lacan och Marilyn French, att eftersom barnkaraktärerna formas 

och definieras av de sociala institutioner de möter, blir de i en mening skapade av makten som 

subjekt. Som aktiva subjekt utövar de i sin tur makt inom samhället. De blir alltså både utsatta för 

22 Bra Böckers Lexikon 2000 (Höganäs 1996), s. 40 f.
23 Nationalencyklopedin (Höganäs 1992), s. 35.
24 Maria Nikolajeva, ”Varför sover Pippi med fötterna på kudden? Queer, karneval och barnlitteratur”, i BLM 2003:3, 

s. 26.

5



makt och utövar makt över andra.25 Även barn kan förtrycka och även vuxna kan vara förtryckta, de 

verkar inom samma maktsfär. Denna syn på maktaktörerna kommer att vara genomgående även i 

min undersökning. 

     Det negativa frihetsbegreppet, bristen på frihet, tvånget och förtrycket gestaltat i Kirkegaards 

böcker, hjälper mig att indirekt definiera dess motsats, friheten, i positiva termer. Förtrycket i 

Gummi-Tarzan är dock ett annat än förtrycket i Robban och alla de andra polarna och därmed 

också friheten och vägen till den. Frihet ska alltså definieras utifrån varje bok för sig och utifrån det 

specifika förtryck som förekommer i dem. Från dessa förtryck finns olika vägar till frihet och det är 

dessa olika vägar som jag i denna uppsats undersöker och beskriver.

Förtryck i Gummi-Tarzan

I Gummi-Tarzan behandlar Ivan Olsens pappa honom helt självsvåldigt och maktfullkomligt, och 

utsätter honom bland annat, trots hans protester, för ett mandomsprov: Ivan tvingas att försöka 

slänga sig från gren till gren i ett träd, vilket i förlängningen, efter att Ivan fallit till marken och 

börjat blöda näsblod, leder fram till att herr Olsen kallar Ivan för Gummi-Tarzan. Detta blir allmänt 

Ivans öknamn. Tarzan, den kände djungelkungen, är herr Olsens förebild och förkroppsligandet av 

hans mansideal:

- Jamen, sa Ivan. Han har ju ingenting på sig. Ingenting annat än kalsingar. Riktiga kungar har kläder på sig.
- Bah, sa hans pappa. Riktiga kungar är bara stackare. Nä, han här, han är stark och ädel och stor och stilig.
- Han är lite fet, sa Ivan Olsen.
- Nej, skrek hans pappa och hamrade med handen i boken. Han är stark och sund. (Tarzan, s. 31)

Herr Olsen är vuxen och förtrycker Ivan. Han förtrycker honom med hänvisning till lagen: ”-Ja, 

ähum... sa herr Olsen. Det är bara så. Det står visst i lagen. Pojkar ska göra som deras pappor säger, 

står det där.” (Tarzan, s. 35) Men han förtrycker honom också strax efteråt, som vi redan sett, 

fysiskt. Med våld släpar herr Olsen ut Ivan i trädgården och knuffar upp honom i ett träd. Det är 

dock intressant att notera att herr Olsen strax innan detta förkastat riktiga kungar som ”stackare” 

(kungar som vanligtvis är en symbol för lagen) till fördel för Tarzan. Den lag han då förespråkar blir 

en ”Tarzan-lag”, en lag som, får man förmoda, först och främst är ett hyllande av ett fysiskt ideal 

och handlingskraft.26 Men, som Ivan påpekar, är Tarzan faktiskt bokstavligt en kung utan kläder. 

Tarzan förlöjligas genom barnkaraktärernas sakliga och naiva iakttagelser som ändå är träffande. 
25 Trites, s. 7.
26 Aldo Regalado, ”Modernity, Race, and the American Superhero”, i Comics as Philosophy [elektronisk resurs] 

(Jackson 2005), http://www04.sub.su.se:2052/lib/sthlmub , 07-12-11, s. 87 f.
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Han blir både i Gummi-Tarzan och i Tarzan, Leo och några till av Kirkegaard föremål för en 

främmandegöring genom barnkaraktärers ögon. Med främmandegöring menar jag här i enlighet 

med Viktor Sklovskij att någonting ses som för första gången, t ex genom en naiv betraktares eller 

som i hans eget exempel en hästs ögon och att vi som läsare därmed också ser företeelsen ur ett för 

oss nytt och belysande perspektiv.27

     ”Lagen” förblir en obestämd storhet i Ivan Olsens liv och främmandegörs i likhet med och på 

samma sätt som Tarzan. Hans lärare hänvisar till den när Ivan ifrågasätter skolans rådande ordning 

och undrar varför de måste undervisa på ett visst sätt: ”Joo, sa läraren. Det står visst i lagen, och 

lagen måste man ju lyda.” (Tarzan, s. 18) Läraren ger uttryck för att lagen är någonting som det är 

omöjligt för honom själv att påverka. Ivan tycker inte om lagen: ”Vilken skrotlag, tänkte Ivan 

medan hans pappa släpade ut honom i trädgården och knuffade upp honom i ett träd.” (Tarzan, s. 

35) Lagen definieras aldrig mer precist och Ivan ifrågasätter den och dömer ut den. Den är därför 

egentligen mest effektiv när den kombineras med fysisk maktutövning. Gymnastikläraren knuffar 

upp Ivan på en bock i gymnastiksalen med förevändningen att han går i skolan ”för att lära dig 

nånting”, men gymnastikläraren har själv ”alldeles glömt bort hur det var att vara liten och rädd” 

(Tarzan, s. 24). Lagen är opersonlig och förtryckande och dessutom (för Ivan) oåtkomlig. Ivan vet 

att det finns en lag men behärskar inte dess diskurs och kan därför inte påverka den och därigenom 

ändra sin maktposition.28 Förtrycket rättfärdigas och Ivans individuella handlingsfrihet kränks 

således av de vuxna genom att hänvisa till en lag som aldrig definieras men som också upprätthålls 

rent praktiskt genom ett fysiskt förtryck. Förtrycket bygger således på att de vuxna är större än Ivan.

     Men det är inte bara vuxna som förtrycker Ivan Olsen, de andra barnen gör det också. De något 

äldre barnen sprutar vatten i byxorna på honom och låser in honom på skolans toaletter. I dessa fall 

hänvisas inte till någon lag utan det är öppet den starkares rätt som gäller. Förtrycket bygger på 

fysisk överlägsenhet, i dubbel bemärkelse. Dels genom den pennalism som de andra barnen utsätter 

Ivan för, dels genom Ivans tillkortakommanden i olika fysiska aktiviteter (cykling, fotbollsspelande, 

mm) som understryker hans fysiska underlägsenhet. De vuxna motiverar alltså sitt förtryck 

(hänvisar till lagen) till skillnad från barnen, men i praktiken bygger både de vuxnas och barnens 

förtryck på fysisk övermakt. 

     Förtrycket i Gummi-Tarzan är explicit. Det finns en person som är förtryckt och det finns flera 

förtryckare. Förtrycket kan döljas bakom en slöja av rättfärdighet men i slutänden handlar det om 

27 Sklovskij, Viktor, ”Konsten som grepp”, Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, red. Claes 
Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 2004), s. 22 ff. 

28 Trites, s. 21 f.
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ett maktutövande som bygger på fysisk överlägsenhet. Hänvisningarna till lagen framställs i löjlig 

dager, men Ivan har ingen egen uppfattning om vad en lag är och kan därför inte ifrågasätta den på 

ett framgångsrikt sätt. Därför fungerar fortfarande dessa hänvisningar i praktiken på ett för de vuxna 

tillfredsställande sätt; deras agerande och förtryck rättfärdigas och det säkras genom deras fysiska 

övertag. 

