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1. INLEDNING

1.1 Inledande problemdiskussion 

Maria Gripe har skrivit ett stort antal böcker för barn och ungdomar och har med dessa nått en stor 

framgång i sitt författarskap. Hennes livliga fantasi tolkades redan under hennes barndom som 

lögner i andras öron och hon tvingades lägga band på sin utsvävande fantasi för att bli accepterad. 

Den fantasin skapade dock flera år senare hennes stora framgång som författarinna (Nilsson 2000, s. 

9-16). Redan 1974 belönades Gripe med H.C Andersen-medaljen för sitt författarskap. (Nilsson 

2000, s. 8) 

   Jag anser det därför här intressant att möta detta författarskap genom romanen Agnes Cecilia – en 

sällsam historia. Denna roman gavs ut 1981, alltså under den senare delen av Maria Gripes 

författarskap. Det är också kring den senare delen av hennes författarskap som största delen av 

forskningen är koncentrerad. Året efter att Agnes Cecilia- en sällsam historia kom ut, så kom första 

delen av den så kallade skuggserien ut. Denna serie består av Skuggan över stenbänken (1982), 

...och de vita skuggorna i skogen (1984), Skuggornas barn (1986), Skugg-gömman (1988) och 

Skuggornas barn (1990). Denna serie romaner har Carina Lidström behandlat i sin avhandling 

Sökande Spegling Metamorfos, Tre vägar genom Maria Gripes Skuggserie (1994). I sin avhandling 

undersöker Lidstöm de tre temana: sökande, spegling samt metamorfos.

   Hon nämner i sin avhandling att sökandet har varit ett centralt tema i Maria Gripes författarskap 

ända sedan hon började skriva på 1950-talet. (Lidström, 1994, s23) Detta faktum skapade ett 

intresse hos mig för Agnes Cecilia- en sällsam historias tematik och jag vill därför undersöka 

huruvida man kan återfinna samma tematik i denna roman som i skuggserien, som följde precis 

efter Agnes Cecilia- en sällsam historia. 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att studera tematiken i verket samt eventuella ledmotiv som 

gestaltar temat. Jag syftar till att undersöka om man kan återfinna samma tematik i Agnes Cecilia-  

en sällsam historia som i skuggserien, vars första bok gavs ut året efter. Jag kommer främst att utgå 

ifrån Carina Lidströms avhandling om skuggserien (Lidström 1994). Som jag tidigare nämnt menar 

hon sig där kunna urskilja tre teman nämligen sökande, spegling, samt metamorfos, vilket också 

tidigare forskning har visat varit genomgående teman i Maria Gripes författarskap. Jag vill alltså 

undersöka om dessa tre teman finns i det tidigare verket Agnes Cecilia- en sällsam historia.

   Jag är medveten om att det ej råder konsensus kring begrepp som tema och ledmotiv, och jag 

kommer därför att redogöra för dem längre fram.
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1.3 Metod

Jag har i denna uppsats valt att använda mig av den interna metoden närläsning. Jag finner det 

logiskt att belysa verkets tema/teman med hjälp av en noggrann studie av textens innehåll. 

   Intressant hade det även varit att använda sig av en komparativ metod för att belysa samt 

analysera de  tankegångar som Maria Gripe använt sig av, utifrån de kunskaper inom filosofin som 

hon besatt. Agnes Cecilia – en sällsam historia är influerad av Arthur Schopenhauers pessimistiska 

filosofi. (Nilsson 2000, s. 153) Jag avstår dock denna synvinkel på grund av uppsatsens begränsade 

omfattning.

1.4 Sammanfattning av verket

Maria Gripes verk Agnes Cecilia – en sällsam historia handlar om Nora som upplever mystiska 

företeelser kategoriseras förmodligen av de flesta som en ungdomsroman. Verket är koncentrerat 

kring ett antal sammanträffanden som leder Nora in på en spännande undersökning, som kan liknas 

vid deckarromanens mystiska led och förvecklingar. Allt eftersom Nora tillsammans med läsaren får 

ta del av en ny pusselbit i ledet av många, så utvecklas den djungel av mystiska ting och personer, 

som behöver sammankopplas  för att knäcka koden kring det som förbryllar Nora och läsaren.

Det hände nästan bara när Nora var ensam hemma […] Övernaturligt ville hon helst 
inte kalla det med tanke på hur lite hon visste om såna saker, men obegripligt. (Gripe 
1981, s.7)1

   Verket är koncentrerat kring protagonisten och hennes tankar, men är för den sakens skull långt 

ifrån endimensionellt, eftersom det är andra karaktärers minnen och berättelser som skapar 

förutsättningarna till förståelsen av händelserna. Berättelsen utvecklas till en komplicerad 

släkthistoria, som till stora delar är uppbyggd av symbolik och mystik i kombination med ledmotiv 

som skapar förutsättningar för Nora att göra framsteg i sitt sökande. 

1.5 Tidigare forskning

Det har tidigare publicerats en relativt riklig samling av tidskriftsartiklar samt även en del 

akademiska avhandlingar om Maria Gripes verk och författarskap. Beträffande akademiska 

avhandlingar kan vi finna Carina Lidströms Sökande Spegling Metamorfos, Tre vägar genom Maria 

Gripes Skuggserie från 1994, som jag främst utgår ifrån i min undersökning. Lidstöms avhandling 

1 Jag kommer hädanefter att endast referera detta verk med sidhänvisning
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undersöker Maria Gripes ”Skuggserie”, vars första bok kom ut 1982 och den sista 1990.  Carina 

Lidström syftar i sin undersökning till att huvudsakligen utreda motiv, symbolik, genre samt 

tematiken kring sökande, spegling samt metamorfosen. Den sistnämnda metamorfosen kan ses ses 

som ett finnande, vilket exempelvis kan röra sig om att livet går in i en ny fas. (Lidström 1994, s. 

10)

   Gudrun Fagerström har författat Maria Gripe, hennes verk och hennes läsare (1977). Fagerström 

koncentrerar sig på Maria Gripes tidigare verk fram till år 1976. Hon diskuterar roller och 

identiteter i några av Maria Gripes verk, samt intentioner och idéer, som exempelvis pedagogiska-, 

religiösa- samt politiska intentioner. Avslutningsvis undersöker bland annat Fagerström huruvida 

Maria Gripes böcker kan ses som barn- eller vuxenlitteratur. Man kan även i detta verk   finna en 

läsarundersökning som syftar till att utröna hur pass mycket som den yngre läsaren har kunnat 

tillgodogöra sig av Maria Gripes böcker. (Fagerström 1977)

   En motivinventring gör Gaetano d'Orazios i avhandlingen vid namn Maria Gripe nella letteratura 

per l'infanzia. (d'Orazio 1980-81)

   I Suggornas förtrogna om Maria Gripe, som gavs ut 2000, ger Ying Toijer Nilsson ett biografiskt 

perspektiv på Maria Gripes verk. Hon ger bland annat en inblick i vilka tankar, teman samt fenomen 

som är återkommande under Gripes författarskap (Nilsson 2000). Lidström nämner även i sin 

avhandling att Ying Toijer-Nilsson även i andra verk i form av uppsatser samt intervjuer har kartlagt 

hur romantikens litteratur och filosofi varit betydelsefull för Maria Gripes verk. (Lidström 1994, s. 

21)

   Karin Danielsson har koncentrerat sig kring det romantiska temat i sin uppsats Maria Gripes 

romantik (Danielsson 1985) som behandlar tre av Gripes verk, nämligen Agnes Cecilia, Skuggan 

över stenbänken och ...och de vita skuggorna i skogen. I denna uppsats finns en ambition att visa 

hur nyplatonismens tanketraditioner tar sig uttryck i psykologiska skeenden samt visa på det som 

hon benämner ”beståndsdelarna i Maria Gripes romantik”.

  

1.6 Definitioner av begrepp

Då min avsikt framför allt är att studera tematiken i verket,  samt eventuella ledmotiv så syftar jag 

här till att diskutera samt redogöra för vad dessa begrepps innebörd i just den här uppsatsen är, 

eftersom det ej råder konsensus kring innebörden av dessa begrepp. 

   Det råder delad mening om begreppet tema. Begreppet har under tidens gång laddats med flera 

olika betydelser inom litteraturvetenskapen.  Jag vill dock här klä begreppet tema med ord som 

helhet, verkets övergripande mening, syfte och budskap. Helheten är dock beroende av delarna, det 

är dessa grundläggande komponenter som tillsammans gör det möjligt att utröna ett tema (Hallberg 
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1992, s. 47f).

   Lidström beskriver begreppet tema på detta vis: ”en term varmed man ofta brukar ange den mer 

allmänna, övergripande innebörden av ett diktverk” (Lidström 1994, s.11)  Den innebörden kan 

man måla ut i termer som ”temat ses som en slags underliggande princip vilken  konkretiseras i 

olika skepnader och former, en matris som genererar bilder och organisationsmönster med en 

underliggande strukturell likhet.” (Lidström 1994, s.12) Som ett förtydligande vill jag använda mig 

av Lidströms ord: ”temat manifesterar sig genom en rad olika motiv, i intrig och miljöskildring men 

också kommer att prägla texten rent stilistiskt, till exempel i metaforik och meningsbyggnad.” 