     Som läsare sympatiserar vi med Ivan. Han är svag och på grund av detta utsatt. De osympatiska 

karaktärerna är genuint osympatiska och endimensionella. På sina håll i Gummi-Tarzan finns det 

förvisso en del sympatiska karaktärer (läraren och häxan) men dessa är också platta karaktärer och 

fyller mest funktionen att driva berättelsen vidare. Sympatin är och förblir hos Ivan, som ju 

dessutom är den uppenbare huvudpersonen: ”Den här boken handlar om en grabb som kallades 

Gummi-Tarzan.” (Tarzan, s. 5; fetstil i originalet) Det finns ytterligare anledningar till att vi 

sympatiserar med Ivan. En av dem är att berättarens språk liknar Ivans språk. Gummi-Tarzan 

berättas av en tredjepersonsberättare. Denne tredjepersonsberättare gör att vi tar Ivans parti. Det är 

inte så att denne rent bokstavligen och uttryckligen själv gör detta. Tonen är saklig och kort, nästan 

lakonisk, och utan avvikelser. Händelserna i Gummi-Tarzan berättas någorlunda rakt upp och ner. 

Alldeles i början av boken ”avslöjar” sig berättaren något: ”Det låter rätt kul – det där med att Ivan 

Olsen fick en massa spö. Men det var det inte. Inte för Ivan Olsen i varje fall.” (Tarzan, s. 6) Om 

den sista meningen inte hade funnits hade vi haft en situation där berättaren explicit tog ställning. 

Nu garderar han sig genom att föreställa det vara ur Ivans perspektiv. Tonen i berättarrösten kan 

också gå över i sarkasm som i ett förbigående: ”De stora grabbarna – som var väldigt starka då de 

var tillsammans – lyfte upp Ivan och höll ändan på honom under den kalla vattenkranen [...].” 

(Tarzan, s. 10) ”De stora grabbarna” förlöjligas på ett stillsamt sätt. Den torra sakligheten får en 

kolerisk person som Ivans pappa, herr Olsen, att framstå som än mer kolerisk. Därför blir också 

sympatin med Ivan som starkast när sådana kontraster uppstår. Berättarens ton ligger nämligen nära 

Ivans. Ivan framstår även han som korthuggen och fåordig, lakonisk:

- Uff, skrek hans pappa och reste sig tungt från stolen. Vad har jag arma man gjort för att jag ska behöva dras 
med en sån stackare till son?
- Det vet jag inte nånting om, sa Ivan Olsen. (Tarzan, s. 14)

Berättarens tonläge och språkbruk ligger nära Ivans och om vi sympatiserar med berättaren 

sympatiserar vi därför också med Ivan. Berättelsen blir lite försåtlig på så sätt, när läsaren med 

dessa subtila medel leds att sympatisera med Ivan. 

     Fokalisering innebär att vi som läsare av berättaren leds att se händelserna i berättelsen ur en 
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karaktärs, fokalisatorns, synvinkel så att det verkar som om det är denna karaktär som själv berättar 

och inte berättaren.29 Nikolajeva benämner denna berättare ”som om”-berättare och vår ambivalente 

berättare passar väl in på beskrivningen. Ivan är mest fokaliserad i Gummi-Tarzan och det är nästan 

endast han som är internt fokaliserad, läsaren får ta del av hans tankar och känslor inför olika 

situationer: ”[...] och där satt alltså Ivan och kände hur magen drog ihop sig på honom av rädsla 

[...].” (Tarzan, s. 24 f.) De andra karaktärerna blir därför också på grund av fokaliseringen mer 

främmande för oss än Ivan.

     Tredjepersonsberättandet är ett distanserande berättargrepp, det vill säga, det får det att verka 

som om berättaren ser händelserna på avstånd och inte direkt sympatiserar med någon, men som vi 

har sett sympatiserar berättaren i Gummi-Tarzan, om än på ett subtilt sätt, med Ivan. Edlund drar 

utifrån det faktum att berättelsen är förmedlad genom ett tredjepersonsperspektiv den slutsatsen att 

barnläsaren med hjälp av detta kan distansera sig från Ivan för att kunna uthärda tragiken.30 Det 

stämmer att läsaren distanserar sig från Ivan, men han blir inte främmandegjord för denne. Läsaren 

blir distanserad från Ivan genom tredjepersonsberättaren, på samma gång som berättarens tonläge 

(berättarens och Ivans tonläge liknar varandra) och fokaliseringen av Ivan gör att läsaren bibehåller 

sin sympati för honom. Som läsare leds vi alltså i två riktningar samtidigt. Vi intar inte Ivans 

subjektposition utan distanserar oss från honom, men vi sympatiserar fortfarande med honom. Om 

det verkligen är ett tragiskt slut som förekommer i Gummi-Tarzan skall jag återkomma till lite 

senare. Fjeldbraaten undersöker på ett djupare (och utmärkt) sätt narratologiska element i Gummi-

Tarzan i sin uppsats och visar också hur berättaren får oss att sympatisera med Ivan, även om han 

inte berör just likheten i tonläget.31

Förtryck i Robban och alla de andra polarna

Skolan och barns föreställningar om den är ett återkommande motiv i Ole Lund Kirkegaards böcker. 

Trites menar att skolan fungerar som en metafor för alla de institutioner som unga kommer att möta 

under sin uppväxt och i sitt liv.32 Ivan Olsen och Robban är båda i tidig skolålder, men deras bild av 

skolan och vad som händer där skiljer sig åt. Ivan är redan en del av skolinstitutionen, har redan 

inlemmats i den, vid handlingens början. I Gummi-Tarzan är det läraren som har privilegiet att 

definiera vad ”skola” egentligen ska innebära (med hänvisning till lagen). I Robban och alla de 

29 Nikolajeva, 2004, s. 172.
30 Edlund, s. 24.
31 Fjeldbraaten, s. 22.
32 Trites, s. 33.
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andra polarna å andra sidan, förmedlas bilden av skolan till Robban av den äldre, men inte vuxne, 

Jocke. Robban ska precis börja skolan och frågar Jocke om vad detta kommer att innebära. 

Uppfattningen om vad som bör försiggå där blir därför en helt annan än Ivan Olsens och präglar 

också Robbans gärning i klassrummet. Fokus med skolgåendet förflyttas från att lära sig saker till 

att utföra olika ”plojer” för att på så sätt ge läraren ”dår-pippi”. Där lagen inte nämns existerar den 

inte heller, och man blir heller inte slav under den om man inte vet om dess existens. Det kan också 

uttryckas så, att barnen har formulerat en egen lag (läs: skolan som institution) och att det därför är 

de som behärskar dess diskurs och inte, som i normalfallet, de vuxna. Maktförhållandena blir de 

omvända. I berättelsen ”På väg till skolan” är det också barnen själva som sinsemellan definierar 

vad skolan är och resultatet blir detsamma, en annan definition än den gängse vuxennormativa. 

Också de går, i likhet med Robban, till skolan för att kasta majonnäsmackor på svarta tavlan, i tron 

att det faktiskt är någonting naturligt som själva begreppet skola innefattar.

     Vad kännetecknar då barnvärlden i Robban och alla de andra polarna? Den är radikalt 

annorlunda från den som skildras i Gummi-Tarzan. Ivan Olsen är omgiven av vuxna som talar om 

för honom hur saker förhåller och bör förhålla sig men Robban och hans vänner definierar i stor 

utsträckning den omgivande verkligheten själva, utan större inblandning från vuxna, och handlar 

därefter. Herr Storm har förvisso åsikter om det mesta, men det är alltid samma åsikt, att allting är 

förfärligt och ingen tar honom egentligen på allvar. I samband med detta kan den passande 

beskrivningen ”föräldrar i periferin” nämnas som Edlund använder i sin uppsats för att beskriva 

bland annat Robbans familjeförhållanden.33 Föräldrarna spelar en marginell roll i Robban och alla 

de andra polarna, fokus är istället på barnakretsen och den värld de skapar och lever i. Barnen är  

inte de förtryckta, de lever i harmoni efter sina egna lagar. Dessa barnkaraktärer beter sig generellt 

på ett lugnt sätt. De är avslappnade och hetsar inte upp sig i onödan. Detta blir tydligast i avsnitt där 

deras lugn kontrasteras mot herr Storms eldfängdhet. Han kommer ofta farande eller störtande ut ur 

sin lägenhet (han kallas för ”stört-floden”) som i tredje kapitlet i vilket barnen lurar herr Storm att 

sätta foten i en hink. Med textens terminologi får han ”dår-pippi” medan Robban och Jocke förnöjt 

betraktar denna effekt av deras verk, som också var den de åstundat. Ivan Olsen delar för övrigt 

denna lugna inställning till språket och världen, men hans ton är mer sardonisk av förklarliga skäl. 

Lugnet är dock detsamma. Barnen har en avslappnad attityd, den är ”matter-of-factly” intill 

bokstavlighetens gräns och ska jämföras med de ofta tillspetsade, överdrivna, karikatyraktiga vuxna 

karaktärerna. Som läsare leds vi att inta en sympatiserande hållning till barnen, de framstår som de 

33 Edlund, s. 12.
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vettiga personerna (varför också undertiteln till Robban och alla de andra polarna, ”en fullständigt 

helgalen deckare för barn och annat vettigt folk”, blir begriplig). Hans föräldrar är också lugna, 

åtminstone mamman, men de spelar som sagt perifera roller.  Jag vill hävda att det är de vuxna 

karaktärerna i Robban och alla de andra polarna som är förtryckta, förtryckta i egenskap av att vara 

vuxna. Både herr Storm och läraren/tjuven beskriver en rörelse från stela (i herr Storms fall 

obstinat) vuxna till att bli mer som barn och därmed lyckligare. Båda är till en början vresiga 

karaktärer vilka allteftersom historien framskrider, och därmed deras ”föryngring”, går över i 

vänlighet. Återigen är det alltså vuxenheten som ses som ett problem, men inte för barnen denna 

gång utan för de vuxna själva. Barnens tillvaro innehåller en viss frihet som de vuxna återlöses till. 

***

Vi har nu sett hur förtrycket kan definieras i Gummi-Tarzan respektive Robban och alla de andra 

polarna och därmed anat konturerna av en möjlig frihet från detta förtryck. Frågan som vi ställer 

oss härnäst är hur friheten i de båda böckerna uppnås.

Vägen till frihet i Gummi-Tarzan

Ivan Olsen lider som vi har sett av ett förtryck beroende till stor del på fysisk underlägsenhet, 

gentemot vuxna men också gentemot andra barn. Friheten från förtrycket baseras därför i Gummi-

Tarzan på att Ivans kroppsliga kapacitet ökas.

     Efter att ha misslyckats med att spotta långloskor och pappan ännu en gång fått anledning att 

beklaga sig över honom söker sig Ivan ner till floden, en plats dit hans pappa aldrig kommer. Väl 

där träffar han en ”tvättäkta häxa” som berättar för honom att varje person som träffar en häxa har 

rätt att få en önskan uppfylld. Efter att grundligt ha funderat över sitt svar önskar sig Ivan att alla 

hans önskningar ska gå i uppfyllelse. Häxan går med på denna önskning, men hennes krafter räcker 

bara till att bevilja honom detta under en dag. Efter att ha ätit av en soppa som häxan tillrett blir 

Ivan Olsen ”en pojke som kunde önska sig precis vad han ville” (Tarzan s. 75). På sätt och vis är 

han alltså i snäv mening fri till följd av önsketänkande. Efter att ha ätit soppan är han fri, hans 

förtryckares makt över honom är bruten i och med att deras fysiska överlägsenhet över Ivan är 

tillintetgjord. Detta demonstreras i handlingen när Ivan gör upp med sina plågoandar på ett sätt som 

för tankarna till Hammurabis lag. Bekräftelsen på hans frihet kommer när publiken på en 

fotbollsmatch i glädjen över hans prestation (han avgör matchen) glömmer bort att kalla honom för 
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Gummi-Tarzan. Ivan Olsen har återigen blivit Ivan Olsen och därmed upprättad och frigjord från 

namnet som betecknar hans förtryckta identitet. Ivans frihet är dock begränsad till en dag, till dess 

att hans första önskning upphör att gälla. Boken slutar med en återgång till vardagen och till de 

ursprungliga maktpositionerna. Ivan är till synes ofri och förtryckt igen i detta olyckliga slut. Men 

är detta intentionen som står att finna i texten? Det är i alla fall det bokstavliga slutet. Friheten är 

således (i Gummi-Tarzan) begränsad i tid och rum och enligt texten tillfällig. 

     Det har i vårt västerländska samhälle funnits, och finns, en förväntan på att en barnbok ska 

presentera ett hoppfullt slut, även om motsatsen naturligtvis förekommer.34 Denna förväntan bygger 

på barnlitteraturen som förmodat sedelärande, en tanke om att mötet mellan litteraturen och läsaren 

kan åstadkomma en förändring eller utveckling inom den senare. Böcker som uppges vara 

barnlitteratur får en förväntan på sig att vara uppfostrande. Gummi-Tarzan verkar som vi har sett 

tillhöra kategorin av barnböcker med ett olyckligt slut, ett slut som i vårt fall försätter 

huvudpersonen i en situation (minst) lika hopplös som den ursprungliga. Nedan ska jag dock 

presentera en tolkning av denna text som är både mer förtröstansfull, och mer trolig. Därmed inte 

sagt att ett lyckligt slut per definition skulle vara bättre än ett olyckligt. Men, möjligtvis finns det 

två upphävande av förtryck och vägar till frihet i Gummi-Tarzan.

Vägen till frihet i Robban och alla de andra polarna

Som jag redan har konstaterat befinner sig Robban och hans kamrater i Robban och alla de andra 

polarna inte under något förtryck eftersom de själva definierar sin värld och lagarna inom den. 

Snarare är det så att deras värld representerar ett ideal, även åskådliggjort genom slutkapitlet. Till 

skillnad från i Gummi-Tarzan är det ett explicit lyckligt slut. Spark-cykel-tjuven som har bestulit 

herr Storm på hans käraste ägodelar infångas, stöldgodset återbördas till dess rättmätige ägare, 

tjuven och den bestulne försonas och förenar sig med barnen i ett sparkcykelgäng. 

Barnavärldsidealet ger sig tillkänna bland annat i detta sistnämnda: att åka sparkcykel är ett nöje 

som vanligtvis är förbehållet eller åtminstone tillskrivs barn (åtminstone vid den tidpunkt då boken 

skrevs). Herr Storms och lärarens deltagande i detta nöje symboliserar deras pånyttfödelse som 

barn. De blir barn på nytt, eller återupptäcker barnet inom sig, och blir lyckligare.  

     Hur bryter man sig då fri från vuxenvärldens förtryck och uppnår frihet? Det bör nämnas att 

barnkaraktärerna i texten inte ger anledning att tro att de skulle föra något slags medveten kamp för 

att omkullkasta ett vuxensamhälle. Ett sådant omkullkastande bör istället ses som en följd av 

34 Nikolajeva, 2004, s. 60 ff.
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textens övergripande tematik, viljan till frihet (om det finns en sådan). Barnkaraktärerna är således 

bara brickor i ett mer övergripande spel; förtrycket och frihetskampen är inte explicit. I Robban och 

alla de andra polarna är vägen till frihet ett sätt att bryta ner vuxenskapet. Mer konkret blir medlet 

för denna subversivitet plojen. Plojen introduceras i andra kapitlet. Robban blir kompis med den lite 

äldre pojken Jocke som lär honom en ploj kallad ”jippo på gatan”. I kapitlet efter utförs den redan 

nämnda ”foten i hinken”-plojen. Jocke förklarar inte bara vad en ploj är, han får också som sagt 

förmånen att förklara vad skolan egentligen innebär för Robban:

- Njaa, sa Jocke. Faktiskt lite av varje. När jag var en liten pys som du hade vi lektioner och skrev bok-stäver i 
våra skriv-böcker. Och så sjöng vi den här. Jag vet en dejlig rosa.
- Äh, lägg av, sa Robban. Vad visste ni om den där Rosa då?
- Ja, se det har jag ingen aning om, sa Jocke. Jag har aldrig fattat vad det var med den där Rosa. Skit detsamma – 
men i alla fall gjorde vi också svalor av papper och kastade majonnäs-mackor på svarta tavlan. (Robban, s. 37)

Skolans diskurs är således barnens diskurs och eftersom de på så vis själva har definierat en 

institution blir också deras maktutövande större inom denna eftersom de vuxnas definition blir 

avvikande från normen. Plojen blir en komponent i skolbegreppet, en naturlig del av det. 