(Lidström 1994, s.12)

   Begreppet motiv har jag redan berört ovan i form av att temat skapas av motiven, det är alltså här 

fråga om mindre beståndsdelar av temat, som dock inte för den sakens skull är mindre 

betydelsefulla. De enskilda motiven kan oftast rangordnas och sorteras, man kan till exempel ibland 

utröna ett huvudmotiv i en text, som underordnar sig temat, men som överordnar sig de andra 

motiven, som kallas sidomotiv. Motivet kan alltså ses som ett mönster eller ämne som är 

genomgående i verket. Författaren kan också använda sig av ledmotivsteknik, som bygger på 

ledmotiv, alltså samma motiv som återkommer ständigt för att förhöja stämningen och 

upptrappningskänslan i verket.

 

2. ANALYS

  Jag syftar i denna analys av Agnes Cecilia – en sällsam historia till att undersöka huruvida man 

kan återfinna samma tematik som i skuggserien. Carina Lidström har i sin avhandling Sökande 

Spegling Metamorfos, Tre vägar genom Maria Gripes Skuggserie (1994) undersökt skuggserien 

utifrån tre teman, nämligen sökande, spegling samt metamorfos. Jag kommer här att undersöka 

huruvida man kan återfinna samma tematik i Agnes Cecilia – en sällsam historia, samt undersöka 

vilka motiv och eventuella ledmotiv som går att finna, som står i förbindelse med tematiken.

2.1 Sökande

Toijer Nilsson fångar en del av Maria Gripes författarskap så här:

När hon i sitt författarskap mer och mer ger röst åt fantasi och känsla, gör hon det i 
böcker genomlysta av vårt andliga arv. I en tid som alltför ofta klipper av trådarna 
bakåt, delar hon med sig av den rikedom hon själv funnit och älskat många seklers 
dikt och tanke. (Nilsson 2000, s.26f.)
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   Jag kan konstatera att komponenter som fantasi, känsla samt det andliga arvet är högst aktuella i 

Agnes Cecilia- en sällsam historia. Nilsson belyser de teman som varit mest betydelsefulla i Gripes 

verk, och som går att återfinna i de tidiga verken, dessa är : dialogen, skuggan och platonismen, 

berättelsens rum och verklighetsproblemet. (Nilsson 2000, s.26) 

   Lidström, som jag huvudsakligen utgår ifrån i min undersökning skriver i sin avhandling ”att söka 

efter något viktigt och det viktiga i att söka är ett av de temata som dominerar skuggserien och ett 

av de temata som alltsedan debuten på 1950-talet utgör en av grundstenarna i Maria Gripes 

författarskap” (Lidström 1994, s. 23) Inledningsvis tänker jag här se huruvida samma sökande-

tematik förekommer i Agnes Cecilia – en sällsam historia, som jag nämn ovan.

   Tidigt i verket söker Nora sanningen om hennes föräldrars försvinnande:

Det gick år innan Nora blev på det klara med vad som hade hänt. Ingen ville tala om 
det. Alla teg. Allting fick hon lista ut själv. Bit för bit. Det var ett enda virrvarr, och 
ingen hjälpte till. De hade åkt bil mamma och pappa. Ett tåg var också inblandat. Men 
vem som åkte tåg förstod hon inte, det grubblade hon länge över. Sen visade det sig att 
tåget bara åkte. Ingen var med. Men bilen kom. Och så körde de ihop. (s.15)

   Detta sökande efter sanningen bakom hennes föräldrars försvinnande blir katalysatorn till resten 

av historien, som kantas av en ganska hemlighetsfull och mörk släkthistoria, som genom 

generationer har höljts i dunkel och nu vill komma till kännedom, till viss del genom ockulta inslag 

som Nora blir mottagare av. Utifrån detta kan man säga att det är släkthistorien som ger upphov till 

det successiva sökandet.

   Carina Lidström, som i sin avhandling har behandlat skuggserien, som utgör Skuggan över  

stenbänken (Gripe 1982), ...och de vita skuggorna i skogen (Gripe 1984), Skuggornas barn (Gripe 

1986), Skugg-gömman (Gripe 1988) samt Skuggornas barn (Gripe 1990), tar som jag tidigare 

nämnt upp sökandet i sin avhandling, som en del av tematiken. Lidström pekar bland annat på 

sökandet efter ett mönster i tillvaron och livet, sökandet efter fadern, modern samt livsrollen och 

hur dessa motiv är kopplade till identitetssökandet (Lidström 1994, s. 23).

   Lidstöm skriver så här om motivet ”sökandet efter modern”:

 I skuggserien är det inte bara fäderna som är frånvarande, saknade eller inadekvata. 
Som så ofta i Maria Gripes författarskap framställs mödrarna som svaga, 
självupptagna, osjälvständiga och otillräckliga eller rent av onda. […] Motivet med 
den saknade eller otillräckliga modern återfinns inom barn- och 
ungdomslitteraturen i många av de berättelser som handlar om föräldralösa barn. 
Modern är här ofta helt enkelt så svag och otillräcklig att hon dött eller på något 
annat sätt övergivit sitt barn, något som, paradoxalt nog, ofta visar sig vara en slags 
välsignelse eftersom det är efter moderns försvinnande eller död som den unga 
människan skapar sig själv och sin identitet, finner sin lycka och sin plats i världen. 
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[…] Sökandet efter en modersgestalt är därför mer komplicerat då det dels, liksom i 
sökandet efter fadern, handlar om att finna och identifiera modern men dessutom 
innefattar både ett fritagande av modern och ett avskiljande av sig själv från denna. 
(Lidström 1994, s. 31ff)

   Detta motiv med den frånvarande modern går att återfinna i Agnes Cecilia- en sällsam historia. 

Moderns och faderns frånvaro ger primär upphov till Noras sökande efter sanningen kring deras 

försvinnande och senare hennes sökande efter sanningen kring hennes släkt. Detta sökande gör 

Nora stark och hon tvingas inse att världen inte är så oskuldsfull och vacker, som hon tidigare 

kanske trott. 

   Nora tvingas se realistiskt på sina föräldrars bortgång och söka sig till en rationell och korrekt 

förklaring, undertiden som släktingar och vuxna runt henne förtiger det som hon redan vet och 

känner instinktivt. Hon förbannar de inombords eftersom de tiger sönder hennes sorg och saknad: 

Alltihop var en stor lögn. Ett bedrägeri som alla deltog i. Hon själv inte minst. Det 
tog lång tid innan hon förstod att hon borde ha tvingat alla att erkänna att mamma 
och pappa var döda. Att hon faktiskt hade rätt att få veta hur det gick till, att sörja 
och gråta. […] Hon glömmer det aldrig. I det ögonblicket hatade hon Anders. Hon 
blev stel och iskall i hela kroppen. Men det var bara att följa med. Mammas och 
pappas grav? Det var klart att det måste finnas en grav någonstans, men hon hade 
aldrig tänkt på det. Hon visste inte vad hon väntat sig. (s. 17)

   Det framgår ej av vilken karaktär föräldrarna är i verket, men för Nora är hennes föräldrar såklart 

de mest älskvärda och ouppnåeliga personerna i hennes liv, som för de flesta barn. Den negativa 

bilden av modern och fadern som Lidström beskriver i citatet ovan kan dock återfinnas även i 

Agnes Cecilia- en sällsam historia, i form av andras invävda kritik:

- Titta får ni se! Nora har samma krokiga lillfinger som hennes mamma hade! Det 
lät oskyldigt. Men i hennes mun som sa det betydde krokiga lillfingrar att man var 
'kriminell'. Det hade nora fått veta tidigare av samma person. Men det begrep hon 
ju att kriminaliteten inte kunde sitta i lillfingrarna i så fall. Utan att det måste vara 
hon själv som var kriminell. En annan gång hade hon fått pappas 'lättsinniga 
nacke'. Att vara lättsinnig det var fult det. Hon hade hans ”envisa haka” också. Det 
var inte heller bra. Kriminell, envis och lättsinnig – nu visste hon det. (s. 20f)

    Föräldrarnas bortgång ger upphov till en ensamhet och ett utanförskap hos Nora, som gestaltas 

genom att hon inte riktigt känner sig som en del av familjen, när hon kommer till Karin och Anders. 

Hennes ensamhet och utanförskapskänsla beror på små familjedetaljer, som till exempel att deras 

son Dag liknar sina föräldrar: ”Dag blir mer och mer lik Anders”, brukade vännerna säga. Eller: 

”Han är ju Karin upp i dagen!” (s.11). 

   ”Det är riktigt att att det är en symbolisk skildring av ensamhet. Nora berövades sitt sorgearbete, 
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när föräldrarna dog. Det är därför det undermedvetna slår tillbaka med sinnesvillor och 

hjärnspöken.” , detta citat är Maria Gripes, men återfinns hos Nilsson. (Nilsson 2000, s. 151) Den 

här känslan av ensamhet ger Nora en drivkraft till att vilja leta efter sitt ursprung. När den 

möjligheten senare ges lite längre fram i handlingen så sätter sökandet igång på riktigt.

   När familjen flyttar in i ett gammalt hus så börjar Nora höra steg. ”Varje gång hon hörde de där 

stegen, kändes det efteråt som att för en kort sekund ha ropats tillbaka av någon till någonting, som 

funnits långt borta och för längesen.” (s.10) Denna mening avslutar kapitel ett och ger läsaren en 

föraning om att det är det förflutna samt sökandet efter det förflutna som kommer att ha stor 

betydelse för den fortsatta berättelsen. 

   Nora beskriver en samhörighet med huset. Denna samhörighetskänsla är en känsla som jag 

nästintill kan likställa med känslan och samhörigheten man kan ha till nära släktingar:

Förut, innan de flyttade hit var Nora jämt sjuk. Mässling och röda hund, 
påssjuka och vattkoppor, förutom hundratals förkylningar och allt möjligt 
annat som tänkas kan […] Men Nora och det här huset, de hörde ihop, det 
hade hon känt medsamma hon kom in här. (s. 21f) 

   Vidare i handlingen så drömmer hennes ”låtsasbror” Dag en dröm om Nora som han entusiastiskt 

återberättar på morgonen:

'Du skall söka!' hade han ropat så att det ekade i salen. Men när Nora hade frågat 
vart hon skulle bege sig, och vad hon skulle söka efter, så fick hon inget annat 
svar än: 'Du skall bege dig, jag vet icke vart, och söka efter jag vet icke vad!' (s. 
30)

   Denna dröm om Noras sökande förstärks efter en tid, då de ryska folksagorna som familjen hade 

hittat i de förspikade skåpen högst upp vid taket, när de flyttade in, ramlar ner på golvet rakt 

framför Nora. På sidan som är uppslagen i boken står det:

   

'Hör på vad jag har att säga dig! Du har varit mig en trogen tjänare, och nu vill  
jag att du skall utföra detta uppdrag: Bege dig jag vet inte vart för att söka jag 
vet inte vad!' (s. 37)

 

   Det här startar för Nora ett sökande genom tidens som syftar till att hon skall kunna skapa sig en 

bild av vilka mörka hemligheter som vilar i flera generationer tillbaka. Lidström beskriver i sin 

avhandling ett successivt sökande i skuggserien, vilket jag också kan se stämmer in på Agnes 

Cecilia – en sällsam historias plot. Lidström beskriver detta stegvisa sökandet på följande vis: 
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Också själva sökandet, det vill säga vägen till finnandet, har i skuggserien en 
utpräglat koncentrisk struktur. Sökandet skildras, genom att fråga efter fråga 
besvaras, gåta efter gåta får sitt svar och i sin tur genererar nya frågor, som 
resan in mot mitten i en koncentrisk struktur, mot en inre kärna, den mittpunkt 
som är sanningen. (Lidström 1994, s. 46)

  Vidare uppsöker Nora en butik i Stockholm, efter att en äldre dam sökt henne per telefon och bett 

henne uppsöka denna butik. Därifrån får hon med sig en docka vid namn Cecilia, som får en 

betydande roll för det fortsatta sökandet:

Någon vanlig docka var det definitivt inte – så småningom visade den sig vara 
ett porträtt av Cecilia som barn. Skulpterat av hennes moster Hedvig, som ännu 
lever och likt en deus ex machina påverkar många av händelserna i boken. 
(Nilsson 2000, s. 155)

   Nora får av en tillfällighet upp den här vägledande texten, som hjälper henne på traven i sitt 

sökande, i de ryska folksagorna vid ett tillfälle i samband med att hon får dockan:

'Lägg mina sista ord på minnet. Jag skall dö, och med min välsignelse ger jag 
dig nu denna docka. Göm den väl och visa den inte för någon. Men om någon 
olycka drabbar dig, tag då fram dockan och be den om råd.' (s. 44)

   När Noras nya familj flyttar in i det gamla huset bestämmer de sig för att renovera. Vid 

renoveringen finner de en vacker vas som Nora lite längre fram i berättelsen råkar ha sönder. Det 

visar sig att vasen hade tillhört tidigare ägare av huset och den innehöll en mängd små 

pappersremsor som Nora finner på golvet i samband med att vasen går sönder. På ett par av 

lapparna står det ”12 juli 1917. Agnes förbarmade sig över mig. Och på nästa: 5 december 1917. 

Åter förbarmade sig Agnes.” (s. 77) Nora förstod att dessa lappar ”uttryckte besvikelse. Sorg. Stor 

övergivenhet.” (s. 76) På samma vis fortsätter Noras sökande i form av små ledtrådar som hon med 

stor möda funderar över och försöker pussla ihop. 

   I sitt sökande efter sanningen och svaret på alla hennes frågor så skapar Nora en speciell och 

innerlig kontakt med dockan Cecilia, som ger Nora undermedvetna råd i sitt sökande. Noras 

konstanta sökande fortsätter sedan, oftast i samband med olika sammanträffanden och händelser i 

lägenheten, som kan tolkas som övernaturliga händelser. Dessa händelser kan tolkas som att det är 

en själ som söker kontakt med Nora. Det är dockan som vägleder Nora till hennes första möte med 

Cecilia, som dockan är en avbild av:

Hon kommer inte över tröskeln där hon står. Hit men inte längre når hon. 
Rummet är inte hennes. Tiden är inte hennes. Hon kan se och iaktta 
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Cecilia, men hon når henne inte. Hon är som bunden där hon står. 
Bunden vid tröskeln. Hon ser Cecilia stanna upp där därinne. Med 
ryggen mot henne och böjd nacke. Hon har stannat mitt i en dansrörelse. 
Hon står vid skåpdörren, framför spegeln. Orörlig. Lyssnade. Nora kan se 
henne i spegeln. Det bleka ansiktet. Själv står hon där på tröskeln. Lika 
orörlig iakttagande. ”Timmarnas dans” spelar bakom dem. De hör 
samma musik men når inte varann. (s. 135)

   Berättelsen närmar sig sin upplösning i samband med att Nora får kontakt med en gammal dam 

vid namn Hulda. Hulda har bott i samma hus som Nora nu bor i, när hon var ung och dessutom 

försörjt sig genom att hjälpa till med hushållen i kvarteret, så hon kände väl till alla förvecklingar 

och förhållanden som rådde där vid den tiden. Hulda är den förlösande karaktären som hjälper Nora 

att komma till insikt efter allt sökande. Hulda berättar bland annat för Nora:

År 1910 när Cecilia var fyra år gifte sig Agnes plötsligt med Nils och flyttade till 
Stockholm. Det var välplanerat. Det gick som smort. Hedvig var för tillfället i 
Paris. Och Cecilia fick flytta till barnhemmet. […] Men hon skrev genast till 
Hedvig i Paris och talade om vad som hänt. Hedvig kom resande direkt. Hon var 
förtvivlad och rasande och tog omedelbart hem Cecilia. (s.123)

   Hulda hjälper alltså Nora att finna sin släkt på sin mors sida och genom det kan Nora med ens 

känna sig mindre ensam och övergiven och dessutom har hon skapat sig en tydlig identitet i det att 

hon funnit sin familj och tillhörighet. Den döda Cecilia kan också sluta spöka för Nora då hon sett 

till att historien uppdagats och att Cecilias barnbarn Agnes Cecilia kommit  till Noras kännedom 

och att Agnes Cecilia också har fått en tillhörighet i en familj, eftersom Nora är Agnes Cecilias 

syssling. Cecilia kan därför nu dra sig tillbaka och med det så försvinner också dockan Cecilia:

Ja. Det var som hon trodde. När hon skulle visa Agnes Cecilia dockan i kväll 
hade hon förstått att det skulle bli så. Hon var förberedd. Hon visste det. 
Dockan var borta. […] Men hon hade Agnes Cecilia nu. Hon fick inte gråta. 
[…] Hon knäppte ihop medaljongen. Den skulle Agnes Cecilia ha. Det var 
därför den blivit kvarlämnad förstod hon. För att Agnes Cecilia skulle få den till 
minne av sin farmor. (s. 219f)

2.2 Ledmotiv

I denna del av uppsatsen vill jag undersöka ett antal motiv samt ledmotiv som är kopplade till 

sökandets tematik i Agnes Cecilia- en sällsam historia. Maria Gripe använder sig av ledmotiv som 

till en början kan te sig en aning omotiverade för den otränade läsaren, men som allt efter 

berättelsens gång börjar spela en allt större roll för verkets tematik och handling, vilket gör dessa 

intressanta.  
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2.2.1 Steg i det runda rummet

Redan i det inledande kapitlet upplever Nora steg i det runda rummet, dessa till en början 

oförklarliga steg är ett återkommande ledmotiv genom hela verket. 

Gick det inte i runda rummet? Hon lyssnade... Jo. Där kommer de...De är där ute nu 
igen...de där stegen som hon inte vet vems de är. Hon står blick stilla med ryggen till, 
vänder sig inte om, bara lyssnar intensivt. Nu kommer de in i rummet intill och 
närmar sig långsamt hennes dörr. Och stannar där. […] Det är alltid från runda 
rummet de kommer (s. 8f).