Följdriktigt är skolskildringen i boken mest ett återgivande av olika plojer som verkställs där 

(majonnäsmackor på svarta tavlan, suddgummi i dörrspringan, ”väckar-klocks-plojen”). Vad jag ska 

koncentrera mig på här är plojens verkningar. De två personer som framför allt utsätts för plojerna, 

herr Storm och läraren/tjuven, är nämligen också de som i slutänden har beskrivit någon egentlig 

utveckling, och båda är vuxna. Herr Storm är vid berättelsens början en misantrop som avskyr allt 

och alla, till exempel: ”Kompis, skrek herr Storm. Ska vi nu också ha en massa kompisar rännande 

här ut och in i huset. Det är ju maka-löst, vad man måste stå ut med numera.” (Robban, s. 27) Efter 

att ha blivit utsatt för olika plojer, av barnen och spark-cykel-tjuven, förändras han. Han tvingas till 

kontakt med de båda ”sat-kärringarna” Irene TV och fröken Korp som lagar mat åt honom efter att 

han blivit bestulen på sina byxor, och efter hand blir han fäst vid dem, även om han för sakens skull 

upprätthåller sin vresiga uppsyn. Denna utveckling kulminerar i det nämnda slutkapitlet vari herr 

Storm hävdar sin bibehållna förmåga att hantera en sparkcykel och till och med tillstår att han är 

den ende som har lärt sig att åka sparkcykel baklänges, vilket han också bevisar.

     Läraren är när vi möter honom en helt ordinär lärare, enligt Jockes sätt att se saken. Han är arg 

och lite stel. Plojen med majonnäsmackor når enligt Jocke sin fulländning om man genom denna 

lyckas uppnå att läraren som blir utsatt för den får ”dår-pippi” och hoppar upp i papperskorgen. 

Detta är precis vad som händer; läraren agerar mekaniskt enligt plojens lagar och barnens 

förväntning och hoppar upp i papperskorgen. Efter att läraren har blivit utsatt för ett antal plojer 
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(alla skildras inte i sig) inträder en förändring i dennes karaktär: Läraren börjar uppskatta och 

kommentera plojen (som i fallet med suddgummit i dörrspringan) och avslöjar att han själv 

arrangerade plojer i sitt förflutna. Ytterligare en ploj skildras lite utförligare: ”väckar-klocks-

plojen”. Jocke är övertygad om att denna kommer att leda till att läraren får ”pippi i kubik”. Robban 

placerar en väckarklocka i ett skåp i lektionssalen, ställer in klockan så att den ska börja ringa mitt 

under en lektion och låser skåpet. När klockan ringer blir effekten inte alls den avsedda. Istället för 

att vredgas skrattar läraren lite, spelar med och låtsas som om lektionen ringer ut och bjuder barnen 

på glass (”trots att det var mitt i januari”). Eftersom plojen bygger på att uppröra läraren finns det 

inget incitament för att genomföra den längre och berättaren konstaterar att en era har gått i graven, 

att ”plojernas tid var förbi”. Läraren är vid denna tidpunkt i berättelsen inte alls densamme som han 

var vid berättelsens början. Från att ha varit arg och stel, är han nu avslappnad och skämtsam. 

Denna passage markerar en övergång i berättelsen. Plojernas tid är förbi och istället introduceras nu 

själva deckargåtan. Spark-cykel-tjuven, som är vår lärare i förklädnad, börjar stjäla saker av herr 

Storm. Alltså, läraren/spark-cykel-tjuven går från att vara utsatt för plojer till att själv utsätta herr 

Storm för sådana. I överförd bemärkelse blir läraren mer av ett barn än tidigare; han använder sig av 

barnens medel, utför plojer och åker sparkcykel. Ordet ploj nämns inte uttryckligen i samband med 

stölderna, men effekten på herr Storm av dessa pojkstreck blir densamma som när han blir utsatt för 

foten i hinken-plojen, koleriska anfall och raseriutbrott. Rollerna barn – vuxen från skolan 

reproduceras i detta förhållande. Effekterna av plojutövandet blir i förlängningen också desamma: 

herr Storm mjuknar och återupptäcker barnet inom sig (och blir en lyckligare människa). Robban 

tycker att de blir konstiga, de uppträder inte som vuxna personer normalt gör. En intressant notis i 

sammanhanget är att förvandlingen hos både herr Storm och läraren tar sin början i likartade 

situationer: herr Storm sätter foten i en hink och läraren hoppar upp i en papperskorg. I en 

symbolisk tolkning lämnar de som en effekt av plojen något av sina gamla jag kvar i 

hinken/papperskorgen. Plojen är således det subversiva medel som används i Robban och alla de 

andra polarna för att upphäva ett rådande förtryck.

Återkommande motiv

Jag har nu redogjort för hur förtrycket i de båda böckerna ser ut och hur det upphävs i texten. Vi ska 

härnäst titta närmare på de olika återkommande motiv som gör sig gällande vid dessa läsningar och 

se om några slutsatser kan dras om möjligheten till frihet utifrån dessa.
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Kaos 

Det tycks mig som om det både i Gummi-Tarzan och Robban och alla de andra polarna, men även i 

flera av berättelserna i Tarzan, Leo och några till finns en återkommande faktor som bidrar till 

förtryckets upphävande – barnens användande av kaos för att kasta om maktförhållanden och 

åstadkomma förändringar. Vivi Edström skriver om Pippi Långstrump och konstaterar en ”... 

förändrad syn på barnet under 1900-talet. Hos Beskow är allt prydligt och styrt av vuxna – i Pippis 

hus och trädgård råder kaos eller låt oss säga en annorlunda ordning, en kaos-ordning på barnets 

villkor”.35 Också i Kirkegaards textuniversum äger denna iakttagelse giltighet.

     I berättelsen ”På väg till skolan” i Tarzan, Leo och några till uppstår kaoset i och med Frodes 

och Mias försök att ta sig till skolan på cykel. Deras oförmåga att hantera cykeln leder till en 

vansinnesfärd genom staden de bor i. På sin väg ställer de saker och ting på ända och de utsatta är 

endast vuxna. I detta fall kontrasteras ett kaosartat tillstånd, representerat av barn, mot en rådande 

kontrollerad vuxen ordning vilken det i ögonblicket omstörtar. Plojens roll som subversivt medel är 

beskriven ovan och dess verkningar är i viss utsträckning kaosartade (läraren får dår-pippi och 

hoppar upp i papperskorgen, trafikkaos uppstår utanför hörn-huset när Jocke och Robban utför en 

ploj där etc.). ”På väg till skolan” förenar cykelscenen från Gummi-Tarzan med 

majonnäsmackormotivet från Robban och alla de andra polarna. När vi känner igen ett motiv på 

detta vis fäster vi också uppmärksamheten på eventuella skillnader, modifikationer, i framförandet. 

Kontrasterna mot och avvikelserna från ett schema skapar luckor, med Isers terminologi, som får 

läsaren att aktivt delta i skapandet av mening i texten.36 I ”På väg till skolan” förbereder sig Mia och 

Frode för att kasta majonnäsmackor på svarta tavlan. Detta uteblir av vissa mellankommande skäl, 

men vi har sett det verkliga resultatet av en sådan aktion, i Robban och alla de andra polarna – 

läraren blir tokig. I fallet med cykelmotivet blir det tydligt hur det kaos som barnkaraktärerna 

framkallar kan vara uppsåtligt eller ej. Vad vi i våra två böcker har framför oss är tre cykelscener:

• Ivan Olsens vådafärd som slutar med att han nästan drunknar efter att ha kört över kanten på 

en brygga. Fiskegubbarna på bryggan slänger sig också i vattnet för att inte bli påkörda. Ivan 

blir uppfiskad av en sportfiskare.