Dessa steg hör Nora bara när hon är ensam hemma, vilket förtydligar att de är kopplade till hennes 

karaktär och hennes sökande. Vidare kan stegen tolkas som en vägledning till hennes sökande och 

som en bekräftelse på att hon är på rätt spår i sitt sökande. Stegen kommer och går i perioder, så 

Nora får tid att tänka samt reflektera över sitt sökande. ”Men en dag när hon skulle ha sin seans med 

dockan kom stegen plötsligt tillbaka. De hade hållit sig borta ett bra tag nu. Hon hade inte hört dem 

sen Cecilia kom i huset” (s. 67) 

   Normalt sett så kommer stegen endast när Nora är ensam hemma, men en dag så kommer stegen 

tillbaka när Dag är i samma rum som henne. Att dessa steg uppenbarar sig när Dag är närvarnade 

också tar Nora som ett tecken på att hon ska inviga Dag i sitt sökande.

Då plötsligt fick hon höra att det gick i rummet utanför. De där oförklarliga stegen var 
på väg mot hennes dörr. […] Någon stod på tröskeln alldeles precis bakom Dags stol 
där han satt. […] Vad betydde nu detta? Det hade aldrig hänt förut att stegen hörts när 
någon annan varit i rummet. […] Dag hade inte hört några steg. Men han såg 
betänksam ut, och ett ögonblick  ångrade Nora att hon sagt något. […] Han hade fått 
en underlig känsla av att de var observerade, sa han. Att de inte var ensamma. […] Det 
är därför jag vågar prata med dig nu. Jag tar klockan som ett tecken. (s. 90ff)

När Nora har nått en bit i sitt sökande inser hon att Cecilia, hennes mormors halvsyster, en gång 

bott i hennes rum, vilket blir en naturlig förklaring till stegen hon hör. Hon inser också att hon och 

Cecilia står i ett betydelsefullt förbund och att de behöver varandra. 

Här i detta rum hade Cecilia bott en gång. Hennes oro och hennes smärta satt kvar i 
väggarna. Vad spelade det för roll att de flyttat väggar och fönster, varje gång Nora 
kom in här i rummet med sin smärta och oro, så väckte hon till liv Cecilias. […] Då 
medan hon satt där på sängkanten och torkade Cecilias och sina egna tårar, hörde hon 
stegen komma bortifrån runda rummet och gå mot hennes eget rum. […] Stegen gick 
som vanligt tills de kom till tröskeln. Där stannade de, och hon var inte ensam. […] 
Ibland stod Nora där på tröskeln till Cecilias rum. Och ibland var det Cecilia som stod 
på tröskeln till Noras rum. Men över tröskeln, in i varandras rum kom de inte. (s. 139)
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2.2.2 Väckarklockan som börjar gå baklänges

När Nora och hennes fosterfamilj flyttar in i den gamla våningen finner de som jag nämnt ovan 

kartonger i gömda överskåp. I ett av dessa skåp hittar de en liten väckarklocka, som dock var trasig, 

men som Nora övertog i sin ägo. 

I kartongen låg dessutom en ovanligt liten väckarklocka med vackert utsirad urtavla. 
Tyvärr var den trasig och gick inte att laga. Nora hade varit hos urmakaren med den, 
men han kunde inte få liv i den. I så fall måste urverket bytas ut, och det ville hon inte. 
Då fick den hellre stå. (s. 23)

Denna klocka utgör ett ledmotiv i verket och utgör samtidigt en symbol för tiden. När Nora får 

besök från det förgångna börjar klockan gå baklänges fast att den egentligen inte fungerar alls. 

”Nej! Det var inte möjligt! Den lilla klockan på fönsterbrädet! [---] Den går baklänges! Visaren rör 

sig tillbaka! […] I samma ögonblick kommer de där stegen gående bakom henne. De är redan i 

rummet intill” (s. 33f) 

   Vid ett annat tillfälle är Dag närvarande i rummet när stegen kommer åter (se ovan, Steg i det 

runda rummet) och även då sätter väckarklockan igång och tickar igen. 

Den lilla väckarklockan borta på fönsterbrädet stod plötsligt och tickade. […] Hur som 
helst, i samma ögonblick som klockan slutade gå försvann också besökaren. […] Nora 
berättade att hon varit hos urmakarn med klockan två gånger och fått veta att urverket 
var totalt slut. Klockan måste ha ett nytt verk för att kunna gå igen. […] Dag log mot 
henne. Talade du om att att den gick baklänges också? Nora såg lättad på honom. Hade 
han också sett det? Hon som nästan trott att det var hon som blivit rubbad. (s.90f)

2.2.3 De ryska folksagorna 

I överskåpen hittar familjen även en bok med ryska folksagor, som blir ett betydelsefullt ledmotiv. 

”I hennes skåp fanns massor av gamla tidningar men bara en enda bok. En samling ryska folksagor 

som Karin fick till sin sagosamling” (s. 23) 

   En dag när Nora är ensam hemma hör hon helt oförhappandes en duns, som får en märklig 

förklaring. ”Hon hade visst inte hört fel. På golvet i bokrummet låg en bok uppslagen. […] Det var 

de ryska folksagorna (s. 35). Det dröjer inte länge innan Nora återigen blir ensam i våningen och de 

ryska folksagorna gör sig påminda.

I bokrummet snubblade hon till på mattan. När hon tände upptäckte hon att 
det låg en bok på golvet igen. De ryska folksagorna! […] Nu föll ögonen av 
sig själva på texten. På dessa rader: ”Hör på vad jag har att säga dig! Du 
har varit mig en trogen tjänare, och nu vill jag att du skall utföra detta  
uppdrag: Bege dig jag vet inte vart för att söka jag vet inte vad!” (s. 36f)
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Nora känner att dessa outgrundliga ord talar till henne, och minns Dags dröm som han hade berättat 

för henne samma morgon, som innehöll samma ord. ”Det var precis vad rektorn hade sagt i 

drömmen.” (s. 37) En annan dag vill Nora visa Dag de ord som föll upp framför henne men då är de 

ryska folksagorna borta. ”Nora gick fram till bokhyllan. Hon visste exakt var hon ställt boken. Men 

den stod inte där längre. Och den låg inte på golvet.” (s.42) En tid senare, går Dag en kväll och 

hämtar de ryska folksagorna, för att läsa ett stycke för Nora som hon oförhappandes har råkat 

högläsa för Dag kvällen innan. 

Han hade hittat texten han sökte och läste nu högt för Nora. Dessa rader: 
'Lägg mina sista ord på minnet! Jag skall dö, och med min välsignelse ger 
jag dig nu denna docka. Göm den väl och visa den inte för någon. Men om 
någon olycka drabbar dig, tag då fram dockan och bed den om råd.' […] 
-Du känner igen texten, eller hur? Hon nickade. Hon hade alldeles glömt bort 
det, men det var de raderna, hon slog upp på måfå och läste för Dag på skoj i 
går kväll […] Hon som trott att den texten inte hade det minsta med henne att 
göra! (s. 59) 

Nora och Dag, men främst Nora blir ständigt konfronterade med texter ur De ryska folksagorna som vill säga 

dem något. Till en början ter sig texterna en aning förbryllande, men allt efter tidens gång så lär sig Nora att 

tyda dem och ta hjälp av de i sitt sökande. ”I boken ”De ryska folksagorna” hade det stått, att hon skulle be 

dockan om råd. Det var precis vad hon nu gjorde, och hon fick alltid hjälp tyckte hon. Om inte annat blev 

hon lugnare och kände hon sig tryggare, när hon suttit en stund med Cecilia” (s. 67)

2.2.4 Hunden Ludde

Ett annat ledmotiv är Anders hund, Ludde, som besitter djurets förmåga att känna oråd inför det 

som människan är blind för, och fyller på så vis en förvarnande funktion för läsaren. Dag menade 

att hundar kan höra och se saker, som människor inte uppfattar. Ludde uppför sig ibland på ett 

ovanligt vis, vilket ger läsaren en föraning om att det händer något betydelsefullt i storyn. ”Men det 

fanns en som inte verkade att kunna finna sig till rätta i våningen, och det var Ludde, Anders hund.” 

(s. 24) Familjen fick lirka med Ludde ”Men på nästan varenda tröskel spjärnade han emot och satte 

sig på hasorna” (s. 25) Luddes oro är kopplad till de fenomen som Nora upplever i våningen ”I 

vissa rum satte han helt enkelt inte sin fot. Dit hörde det runda rummet.” (s. 25) Efter ett lugnar 

dock Ludde ner sig, men inte under någon längre period. 

Nu hade Ludde börjat springa bort igen. Han var inte att lita på längre […] 
Han hade haft en opålitlig period medan de höll på att flytta, men det hade 
haft sin förklaring. Nu var det svårare att förstå vad som plötsligt tog åt 
honom. […] Anders anmälde omedelbart försvinnandet till polisen, och efter 
ett par timmar ringde de från polisstationen och hade Ludde där hos sig. […] 
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Ludde hade blivit av med både koppel och halsband. […] Då kom hon att 
tänka på det gamla hundhalsbandet med rem och allt, som de hittat i hennes 
skåp när Anders reparerade. […] Men Ludde hade tydligen fått blodad tand. 
Så fort han fick en chans sen så stack han. (s. 79)

   En annan kväll är Nora och Dag ute på kvällspromenad med Ludde. När de beslutar sig för att 

vända och gå hem så vill inte Ludde det. ”Men det var inte så lätt att få Ludde att vända. Han drog 

och spjärnade emot. Han ville fortsätta. Han morrade och strök öronen bakåt. Det blev en kamp, 

men de fick honom med sig till slut i alla fall.” (s. 96f) Men precis när de skulle gå in lyckades 

Ludde slita sig. ”När han väl kom ut stack han iväg som en besatt samma väg de kommit. Han låg 

som en rem efter marken. Det var lönlöst att försöka hinna ifatt honom. Cyklarna stod nere i 

källarn” (s. 97).  Ludde blev dock rätt så snart inlämnad på polisstationen, där han förde ett himla 

oväsen, så polisen ringde upp familjen och Anders hämtade honom ”-Vem var det som lämnade in 

honom? Frågade Dag. Det visste inte Anders. - Frågade du inte det? Jo, men han hade inte fått nån 

klarhet. -Det var visst nån tjej, sa han svävande.” (s. 99)

   Längre fram i berättelsen så faller det på Noras lott att gå ut med Ludde och då sliter sig Ludde 

igen. ”Till slut gick det som det gick. En dag stack Ludde” (s. 129) Men han kommer tillbaka. 

Plötsligt ringde det på köksdörren […] Där stod Ludde. Dyblöt i pälsen av 
regnet. […] Det måste ha varit någon som kommit med Ludde? […] - Hallå! 
Vem är det? Stanna! Nu stannade stegen upp därnere ett ögonblick. En ljus 
röst ropade uppåt. - Jag skulle bara lämna Hero. Hero? Javisst ja, Ludde hade 
fortfarande det gamla halsbandet! […] Det var nånting med den där ljusa 
rösten? Vad  kunde det vara? (s. 130 f)

En annan kväll är Nora återigen ute och promenerar med Ludde, de kommer fram till trädgården 

och där händer något. Ingenting är där sig likt mot vad det brukar vara och hon får känna på tidens 

vingslag, vilket både förbryllar och hjälper henne i sitt sökande.

Då ropar plötsligt en röst i närheten. Nånstans bakom henne. - Hero! En ljus 
flickröst. Hero! […] Vakna? Eller drömma vidare? […] Här är paradiset som 
hon tänkt sig det, drömt det och sett det på gamla bilder. […] Hon ser upp. 
Och framför henne på sandgången står en gestalt, en flicka med ryggen till. 
[…] Nora vill gå in genom grinden och springa ifatt henne […] men hon kan 
inte. Hon är bunden vid grinden där hon står- Hon kan inte röra sig. Inte ropa 
heller. […] Strax efter är flickan också borta. Som utplånad i ett vitt ljus. […] 
Men hon anade att det var Cecilia. […] Långsamt öppnar hon ögonen. Där 
stod Ludde på andra sidan grinden med nosen i vädret, troskyldigt blickande 
på henne. (s. 148ff)

Allt eftersom Nora kommer allt närmare sitt  ursprung och släkthistoria, så uppsöker hon den gamla 

damen Hulda som är mycket hjälpsam i hennes sökande. Nora får av henne bland annat reda på att 
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Hero var en stor svart schäfer som en dansmästare ägde som var tillsammans med Cecilia. Cecilia 

och balettmästaren fick ett barn vid namn Martin tillsammans. ”Sen fick Hero följa med Martin till 

fosterhemmet. Balettmästarn ville inte ha hunden heller. Han tyckte att Hero påminde alldeles för 

mycket om lyckligare dagar” (s. 162). Martin fick i sin tur en dotter vid namn Carita som i sin tur 

fick en dotter. ”Barnet har hon döpt till Agnes efter farmorsmor och Cecilia efter farmor. ” (s.187)

   En annan kväll är Ludde mycket påstridig om att gå ut och buffar därför på Dag för att han ska ta 

ut honom. När de väl är ute så ropar en flickröst efter ett tag på Hero: 

- Hero? Är du nu här igen? Ludde viftade på svansen, och en svart, precis 
likadan hund, en schäfer, kom störtande ur mörkret. […] Då kom det fram en 
flicka ur mörkret. Hon hade ett koppel och försökte fånga in sin hund. Frida 
hette den. […] Jyckarna hade tydligen förälskat sig i varann. […] Tetti 
beskrev Fridas reaktioner, och de stämde precis med Luddes. […] De stämde 
helt enkelt träff. Trots människors motstånd. (s. 199f)

När Dag berättar om detta sammanträffande för Nora så blir hon inte särskilt förvånad: ”Nora 

nickade ivrigt. - Jag ska berätta för dej sen, sa hon. Du vet att Ludde har ett halsband som det står 

Hero på. Det hänger ihop med det där huset, förstår du (s. 198) Nora fortsatte att lägga ihop 

pusselbitarna tillsammans med Dag: ”- Men i och med att han fick på sej Heros halsband, så 

ändrade han beteende  och vågade sej in här. Även om han fortfarande ylar och ser lite uppskrämd 

ut.” (s.202) Nora funderar vidare: ”Att det funnits en hund här i lägenheten en gång som hette Hero, 

det förstår vi genom halsbandet. Det är ju också så att hundar kunna se och uppleva saker som är 

dolda för oss. ”(s. 203).

   Mystiken kring Ludde får senare sin upplösning i ett telefonsamtal, som också utgör ett ledmotiv, 

vilket jag behandlar nedan, där Nora råkar höra en konversation genom distriktsläkarmottagningens 

telefon, då receptionsten lägger ifrån sig luren ett ögonblick: - Jaha...och namnet? - Eng – Förnamn! 

- Agnes Cecilia... - Agnes Cecilia Eng alltså. Varsågod då och sitt ner i väntrummet, så ropar syster 

upp när det blir er tur.” (s. 208) Nora blir helt chockad och förstår att hon nu är riktigt nära att lösa 

sin gåta. Hon ger sig raskt iväg till mottagningen: ”Nora gick fram till henne. - Hej. Jag heter Nora. 

Ja. Det var mammas leende. Agnes Cecilia log som mamma. Ett lätt och ljust leeende. Nu såg hon 

på Nora med en svag undran i sina stora ögon. - Hej. Jag heter Tetti. ”(s. 212) 

   På detta vis når verket sin upplösning och Nora kan lägga ihop de sista bitarna i sitt sökande, i och 

med att hon äntligen funnit sitt ursprung, Agnes Cecilia. Ledmotivet Ludde besitter vad som kan 

kallas djurets övernaturliga sinne och lyckades därför med stor möda sammanföra Nora och Agnes 

Cecilia. Hennes farmor Cecilia kunde också sluta spöka då, i och med att de två funnit varandra, 

vilket också bidrog till att dockan Cecilia försvann: ”Dockan var borta. Den lilla röda kudden i 
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nischen var tom.” (s. 219)

2.2.5 Telefonsamtalen till Nora

Betydelsefullt för romanens handling blir även de telefonsamtal som Nora får ta emot, som utgör ett 

ledmotiv i berättelsen. Samtalen fängslar Nora på ett nästan magiskt vis, vilket gör att även de 

tillhör de mystiska komponenter som ledsagar Nora i sitt sökande. 

Men det var bara nån som ringde fel. En osäker röst. En flicka. Först höll Nora 
på att explodera av otålighet. Men sen blev hon som förvandlad och kunde 
plötsligt inte slita sig från luren. Samtalet blev absurt. (s. 27)

Allteftersom blir det allt mer tydligt för såväl läsaren som Nora att dessa telefonsamtal är av 

ledsagande karaktär. Detta faktum blir tydligt då Dag får ta emot ett samtal som var ämnat till Nora.

Till slut hade hon bett Dag att hälsa Nora – eller Eleonora som hon sa – att hon 
skulle uppsöka en liten butik i Gamla stan i Stockholm. Dag hade skrivit upp 
adressen. Och där skulle hon fråga efter nån som hette Agnes Cecilia. (s. 39)

2.2.6 Det ockulta motivet

På ett motivplan visar sig det ockulta som en betydelsefull del av tematiken i detta verk. Noras 

sökande är uppbyggt av sammanträffanden som till stor del är av en mycket mystisk karaktär. 