• Ivan Olsens andra, kontrollerade resa som slutar med att han tvärt bromsar in och stannar 

innan kanten på bryggan, så att han därmed slipper hamna i vattnet en gång till. 

35 Vivi Edström, Astrid Lindgren. Vildtoring och lägereld (Stockholm 1992), s. 82.
36 Iser, s. 48 f.
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Fiskegubbarna som väntar sig en upprepning av föregående händelse hoppar i vattnet ännu 

en gång. Ivan fiskar upp dem och demonstrerar därmed de omvända maktförhållandena.

• Frode och Mias okontrollerade åktur genom staden, som slutar med att de hamnar i en 

trädgård där de av ett vuxet par blir bjudna på saft.

Som vi kan se är förutsättningarna dessa cykelturer sinsemellan något olika. Barnen har ibland 

kontroll, ibland inte, men deras framträdande resulterar varje gång i kaos. För övrigt finns en 

intressant parallell till cykelscenen i berättelsen ”Farmors åktur” i Tarzan, Leo och några till. Där 

ska en pojke och hans farföräldrar åka in till staden, men av misstag rullar farmor iväg i vagnen och 

ställer till med förödelse längs sin väg in till staden. Kirkegaard hade uppenbarligen en faiblesse för 

okontrollerade färder med olika fordon, en förkärlek för att skildra det som bryter rutinen.

     Kaos är någonting som är bortom kontroll, och kontrollen kännetecknar de vuxnas värld (jmfr 

det ständiga hänvisandet till lagen i Gummi-Tarzan). I kaoset ryms en möjlighet till förändring, det 

är ett slags undantagstillstånd i vilket de rådande lagarna (tillfälligt) kan sättas ur spel. Det 

kontrasterar vuxennormaliteten och ”främmandegör och tydliggör” det sociala livet med Vivi 

Edströms ord, angående Pippi Långstrump.37 Maria Nikolajeva har fört denna tanke vidare och 

applicerat Bachtins tanke om karneval inom litteraturen på Pippi Långstrump. Bachtin menade att 

karnevalen under medeltiden hade en subversiv verkan. Den var visserligen sanktionerad av de 

makthavande men kunde under en tidsbegränsad period visa på alternativ till befintliga 

maktförhållanden och hierarkier i samhället. I litteraturen, menar Bachtin, yttrar sig karnevalen så, 

att verkligheten skildras i en skrattspegel, i ett tillstånd av upphävd ordning och frihet från lagar och 

regler. Kaoset är alltså en del av karnevalen, eftersom det utgör det från den rådande ordningen 

annorlunda. Den viktigaste principen för karnevalen också inom litteraturen är dock att den är 

tidsbegränsad och att den rådande ordningen till sist oundvikligen återställs.38 Gummi-Tarzan bär 

tydliga drag av karneval. Ivan är en underdog som endast under en tidsbegränsad period får 

möjlighet att vända de rådande maktpositionerna upp-och-ner innan han åter befinner sig längst ner 

i makthierarkin. Nikolajeva menar att den viktigaste principen för att ett karnevaliskt tillstånd ska 

kunna inträda i barnboken är att föräldrarnas beskydd av barnkaraktärerna upphävs39, och Ivan 

åtnjuter som vi vet inget beskydd av sina föräldrar ens från början, som antingen är undfallande 

eller fördömande mot honom själv. 

37 Edström, s. 82.
38 Nikolajeva, 2003, s. 28.
39 Ibid., s. 28.
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     Kaoset är inte alltid uppsåtligt från barnkaraktärernas sida i Kirkegaards texter. Det är oftast ett 

resultat av deras oförmåga att förstå eller hantera en situation på "rätt" sätt. Det kan vara ett medel 

som barnkaraktärerna använder för att uppnå frihet men det är också i viss mån ett uttryck för frihet 

i och för sig, barndomens frivilliga eller ofrivilliga upphävande av lagar i ett tillstånd av kaos, en 

tillvaro med eller utan kontroll. Kaos kännetecknar karnevalen, men det kännetecknar också 

barnkaraktärernas (åtminstone protagonisternas) natur i Kirkegaards texter. Barnvärlden är kaotisk 

och ibland tillåts den, som i Robban och alla de andra polarna, dominera och vara normativ. 

Eftersom deras herradöme inte heller är tidsbegränsat kan det inte röra sig om karneval, men i 

Gummi-Tarzan är det tvärtom, eftersom vuxenvärlden där i början och slutet fungerar som norm. En 

text är karnevalisk och den andra inte, men kaoset är kännetecknande för barndomen i båda.

     I slutänden blir det viktigt att skilja mellan två typer av kaos. Det omedvetna kaosframkallandet 

är ett uttryck för barndomen som sådan. Det medvetna kaosframkallandet är ett subversivt medel i 

barnkaraktärernas tjänst, ett medel för att uppnå frihet.

     Skildringen av barndom skiljer sig något mellan de för undersökningen aktuella böckerna. I 

Robban och alla de andra polarna finns det inga ondskefulla sidor hos barnfigurerna. Barnen blir 

en homogen grupp utan inbördes konflikter. I Gummi-Tarzan däremot finns flera osympatiska 

barnfigurer som mobbar och hånar Ivan Olsen. Det är därför onyanserat att endast säga att texterna 

är en hyllning till barndomens värld i opposition mot en vuxen, eftersom det uppenbarligen finns 

flera sådana barndomsvärldar (och vuxenvärldar). Det finns ingen allena saliggörande Barndom, 

utan det är istället vissa möjliga beståndsdelar i en barnvärld som bejakas, och en av dessa 

beståndsdelar är kaoset.

     Det är också viktigt att påpeka möjligheten av ett dualt tilltal i böckerna. Dualt tilltal innebär 

inom barnlitteraturen möjligheten att texten skulle ha fler än en adressat, att den är skriven för fler 

än en sorts läsare, att den är skriven både för vuxna och barn.40 Zohar Shavit tror sig se att 

barnboken mer och mer vänder sig till en vuxen läsare.41 Jag vill hellre med Torben Weinreich se 

potentialen hos den verklige läsaren att anta flera läsarroller samtidigt, en vuxen- och en barnroll,42 

och  Fjeldbraaten har redogjort för de implicita vuxen- och barnläsarna som återfinns i Gummi-

Tarzan.43 Undertiteln i Robban och alla de andra polarna, ”en fullständigt helgalen deckare för barn 

och annat vettigt folk”, antyder ju en dubbel adress.44 Det är därför av vikt att vi inte betraktar 

40 Weinreich, s. 50.
41 Zohar Shavit, ”The double attribution of texts for children and how it affects writing for children”, i Transcending 

Boundaries. Writing for a dual audience of children and adults, red. Sandra Beckett (New York, 1999), s. 95.  
42 Weinreich, s. 51.
43 Fjeldbraaten, s.28 f.
44 En undertitel finns också i den danska originalversionen: ”en rablende skør krimi for børn og andre fornuftige folk”.
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frihetssträvandena i våra texter som möjligheter endast för barn; de som blir befriade i Robban och 

alla de andra polarna är ju som vi har konstaterat vuxna karaktärer. Alltså, fokus i texten ligger på 

möjligheten till frihet, inte på ”barnens väg till frihet”. Förtryckt kan vem som helst vara. Men det 

finns, enligt texterna, delar av barns tillvaro som är eftersträvansvärda (som innebär frihet) och som 

är användbara (som leder till frihet). Detta innebär att det i texterna finns exempel på både positiv 

och negativ frihet, frihet till och frihet från. Kaoset kan i sig själv ibland innefatta båda dessa 

egenskaper.

Saga och magi

Kirkegaard kommenterar ofta sagotraditionen i sina verk och modifierar och skämtar med den. 

Hodjas flygande matta är en sådan bok. Jämförelsen mellan Tarzan och kungen utan kläder är ett 

exempel som jag redan har nämnt. Men det finns fler och andra beröringspunkter med sagan som 

har med möjligheten till frihet att göra. 