   Maria Gripe skapar en ton i texten som skvallrar om att Nora har kontakt med en annan 

dimension på andra sidan. Detta gestaltas genom de steg som hon tidigt hör komma från det runda 

rummet, vilket jag har behandlat ovan i avsnitt 2.2.1. Eftersom det bara är Nora som hör dessa steg 

så kan det omöjligt vara en levande människa som skapar de återkommande ljuden. I inledningen 

av kapitel fem får man också som läsare en föraning om att Nora inte är något vanligt barn. Det är 

hennes morfar som delger detta:

Morfar hade sagt en gång när Nora var uppe i Stockholm och hälsade på, att 
det var nåt särskilt med henne, för att hon var född på en söndag. […] Jo då, 
Nora var visst född på en söndag, och söndagsbarn kunde 'höra gräset gro', 
sa han. (s. 25)

Ibland kan dessa ockulta företeelser röra sig i ett landskap som varken vet om det rör sig om 

verklighet, fantasi eller något övernaturligt. Förmodligen så vill Maria Gripe att den tolkningen ska 

vila hos läsaren, men hon har i boken Skuggornas förtrogna gett en kommentar till detta:

Du kan få en rationell förklaring till boken, om du vill. Det är riktigt att det 
är en symbolisk skildring av ensamhet. Nora berövades sitt sorgearbete, när 
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föräldrarna dog. Det är därför det undermedvetna slår tillbaka med 
sinnesvillor och hjärnspöken. (Nilsson 2000, s.151)

Det ockulta motivet ter sig här intressant eftersom det besitter en så stark anknytning till tematiken 

kring Noras sökande, som jag här vill visa på. En stor del av temat är knutet till olika föremål som i 

sin tur ger Nora ledtrådar fram till hennes förflutna. Dessa föremål kommer hon ofta i kontakt med 

genom vad man kan kalla ett möte med den andra sidan. Det finns ett otal exempel på detta, men 

det tydligaste är då hon får dockan, från butiken i Gamla stan:

Återigen tryckte hon det till sig. Det prasslade om silkespappret. Ljuslågan 
på bordet flämtade, och ur vrårna tittade mjuka skuggor. Hon fick en känsla 
av att skuggorna var lika förväntansfulla som hon själv. […] En docka! Den 
märkligaste docka hon sett. Snarast en skulptur av en riktig människa. Inga 
ord kunde beskriva den. (s. 54)

Betydelsefullt är här de ord som gestaltar att dockan är lik en människovarelse, för det är precis vad 

den är, en symbol för Cecilia som en gång levt. Det är Cecilia, som är Noras mormors halvsyster 

som vill komma i kontakt med Nora och som är avsändare till många av de övernaturliga händelser 

som för Nora och handlingen i rätt riktning.

   I anslutning till att Nora har fått besök från andra sidan av just Cecilia så plockar hon fram sitt 

anteckningshäfte där hon noterat olika tänkvärda citat, där läser hon:

'Djupare sett är det alldeles otänkbart, att det, som en gång existerat med 
verklighetens hela styrka, någonsin skulle kunna bli till intet, och sedan 
genom hela den kommande evigheten fortfara som ett ingenting.' […] Och nu 
när hon tittade på Cecilia tyckte hon precis att dockan såg på henne med 
lysande ögon också. Hela det lilla ansiktet hade ett uttryck som ville det säga: 
”Det du läste är sant. Det vet jag.” (s. 136f)

Dockans ansiktsuttryck ger här Nora en förståelse för det övernaturliga och en bekräftelse på att det 

hon är med om faktiskt händer och att hon nu måste följa dessa övernaturliga spår som Cecilia 

planterar ut för att vägleda Nora. Dockan blir som en länk mellan Nora och Cecilia. Gradvis så 

finner sig Nora allt mer i den process med övernaturliga inslag som hon ingår i: 

Ibland stod Nora där på tröskeln till Cecilias rum. Och ibland var det Cecilia 
som stod på tröskeln till Noras rum. Men över tröskeln, in i varandras rum 
kom de inte. De stod där var och en i sin tid, de kunde inte nå varann, men de 
kunde känna varandras närvaro. (s. 139)

Denna insikt innebär också att Nora utvecklas i sitt sökande och skapar på så vis successivt en 
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förståelse för vad det är Cecilia vill henne och hon längtar efter att få söka svar på den stora 

mystiska gåtan som hon kallats till:

Nu äntligen skulle hon ägna sig helt åt Cecilia. De skulle tänka ihop. Vad hon 
längtade efter det. Måtte de få vara för sig själva bara. Hon öppnade 
ytterdörren och lyssnade inåt våningen. Skönt. Ingen hemma. Då så... (s. 
133)

 

2.3 Spegling

 I skuggserien framgår det tydligt att själva speglingen är ”ett kraftfullt och centralt eget tema” 

(Lidström 1994, s. 65). Lidström skriver att: 

Denna fas av sökandet innebär också ett ökat iakttagande av det egna jaget, 
ett försök att få syn på sig själv, som ofta tar sig uttryck av ett betraktande i 
en spegel. […] Speglingen utgör en del, en fas av sökandet. […] Speglingen, 
spegelbilden, kan sägas utgöra en metamorfos i det att speglingen, 
spegelvändningen förvandlar det speglade objektet. (Lidström 1994, s. 65)

   Nämnvärt är att enligt Lidstöm så är inte speglingsmotiven fullt utvecklade förrän i ...och de vita  

skuggorna i skogen (Lidström 1994, s. 67) I skuggserien så utvecklas sedan tematiken kring 

speglingen: ”[...] förutom i själva speglingen och spegelbilden, också i form av motiv som 

avbildningen (porträttet, fotografiet, statyn etc) och dubbelgångaren. Också skuggan utgör en form 

av spegling.” (Lidström 1994 s. 66) 

   Lidström nämner flertalet funktioner som speglingen syftar till i skuggserien, bland annat hur 

spegeln  och spegelbilden utgör ett viktigt instrument för självbilden (Lidström 1994, s. 69), när 

Carolin speglar sig i Skugg-gömman och finner sig likna sin mormor, vilket mynnar ut i att ge 

läsaren en bild av Carolins osäkerhet inför sin egen identitet och personlighet (Lidström 1994, s. 

70) Den formen av motiv och textfunktioner kan jag ej återfinna i Agnes Cecilia- en sällsam 

historia. 

    I ...och de vita skuggorna i skogen kan Lidström redogöra för att spegeln utgör som hon uttrycker 

sig en ”spegelvärld” eller ett ”sagoland” när Carolin dansar med en flicka (Lidström 1994,s. 72) Jag 

kan se att spegeln utgör en typ av liknande ”sagoland” i Agnes Cecilia – en sällsam historia. I 

denna enda speglingsscen som förekommer i Agnes Cecilia så möter Nora den sedan länge 

bortgångna Cecilia och de befinner sig i något som man kan kalla en ”spegelvärld”: 
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Nora har sällan sett något vackrare. I samma stund fylls rummet av flygande 
skuggor . De kommer från samma fåglar som hon sett flyga förbi hennes 
egna fönster ibland. Samma änsliga svarta fågelskuggor. […] Rummet är inte 
hennes. Tiden är inte hennes. Hon kan se och iaktta Cecilia, men hon når 
henne inte. Hon är som bunden där hon står. Bunden vid tröskeln. […] Hon 
står vid skåpdörren, framför spegeln. Orörlig. Lyssnande. Nora kan se henne 
i spegeln. Det bleka ansiktet. (s. 135)

Citatet ovan belyser stunden när Nora får se den döda Cecilia, som i en synvilla eller en 

övernaturlig upplevelse. Skuggorna och spegeln är återkommande i just dessa rader, men är det inte 

senare i verket. Dessa två, skuggorna och spegeln gestaltar Noras och Cecilias möte. 

   Det blir en kompromiss mellan dåtid och nutid, eller snarare en sammansmältning av tid och rum. 

Noras och Cecilias egna tid står på sätt och vis still. De möts i dessa skuggbilder och spegelbilder 

som de turas om att behärska. Lidström benämner skuggan som något obekant och okänt i 

skuggserien, (Lidström 1994,s. 74) vilket också stämmer in på denna scen med Nora och Cecilia, 

eftersom Cecilia ännu är okänd för Nora. 

   Spegeln blir ett redskap som de använder sig av för att nå varandras inre. Spegeln besitter i många 

sagor magiska egenskaper, exempelvis i Snövit och de sju dvärgarna samt Skönheten och Odjuret. 

På det viset så vet man som läsare att spegeln är ett laddat föremål som kan ge inblick i sådant som 

inte alltid är självklart i verkligheten, och på så vis ge en bredare bild och dimension av den.

   Nora får också i denna upplevelse av vackra skuggbilder som hon liknar vid fåglar och Cecilias 

spegelbild en positiv bild av Cecilia vilket också leder läsaren ytterligare närmare in i Noras process 

att ta reda på vem Cecilia verkligen var och varför hon uppsöker Nora på detta egendomliga sätt.    

   Lidström ger även en bild av spegeln som en avslöjare i ...och de vita skuggorna i skogen: 

”Spegelbilden kan alltså förvandla verkligheten, fördunkla den, men också likt en seismograf 

registrera mer än vi med ögat kan urskilja i den direkta verkligheten, detta blir tydligt i skildringen 

av Bertas och Rosildas besök i Lydia Stenstjerns våning” (Lidström 1994,s. 75) Den här typen av 

förvandling av verkligheten kan jag återfinna i att Nora får möjlighet att möta Cecilia i sin 

verklighet, men på avstånd, hon kan se henne i spegeln som hon står framför.

   Trots att det förekommer några speglingsmotiv i Agnes Cecilia – en sällsam historia så utgör inte 

speglingen där en ensam tematik på samma tydliga sätt som i skuggserien. Speglingen består här 

snarare av några få motiv som utför viktiga funktioner, vilket kan tolkas som att Maria Gripe sår ett 

frö i sitt författarskap till de nästkommande verken i skuggserien. Men speglingen utgör inget 

huvudtema i Agnes Cecilia – en sällsam historia, som i skuggserien. 