     I Gummi-Tarzan och Tarzan, Leo och några till uppträder en figur som visar vägen till en bättre 

värld – en figur som står för det övernaturliga, sagan eller magin. I Gummi-Tarzan är det förstås 

häxan som är denna figur. I egenskap av häxa kan hon erbjuda vissa därmed sammanknippade 

tjänster, i detta fall ett beviljande av en önskning. I ”Slottet bakom kullarna” i Tarzan, Leo och 

några till förekommer också denna magiska figur fast i något annorlunda form. I denna berättelse 

besöker ett par barn en smed för att få höra en god historia. När han återberättar denna historia 

nämner han ett slott som han mot slutet av berättelsen, när de är uppe i ett kyrktorn, också pekar ut 

för barnen där det ligger vid horisonten.

     Det som dessa två magiska figurer har gemensamt är hur deras sagoaktiga framtoning vävs 

samman med den realism i beskrivningarna som i övrigt kännetecknar de två berättelserna. 

Häxfiguren kombinerar solkig realism med de attribut som traditionellt tillskrivs häxan i sagorna. 

Till hennes mer klassiska häxframtoning kan räknas att en skata bor i hennes hår, att hon har en 

häxkittel i vilken hon blandar en soppa av diverse rysliga beståndsdelar och att hon förväntar sig att 

Ivan ska vara rädd för henne. Det som gör henne annorlunda är att sagans stilisering här saknas; vi 

får veta mer vardagliga detaljer kring hennes leverne: vi får möta henne som morgontrött, vi får 

veta att hon bor i en campingvagn och hon berättar vad hon till vardags brukar äta istället för den 

gruvliga soppan. Hon sätts också in i ett nutida samband när hon kommenterar vissa förkastliga 

önskningar i form av världsliga föremål, såsom en cykel eller en vattentät klocka. Denna brytning 

av sagans stilisering gör sagofiguren häxan mer levande och verklig, realistisk. För Ivan är hon en 
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fullkomlig realitet. För oss som läsare blir hon också mer verklig eftersom hon så tydligt 

kommenterar den tradition hon har vuxit fram ur. Häxan är en sympatisk figur (så också smeden), 

något som är vanligt gällande häxor och trollkarlar inom den moderna barnlitteraturen45, i kontrast 

till sagans onda häxa, som till exempel Hans och Greta råkar ut för. Båda häxan och smeden är 

harmlösa, åtminstone för barnen.

     Smeden förhåller sig något annorlunda än häxan till sagan, men han är precis som hon en 

traditionell sagofigur. Han återberättar en historia som han själv var delaktig i (även i denna 

berättelse är en häxa med som blandar en häxbrygd). Smeden introducerar mer explicit en alternativ 

värld (-suppfattning) i sagans form även om häxan också på ett indirekt sätt för Ivan in i en magisk 

värld. Det finns även ett antal yttre attribut som motiverar en sammanknytning av dessa två 

karaktärer: båda har bara en tand (svart), de dricker öl, de bor rent fysiskt i utkanten av samhället 

(häxan i en campingvagn vid en flod, smeden på en soptipp) och de är inte heller fullt accepterade 

av detta omgivande samhälle. Häxor i allmänhet avfärdas av Ivan Olsens pappa som ”trams” och 

smeden ses som en ”skrävlare” av två av barnkaraktärernas pappor. Båda två uppfattar sig också 

som något utanförstående, åtminstone i förhållande till tvivlarna. Häxan kallar dessa vuxna för 

”gamla stackare”. Ivan Olsen benämns tidigare i boken av sin pappa för ”stackare” (indirekt 

upphävs på så vis detta utlåtande i och med att häxan tar ställning för Ivan). Smeden förmanar 

barnen att inte berätta för någon om hans slott: ”Jag brukar inte berätta för så värst mänga [sic!] om 

det där slottet. Det är ändå aldrig nån som tror på det.” (Leo, s. 69) Han får dem att lova detta. 

Passerandet av gränsen till denna magi- eller sagovärld sker sedan i det nämnda avsnittet i vilket 

barnen ser slottet i fjärran. Till en början ser de inget slott, men när smeden framhärdar och 

ytterligare pekar ut platsen för det och barnen verkligen anstränger sig framträder inför deras ögon 

verkligen ett slott vid horisonten. 

     Barnkaraktärerna i dessa två berättelser är således disponerade att kunna uppfatta en verklighet 

som andra inte kan. I bokstavens mening blir i slutänden häxans trams verklighet och smedens 

lögner sanning. Med andra ord, sagan blir sann, åtminstone i barnens ögon. ”Slottet bakom 

kullarna” börjar med barnkaraktärernas diskussion kring vad som är lögn och vad som är sanning. 

Att döma av vad de säger drar de inte skarpa gränser. Det verkar som om det spelar större roll att 

historien är trovärdig än att den är sann. När barnen väl får se slottet blir också dessa inledande 

skrönor mer sanna, de har faktiskt inträffat, åtminstone sett ur barnkaraktärernas perspektiv. Det är 

mycket möjligt att Mia faktiskt har sett en skalbagge med glasögon, att det var verklighet för henne. 

45 Maria Nikolajeva, The Magic Code. The use of magical patterns in fantasy for children (diss. Stockholms 
Universitet 1988), s. 56.
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Sagan, det påhittade, blir för barnen verklighet och barnkaraktärerna skiljer inte så noggrant mellan 

det ena och det andra. Man kan säga att dessa två figurer, häxan och smeden, fungerar som portaler 

till en magisk värld. I denna värld legitimeras barnens världsbild – häxan och smeden blir portaler 

till en fri värld. Nikolajeva har beskrivit dessa portalfigurer som budbärare från en sekundär värld.46 

Soppan som häxan förser Ivan med skulle då vara det magiska objektet som krävs för passagen.47 

Sagan, berättelsen blir således den fria världen. Det finns ett med dessa sagofigurer i Kirkegaards 

böcker sammanhängande motiv: drömmen.

Drömmen

I både ”Slottet bakom kullarna” och i Gummi-Tarzan finns förutom de magiska figurerna också 

drömmotivet. Det finns således skäl att anta att dessa två motiv skulle ha någonting att göra med 

varandra. Huvudpersonerna somnar, efter en händelserik dag, och drömmer om saker som berör 

eller liknar det som hänt under dagen. Våra drömmar erbjuder som vi vet fantastiska händelser, 

bortom logiken (medges måste dock att de kan te sig mycket logiska i ögonblicket för den som 

drömmer). Händelserna som äger rum under dagens lopp i Gummi-Tarzan och i ”Slottet bakom 

kullarna” blir därmed per association drömlika och fantastiska. I och med detta uppstår ett dilemma 

för texttolkaren. Drömavsnitten är i båda berättelserna placerade kronologiskt efter de fantastiska 

händelser som tagit plats under dagen, och händelser som påminner om dessa återupplevs i 

drömmen. Det vore självsvåldigt och felaktigt att anta att alla händelser i våra båda berättelser redan 

från början är drömmar och på så sätt arrangera om den manifesta ordningen i texten. Det kanske är 

tryggare att stanna vid att konstatera att drömmen jämförs med dessa händelser, att de framstår som 

lika. Händelserna är som om de vore drömmar, de är fantastiska. Det vill säga, händelserna behöver 

inte vara en dröm, men de bär tydliga drag av fantasi. Det är som Harry Martinson skriver apropå 

det oåtkomliga paradis som luffarna föreställer sig i Vägen till Klockrike: ”Vill man till Klockrike 

får det ske i drömmen. Det är därför drömmen är till. För att mänskan skall kunna kringgå sina egna 

ben och bojor.”48 Denna passage låter oss ana en väg till frihet också i vår text.