2.4 Metamorfos
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Lidström nämner inledningsvis att: ”I likhet med de tematiska grupperingar jag behandlat ovan 

återfinns metamorfosens tematik inte bara i skuggserien utan genom hela Maria Gripes 

författarskap.” (Lidström 1994, s. 110) 

   Jag syftar här till att undersöka huruvida denna tematik även kan återfinnas i Agnes Cecilia – en 

sällsam historia, samt undersöka eventuella motiv som står i anslutning till metamorfosens tematik. 

Begreppet metamorfos kräver en närmare presentation. Carina Lidström använder sig av följande 

definition från Svenska Akademiens Ordbok: ”Metamorfos – förvandling, från ett tillstånd till ett 

annat, till något nytt, omgestaltning, omdaning, omskapning, /-/ förvandling av en persons karaktär, 

utseende, beteende, omständigheter o.d.” (SAOB )

   Metamorfosen är alltså en typ av förvandling som Lidström har undersökt i skuggserien. Hon 

nämner inledningsvis att: 

Sökandets tematik är förutsättningen för metamorfosen, sökandet startar de 
processer som leder dit, och utgör som jag påpekat ovan, en process som 
löper parallellt med och avhängigt av sökandets process utan att för den 
skull vara identisk med denna. Metamorfosen kan sägas vara resultatet av 
sökandet. (Lidström 1994, s. 109)

   Nedan följer en genomgång av motiv som i Agnes Cecilia – en sällsam historia på olika sätt är 

knutna till metamorfosen. Jag syftar här till att liksom Lidstöm identifiera dem samt visa på deras 

funktion i texten.

   När Nora råkar slå sönder en vas som tillhört de som tidigare bodde i våningen, finner hon däri 

små pappersremsor med datum från när andra förbarmat sig över och tagit hand om något. När 

Nora hittar dessa remsor kan hon konstatera att : ”Hjälp! De där pappersremsorna kunde ju lika 

gärna varit skrivna av henne!” (s. 78) 

   Detta konstaterande vägleder läsaren till att Noras identitetsutveckling kan förknippas med 

hennes sökande efter det som hon under en tid inte vet vad, men som allt eftersom blir allt mer 

tydligt, nämligen ett sökande efter sina rötter. 

   Verkligheten uppdagar sig successivt, vilket bidrar till en stegrad dramatik. Så här skriver Nilsson 

om Noras sökande: ”Hennes quest, hennes sökande efter Cecilia, blir samtidigt,som i så många 

fantastiska berättelser, en resa i det inre.” (Nilsson 2000, s.161) Denna inre resa hör ihop med flera 

olika motiv som gestaltar sökandet. Dessa motiv är organiserade likt ledtrådar i en detektivroman. 

   Maria Gripe formulerar dock aldrig i texten något konkret om att Noras sökande är en spegling av 

hennes inre. Hon nämner dock dessa rader ”Liksom Nora hade Cecilia blivit omhändertagen av 

andra. Hon hade aldrig fått uppleva sig som självklar. Inte för sin mor, för Agnes alltså.” (s. 137) 

som bokstavligt talat likställer Noras öde med Cecilias. Den typen av sammankoppling gör det 
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möjligt att koppla ihop Noras identitetssökande med det sökande efter det förflutna som hon ägnar 

sig åt. 

   Lidstöm skriver att eftersom karaktären söker efter något annat ”något de upplever sig sakna, 

efter ett mönster och ett sammanhang i tillvaron, söker de också efter sin identitet. […] Sökandet 

efter ett mönster i framför allt det egna livet, den egna tillvaron, är kopplat till sökandet efter en 

identitet.” (Lidström 1994, s. 29) 

   I samma takt som Nora upptäcker att hon faktiskt söker sin sanna släkthistoria så utvecklas hon 

själv och blir med det mer sann mot sig själv. Noras trevande försök till självständighet gestaltas 

bland annat i stunden då hon uppsöker sin mormor för att finna reda i hennes släkthistorias alla 

hemligheter.  

   Nora delar inte åsikt med sin mormor om varför Cecilia och mormor inte hade någon kontakt fast 

att de var halvsystrar, vilket Nora opponerar sig starkt emot, eftersom mormors åsikter är starkt 

genomsyrade av traditioner och konventioner:

- Jag förstår mig inte på dig mormor.
- Vad säjer du? 
Mormor såg skyggt på henne. Hur menar du? Orden bara forsade ur Nora, hon 
kunde inte hejda dem. Mormor visste inte vad det ville säga att bli övergiven. (s. 
182)

   Nora utvecklas successivt från att ha varit en svag och  rätt tystlåten flicka till en mer frispråkig 

och stark ungdom. Hon följer allt mer sitt eget hjärta och sina egna tankar istället för att följa de 

normer som förväntas följas av ett barn, vilket hjälper henne vidare i sitt dubbelbottnade sökande: 

Vad skulle mormor säga om att hon inte följde med morfar hem igen som hon 
ville? Nej, hon orkade inte grubbla på det nu. Skönt att tåget gick. Nu lämnade 
det perrongen och rullade ut ur stan, vidare, vidare... (s. 188)

  

    I Agnes Cecilia – en sällsam historia genomgår Nora en metamorfos under berättelsens gång. 

Inledningsvis får man en bild av henne som en relativt innesluten person med svåra sviter av sina 

föräldrars bortgång, vilket yttrar sig i ett utanförskap som bär med sig ensamhet och en smula 

bitterhet över hennes släktingars förtegna anleten i samband med hennes föräldrars försvinnande:

Det tog lång tid innan hon förstod att hon borde ha tvingat alla att 
erkänna att mamma och pappa var döda. Att hon faktiskt hade rätt att få 
veta hur det gick till, att sörja och gråta. När hon väl fattade det var det 
för sent. Mamma och pappa hade blivit främmande varelser. (s. 17)
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   En stor del av den utveckling som Nora genomgår uttrycks i den mentala mognad som hon når. 

Som jag nämnt ovan i denna del så är Nora ganska besviken på sina släktingar och bitter mot 

omgivningen på grund av sitt hårda öde, med sina bortgångna föräldrar. Allt eftersom Nora mognar 

så förlikar hon sig med det faktumet och kan också då känna en större empati med sin omgivning. 

Hon tycker inte längre att det är allra mest synd om henne:

Liksom Nora hade Cecilia blivit omhändertagen av andra. Hon hade aldrig fått 
uppleva sig som självklar. Inte för sin mor, för Agnes alltså. Inte för Hedvig 
heller riktigt. Mest kanske för Hulda, men ändå inte. Cecilia måste haft det 
svårare än Nora. Nora hade ändå haft sin mamma de första åren. Och pappa. De 
hade varit en familj ihop. Men Cecilia visste inte ens vem hennes pappa var. 
Och mamman hade inte erkänt henne. Mamman hade skämts för att Cecilia 
blivit till. Hela hennes existens var en skam. Så hade det aldrig varit för Nora. 
Hon hade blivit erkänd. Så länge mamma och pappa levde hade hon varit 
självklar. (s. 137)

Man kan tydligt se ovan att Nora för en inre kamp med sig själv. Hon vill förlika sig med sin roll 

för att kunna gå vidare i livet och i sin utvckling. Ett likande scenario råder i Skugg-gömman. 

Lidström uttrycker det på följande vis:

Dominantast är rollspelet i Skugg-gömman  där framför allt de olika 
stadierna i arbetet med rollerna som Johanna av Lothringen både fungerar 
som symptom på olika stadier av en metamorfos för Carolins del men också 
utgör ett medel för denna metamorfos. Hon förmår inte bemästra rollen som 
Johanna förrän hon nått ett visst stadium i sin egen utveckling samtidigt som 
arbetet med rollen hjälper henne att genomgå denna utveckling (Lidström 
1994, s118). 

   Metamorfosens process yttrar sig på likande vis för Nora.

   ”Också omvärlden genomgår metamorfoser” skriver Lidström om skuggserien (Lidström 1994, 

s.120) vilket också förekommer i Agnes Cecilia – en sällsam historia. Vidare skriver Lidström att 

”Förvandlingarna av världen markeras ibland också genom auditiva signaler, ljudsignaler. En sådan 

signal är klockan. Dörrklockan som ljuder (Skuggan över stenbänken) (Lidström, 1994, s. 126). På 

likande sätt genomgår omvärlden en förvandling i Agnes Cecilia – en sällsam historia när Noras 

väckarklocka från det förflutna börjar ticka. Det är då våningen för en stund förvandlas till en plats 

där Nora kan möta det okända:

Här, knappt en halv meter framför henne, så nära att hon känner vibrationerna 
från den andra, så nära att de kunde nå varann med händerna, står alltså nu 
någon hon inte kan se, någon som inte syns. Förut har Nora alltid stått med 
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ryggen till. Nu för första gången befinner de sig ansikte mot ansikte med 
varandra, hon och den osynliga. Men hon vet inte vem det är. [...] Solen lyser i 
rummet. En stilla vacker solnedgång. Det är tyst. Men ur tystnaden stiger 
plötsligt det metalliska tickandet av den lilla väckarklockan på fönsterbrädet. 
Den som var så ohjälpligt trasig. Så totalt igenrostad. (s. 67)

När tillvaron förändras på detta vis på är det också ett tecken på att Nora når en ny nivå i sitt 

sökande, såväl i sitt praktiska sökande efter sitt ursprung, men också att hon kommit ett steg 

närmare i sin identitetsutveckling i form av en acceptans av sig själv. 