46 Ibid., s. 81 ff.
47 Ibid., s. 87.
48 Harry Martinson, Vägen till Klockrike (Stockholm 2004), s. 38.
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Diskussion

Gummi-Tarzan beskriver en rörelse från förtryck till frihet och tillbaka till förtryck igen. Ivan kan 

inte längre önska sig vad han vill och få det uppfyllt. De andra barnen mobbar honom åter. Herr 

Olsen köper en ny Tarzanbok. Detta slut är dystert, men vi kan välja att läsa boken på ett mindre 

nattsvart sätt. Det beror på hur vi som läsare tolkar häxan i hennes egenskap av magisk figur som vi 

har behandlat tidigare. Vi kan se henne som en realistisk karaktär. I så fall ger inte texten oss någon 

anledning att anta att hon skulle kunna komma tillbaka. Ivan har försatt sin chans. Men som jag 

tidigare konstaterade blandar hon drag från sagan och den realism som i övrigt präglar Gummi-

Tarzan fram till hennes inträdande i berättelsen. Vad som sedan sker är ett resultat av denna 

blandning. Historien blir likaledes en blandning av fantasi och realism: Ivan får övernaturliga 

krafter som han använder för att omkullkasta den rådande ordningen. Vi kan välja att tolka häxan 

som en först och främst symbolisk figur. Ivan är ensam om att träffa henne och ensam att dra nytta 

av hennes krafter. Med andra ord existerar hon faktiskt inte för någon annan i fiktionens värld. Efter 

hennes försvinnande är världen sig märkligt lik igen – som om Ivans revansch under hans 

önskningars dag aldrig hade ägt rum. Det enda som efter denna dag tyder på att häxan verkligen 

funnits är den brända platsen i gräset som hennes eldstad lämnat efter sig, men denna är det också 

av texten att döma bara Ivan som ser. Ivan har således upplevt händelser som bara han uppfattat 

som verkliga i fiktionen. Han lever på detta sätt i en egen värld, en värld som är bättre, sedd ur hans 

synvinkel. Om vi som texttolkare väljer att se den dag då Ivan får alla sina önskningar uppfyllda 

delvis som en skapelse av hans fantasi, framträder han själv i en mer positiv dager än han i vår 

tidigare läsning gjorde. Ivan ägnar hela denna dag åt att ta hämnd på sina antagonister på ett sätt 

som är lika osympatiskt som det sätt som de behandlade honom på i första hand. I en bokstavlig 

läsning av boken försätter det här läsaren i en problematisk situation. Den sympati vi byggt upp för 

Ivan, riskerar att raseras i och med att han visar sig vara en likadan person som de som plågar 

honom. Om vi å andra sidan väljer att läsa dessa händelser som ett utslag av Ivans fantasi, blir han 

mer förståelig. Att leka med tanken att hämnas på sina antagonister är inte lika allvarligt som att 

faktiskt verkligen göra det (på samma förkastliga sätt som de har behandlat honom). Att tolka 

Gummi-Tarzan på detta vis ligger mer i linje med den implicite författarens vilja att vi faktiskt ska 

känna sympati för Ivan.

     Det finns ett problem med att se händelserna som enbart produkter av Ivans fantasi: det står inte 

någonstans att de är det. Det finns ingen egentlig motsättning i att tillvaron återgår till det tillstånd 

som rådde innan Ivan åt av häxans soppa. Samtidigt har vi sett att det i både Gummi-Tarzan och 
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Tarzan, Leo och några till finns sagodrag, att saga och realism blandas och kombineras, att saga och 

verklighet i fiktionen blandas ihop och tillsammans utgör ”verkligheten” för huvudpersonerna. 

Detta motiverar en mer ”fantasifull” tolkning av hela förloppet. De som upplever denna 

hybridverklighet, i Gummi-Tarzan och i ”Slottet bakom kullarna”, är uteslutande barn (med hjälp av 

en magisk portalfigur). De vuxna avfärdar sagan och dess figurer som ”trams” och ”skrävlare”. 

Ytterligare en väg till frihet i Kirkegaards böcker skulle därför vara en förmåga förbehållen barn, 

inte alla dock, att rädda sin verklighet genom att komplettera eller förändra den med hjälp av sin 

fantasi. Så uppfattar jag kyrktornsscenen i ”Slottet bakom kullarna”. Smeden envisas med att slottet 

faktiskt finns vid horisonten och om barnen verkligen anstränger sig (låter fantasin arbeta) så finns 

slottet där. Natten efter denna upplevelse och efter att ha drömt om ett slott konstaterar 

huvudpersonen att det ”...hela tiden var [...] som om jag hade sett det slottet förr och kände till det 

bättre än mitt eget hus” (Leo, s. 72). Slottet i drömmen är därmed på ett sätt mer hemma än 

huvudpersonens hem i fiktionens verklighet. Som vi har sett drömmer också Ivan om den dag han 

har upplevt. Likheten mellan fiktionens verklighet och barnkaraktärernas drömmar gör att vi som 

läsare knyter dem samman – vi tolkar fiktionens verklighet som påverkad eller delvis skapad av 

barnens fantasi, per association. Alltså inte det ena och inte det andra, utan både och. Intressant ur 

vårt perspektiv är den implicita sekundära världen som Nikolajeva tar upp angående de världar som 

de magiska budbärarna representerar. Den implicita sekundära världen är inte närvarande i 

berättelsens fiktiva verklighet utan bara underförstådd.49 I Gummi-Tarzan är magi-/fantasivärlden än 

mer subtil än så. Den är inte parallell med den fiktiva verkligheten utan knyts samman med den. 

Den är implicit i den explicita fiktiva verkligheten, eller rättare sagt, den utgör en legering 

tillsammans med den fiktiva verkligheten (och blir själv del av den fiktiva verkligheten), vars 

tidigare existens nu är omintetgjord till förmån för en hybrid av saga och verklighet. Friheten 

förverkligas genom önsketänkande. Förmågan att fantisera är en väg till frihet i Gummi-Tarzan och 

i ”Slottet bakom kullarna”. Detta står alltså inte bokstavligt i texten men vi som läsare fyller precis 

som barnen ut ”verkligheten”, i vårt fall texten, med hjälp av vår fantasi. Wolfgang Iser skriver:

The participation of the reader could not be stimulated if everything were laid out in front of him. This means 
that the formulated text must shade off, through allusions and suggestions, into a text that is unformulated though 
nonetheless intended,
     Only in this way can the reader's imagination be given the scope it needs; the written text furnishes it with 
indications which enable it to conjure up what the text does not reveal.50

49 Nikolajeva, 1988, s. 84 ff.
50 Iser, s. 31.
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Om man för tanken vidare kan man säga att texten kommenterar sig själv, eftersom den i egenskap 

av litteratur kan vara just ett medel för flykt och utgöra en tillflyktsort med bistånd av läsarens 

inbillningsförmåga och fantasi. Litteraturen är således, som en skådeplats för fantasins skapelser, i 

överförd bemärkelse en väg till frihet. Författaren och läsaren i samverkan blir därmed skapare av 

frihet och författaren har i och med detta rättfärdigat sitt eget skapande. Men litteraturen tillåter 

alltså också karaktärers fantiserande i fiktionen att bli verklighet i samma fiktion. Även om Ivans 

bravader och slottet bakom kullarna är skapelser av barnkaraktärernas fantasi blir de verkliga, de 

tillåts interagera med fiktionens övriga element och ibland också med andra karaktärer. Våra texter 

blandar inte bara olika genrers stilistik, de låter själva fiktionens verklighet bli en hybrid av saga 

och realism. Magin är sann, i fiktionen, för barnkaraktärerna. Och denna fiktion är den enda som vi 

som läsare får möta, alltså verkligheten så som barnkaraktärerna uppfattar den. Så, fiktionens 

fiktion blir fiktionens verklighet genom barnkaraktärernas fantiserande. 

     Kaos är en yttring genom vilken frihet kan uppstå men det kan också representera frihet i sig 

själv i texterna. I Gummi-Tarzan är kaoset en effekt av frigörelsen och inte ett medel för den. 

Frigörelsen uppstår i det ögonblick Ivan dricker av häxans soppa (eller kanske egentligen när han 

först träffar häxan vid floden) och inte när han utför olika hämndaktioner och på så sätt skapar kaos. 

I Robban och alla de andra polarna är kaoset likaså en effekt av den subversiva plojen, med vilkens 

hjälp ett förtryck upphävs och en väg till frihet beskrivs. Kaoset är i båda dessa fall en effekt men 

innebär också ett tillstånd av frihet i vilket den etablerade ordningen för ett ögonblick har satts ur 

spel och rubbats. Det är främst de vuxna som drabbas och därmed deras ordning. I sådana tillstånd 

är barnens värld, i vilken egna ”lagar” och föreställningar råder, dominerande. Exempel på detta är 

den vansinnesfärd som Frode och Mia utsätter sin omgivning för och när Robban kastar 

majonnäsmackor på tavlan och läraren hoppar upp i papperskorgen. Omgivningen opererar efter 

barnens lagar. Kaoset är nära kopplat till barnet i texterna, det är en del av deras värld och 

kännetecknande för den. Herr Storm och läraren/sparkcykeltjuven blir lyckligare ju mer befriade 

från sin vuxenroll de blir och ju mer barnlika de blir till sin karaktär. De blir utsatta för kaos och blir 

mer kaotiska. Kaoset är därför både ett medel för frihet (en väg till den) och en frihet i sig. 

     Ovan berörde vi Bachtins teori om karneval inom litteraturen. Om vi ser karnevalen som endast 

ett inomtextligt berättargrepp är, som vi sett, bara Gummi-Tarzan karnevalisk. Maria Nikolajeva 

menar dock att man ”..alltför sällan uppfattar [...] den övergripande synen på litteraturen som 

karneval, det vill säga som en symbolisk skildring av en socialt betingad befrielseprocess, ett 
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subversivt – maskerat, förklätt – ifrågasättande av auktoriteter”.51 Om vi ser de texter som jag har 

läst utifrån en sådan synvinkel, i kontrast till verkligheten utanför texten, kan de kallas karnevaliska 

eftersom de förespråkar en från normen avvikande världsordning. 

     Gummi-Tarzan, Robban och alla de andra polarna och Tarzan, Leo och några till kan sägas vara 

sedelärande eller didaktiska böcker på så vis att de visar vägar ur förtryck och förespråkar vissa 

levnadssätt. De är inte didaktiska i den meningen att de inte lämnar luckor åt läsaren att fylla i, utan 

snarare kreativa eller ifrågasättande, eftersom de låter läsaren fundera själv.52 Vad som kännetecknar 

dem är att de ofta förespråkar ett levnadssätt som utgår från barnets värld som förebildlig i kontrast 

till de vuxnas, alltså en slags omvänd didaktisering. De förespråkar att den vuxna världen borde 

innehålla mer av barnets. Vi bör efter detta konstaterande inte glömma bort att det rör sig om en 

vuxen människas (författarens) föreställningar om barn, deras tankesätt och världsbild, inte om en 

faktisk barnvärld som ställs i kontrast mot en faktisk vuxenvärld.

Slutsatser och slutord

Jag har i kapitlen ovan försökt beskriva hur förtrycket, vägen till frihet och frihetens utseende 

gestaltas i Gummi-Tarzan, Robban och alla de andra polarna och, till viss del, i Tarzan, Leo och 

några till enligt intentionen som står att finna i texten. Jag har valt ut några återkommande motiv 

och klargjort deras anknytning till frihetsproblematiken. Det finns säkerligen fler sådana 

återkommande motiv. Floden som plats för drömmar och ensamhet är ett möjligt exempel på en 

sådan, men med hänsyn till föreliggande uppsats begränsade format valde jag att fokusera 

uppmärksamheten kring ett fåtal, som jag uppfattade dem, centrala motiv.

     Jag tycker mig ha funnit frihetsproblematik i Ole Lund Kirkegaards texter. De beskriver alla 

tillstånd av förtryck och visar hur dessa kan upphävas och förvandlas till åtminstone delvis friare 

tillstånd. Det är inte nödvändigtvis barnkaraktärer som är förtryckta, men de spelar en avgörande 

roll för uppfattningen om frihet i texterna - hur en önskvärd frihet ser ut, och hur den kan uppnås.

     Kaos är ett tillstånd som präglar barnkaraktärernas värld och bejakas i kontrast till en vuxenvärld 

präglad av kontroll och rigiditet. Detta återfinns som motiv i alla de texter jag läst och kan därför 

sägas vara ett generellt drag och centralt för frihetsuppfattningen i texterna. Det kan vara både ett 

medel som leder till frihet och en frihet i sig. Ivan är fri i sitt, om än karnevaliska, kaos likaväl som 

Robban och Frode och Mia är det i sitt. Plojen är ett subversivt medel som används av 

51 Nikolajeva, 2003, s. 27.
52 Nikolajeva, 2004, s. 251.
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barnkaraktärerna i Robban och alla de andra polarna för att frambringa kaos och är alltså i 

förlängningen ett redskap för frihet. Texterna kan kallas karnevaliska eller inte, beroende på om vi 

ser dem som kommenterande den fiktiva eller den faktiska verkligheten.

     Fantasin är en annan väg till frihet, och ett lyckligt tillstånd, i vilket Ivan och huvudpersonen i 

”Slottet bakom kullarna” befinner sig. Det är en förmåga förbehållen barnkaraktärer, inte alla dock, 

att förbättra sin verklighet genom att komplettera eller förändra den med hjälp av sin fantasi. 

Fantasin är alltså också den både ett medel för frihet och en bejakad frihet i sig i texterna. I fantasin 

är världen lustfylld.

     Det finns också textspecifik frihetsproblematik. I Robban och alla de andra polarna framtonar 

en bild av barn i allmänhet som avslappnade och sympatiska. De formulerar sin egen värld som 

framstår som normativ och åtråvärd i förhållande till de vuxnas, vilket också markeras genom att 

två vuxna karaktärer befrias och börjar leva ett lyckligare liv som delaktiga i denna barnvärld, 

präglad av lek och kaos. Sett med negativa termer befrias de från ett förtryckande vuxenskap.

     I Gummi-Tarzan ser vi en yttre och tidsbegränsad väg till frihet, i vilken Ivan blir befriad från ett 

fysiskt förtryck, genom att själv bli fysiskt överlägsen. Denna möjlighet till frihet har en temporal 

begränsning i fiktionens verklighet men är egentligen en effekt av den redan nämnda vägen till 

frihet, fantasin. Denna inre väg, fantasin, förklarar också det till synes olyckliga slutet. Ivan är utsatt 

och förtryckt i en verklighet och fri i en annan av honom själv skapad verklighet.

***

Det finns mer att skriva om Ole Lund Kirkegaards texter, och förvånande lite har skrivits. En sak 

som har slagit mig under arbetets gång är den återanvändning av motiv och stoff i olika 

kombinationer som kännetecknar Kirkegaards författande, något som både jag och Sara Edlund har 

tagit fasta på. Hennes uppsats är ett galleri av återkommande karaktärer, min fäster 

uppmärksamheten vid sådana motiv som är kopplade till frihetsproblematik. I en komparativ 

undersökning av större format vore det därför intressant att jämföra ett större antal av Kirkegaards 

böcker eller hela hans produktion sinsemellan för att därigenom kartlägga hans motivkrets på ett 

mer fullständigt sätt och på så vis skapa en slags topografi över hans textuniversum. Därefter 

kommer val av frågeställningar och infallsvinkel att ställa dessa motiv i olika ljus.

    Kirkegaards texter skildrar ett någorlunda statiskt barndomsland, till skillnad från de 

ungsdomsromaner som är utgångspunkt för undersökningen i Disturbing the Universe. Upplevelsen 

av makt och förutsättningarna för att handskas med den förändras därför i sådana texter där ingen 
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konsekvens i form av mognad skildras. Man skulle därför ur en mer övergripande synvinkel än vad 

min uppsats har erbjudit kunna undersöka fler sådana texter, av olika författare, där det statiska 

barndomslandet dominerar, i en komparativ studie för att kunna se hur i dem makt och problematik 

kring makt skildras.
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