   Tillvaron förändras emellertid vid flertalet tillfällen, men vid ett specifikt tillfälle som är 

betydelsefullt för fullbordandet av sökandet och på så vis även blir en vändpunkt för Nora är när 

hon en dag som vanligt tar en promenad med Ludde.

De var framme vid trädgården. Då hände det något oförklarligt. Nora lade 
handen på grinden. Hon kände sig trött och slut. Det var en grön trägrind, 
avflagnad och murken. Hon lutade sig mot den för att vila lite. Då ropar 
plötsligt en röst i närheten. Nånstans bakom henne. - Hero! En ljus flickröst. 
Hero! […] Nora känner hur kopplet glider ur hennes hand, motståndslöst. Hon 
står som förlamad och kan ingenting göra. Blundar. […] Sakta slår hon upp 
ögonen och ser sin hand ligga där på grinden. Stirrar på den. Ja. Det är hennes 
hand. Men grinden är inte densamma som nyss. […] Det känns inte kallt 
längre. En mild vind kommer svepande, mild, men ändå känns den sval mot 
ansiktet och ögonlocken när hon blundar. […] Två vita fjärilar fladdrar förbi. 
Hon kan se trädgårdsgången svepa som en ljus slöja bort emot huset. Grönskan 
runt omkring är så tät att den bildar en lövtunnel som gången löper genom. 
[…] Här är paradiset som hon tänkt sig det, drömt det och sett det på gamla 
bilder. Ur alla träd och ur alla buskar stiger den ljuvaste fågelsång. [---] Hon 
ser upp. Och framför henne på sandgången står en gestalt, en flicka, med 
ryggen till. [...]Hennes ansikte fick hon aldrig se. Men hon anande att det var 
Cecilia. (s. 148ff) 

Citatet ovan gestaltar epifani. Lidström tar också upp epifanin i skuggserien: ”I skuggserien ser vi 

hur Bertas första möte med Carolin utgör det första av dessa genomlysta ögonblick. (Lidström 

1994, s.122) Lidström definierar epifanin på följande vis: ”Epifanin, det genomlysta ögonblick då 

världen till följd av Guds uppenbarelse i den jordiska tillvaron förvandlas, genomgår en plötslig 

metamorfos. (Lidström 1994, s 121) Detta ögonblick av epifani i Agnes Cecilia- en sällsam historia 

är ett ögonblick av skönhet och insikt. Nora förstår att det är Cecilia hon ser där i den vackra 

trädgården och att det var meningen att hon skulle komma just dit för att få se Cecilia i hennes tid 

och omgivning. Det faktum att Nora inser att det är Cecilia hon ser betyder också att hon har 

kommit en bit på vägen i sitt sökande, att hon är lite närmare alla svar som hon söker efter om sig 

och sitt ursprung. De svar hon behöver för att bli hel och känna sig betydelsefull i sin omgivning.

   Nora konfronteras med olika problem förknippade med sökandet samt den egna utvecklingen. Ett 
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motiv som används för att skildra detta är när hennes låtsasbror Dag blir allt mer frånvarande. Från 

att Nora och Dag varit nästintill oskiljbara, försvinner Dag allt mer ur hennes liv. ”Och så den där 

dumma Dag sen som aldrig var hemma! Nej, Nora kände sig verkligen inte glad.” (s. 130) Dag är 

till en början en viktig del av Noras sökandeprocess, men när Dag blir allt mer frånvarande så 

tvingas hon att söka svaren om sig och sitt liv på egen hand.

Och Nora kände hur det klarnade för henne. Jo, visst verkade det konstigt 
Dags beteende, det tyckte hon med. Hon hade också blivit ledsen och känt sig 
sviken. Karin nickade. Just så, 'Sviken' var rätta ordet. - Sviken och spolad. 
Men det kunde finnas många skäl till att man ville behålla vissa saker för sig 
själv. Inte förrän nu började Nora inse det. Bara en sån sak som att man kunde 
behöva bilda sig en egen uppfattning, innan man invigde andra. Och lyssnade 
på deras uppfattning. Och åsikter. Som kunde förvirra begreppen. (s. 145f)

Nästa fas i Noras metamorfos är att fortsätta sökandet på egen hand, utan Dag, vilket också är en 

del av Noras utveckling. Det visar sig dock efter ett tag att Dags frånvaro till stor del faktiskt har 

med Nora och Noras sökande att göra, vilket gör att de försonas  hittar tillbaka till varandra:

Hon såg på honom igen. - Dag? Kan du inte berätta för mej vad som har hänt? 
Han gav henne en hastig blick och satte sig genast ner på en stol. Han blev 
glad, det syntes. - Om jag bara visste hur jag skulle börja? […] - Du har träffat 
en flicka, inte sant? Han nickade skrattande. […] Det var spännande det här. 
De var redan i gång med en av sina 'utredningar' som Dag brukade kalla det. - 
Alltså! Du har träffat en flicka, som du av nån anledning har svårt att tala om. 
Om vi skulle börja med att ta reda på varför. Har det med henne eller med dej 
att göra? […] - Jag tror att det kan bero på oss båda två. Men allra mest på dej. 
[---] Ibland känner jag tydligt, att hon är tillsammans med mej i hopp om att 
komma i kontakt med nån annan. Men jag tror inte hon är medveten om det 
själv. [---] - Jo,  jag börjar se nånting nu som jag inte har sett förut, därför att 
jag själv har stått i vägen. - Vad då, Dag? Vad ser du? Men han bara ruskade på 
huvudet. - Nej, det måste du ta reda på själv, men du är på god väg. Hon ville 
fråga mera, men Dag hade fått något fjärrskådande o ögonen och lämnade 
hastigt rummet. ( s. 193-203)

Denna flicka som Dag har träffat visar sig vara Agnes Cecilia, som vill ha kontakt med Nora genom 

Dag. Att hitta Agnes Cecilia är Noras slutgiltiga mål i sitt sökande, det som gör henne fullkomplig i 

det att hon i henne finner sitt ursprung och en trygghet att hon också tillhör en släkt och familj, trots 

sina föräldrars tragiska bortgång. Hon kan med detta uppfatta sin omvärld på ett mjukare vis än 

innan, då hon bittert förkastat sina släktingar. Det blir också ett uppvaknande för Nora att finna sin 

identitet i sina rötter, då hon tidigare mest känt sig ensam och övergiven.

   Noras slutliga metamorfos betecknas av en acceptans av sig själv. Hennes inre metamorfos 

skildras genom den metamorfos som hennes omvärld genomgår, men främst genom det sökande 
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som omger henne.

 Slutligen genomgår Nora en förvandling till en tryggare individ med tydliga släktband. På liknande 

vis beskriver Lidström denna process i skuggserien: 

Carolins slutliga metamorfos, hennes uppträdande i sin egen gestalt – som 
flicka – äger rum då Berta löst Rosengåvas gåta och verkligen upptäckt vem 
Carolin är – Lydias dotter och Arilds och Rosildas halvsyster – och dessutom 
kommit fram till ett accepterande av sig själv. Carolins uppträdande i sin egen 
gestalt, hennes slutliga metamorfos till sig själv, sammanfaller följaktligen 
med Bertas accepterande av sin egna gestalt, sin egen person, sitt eget sätt att 
vara. (Lidström, 1994, s. 113)

På liknande vis genomgår Nora en slutgiltig metamorfos till sig själv, som yttrar sig främst i en 

stabilare känsla till sitt ursprung vilket också gör att hon kan försonas med sitt eget öde. Den här 

sökandeprocessen som hon gått igenom kommer till sitt avslut när Nora till slut finner Agnes 

Cecilia:

- Berätta nu igen hur det gick till? Hur du fick veta att jag var hos doktorn? 
Och om det där telefonsamtalet? Dag hade sagt att Agnes Cecilia var skygg 
och tystlåten. Inte nu i alla fall. Inte mot Nora. Sen hon fick veta, att Nora 
kommit till läkarmottagningen uteslutande för att få träffa henne, var all 
blyghet borta. Hon kunde höra om det där telefonsamtalet och Noras besök 
på läkarmottagningen hur många gånger som helst. […] - Min mamma 
kände din mamma. Och nu känner jag dej. Agnes Cecilias röst var allvarlig. 
Hennes ögon också när hon såg på Nora. (s. 213f) 

Agnes Cecilia är Noras syssling, alltså Cecilias barnbarn. Det är alltså Cecilias som har hemsökt 

henne, men nu kan äntligen Cecilia komma till ro, då Agnes Cecilia har funnit sin släkting och Nora 

har fått ett ursprung på sin mors sida. Cecilia avled vid 17 års ålder vid barnafödande, och lider från 

den andra sidan över Agnes Cecilias, hennes barnbarns ensamhet och vill därför sammanföra Nora 

och Agnes Cecilia för att de inte längre ska vara ensamma och rotlösa på var sitt håll. När Nora hör 

steg i lägenheten är det Cecilias steg hon hör, Cecilia har nämligen bott i samma våning. Cecilia 

använder sig av dockan för att söka kontakt med Nora och genom henne ge Nora ledtrådar, så att 

Nora kan lösa den stora släkthistorian. När Nora slutligen finner Agnes Cecilia, så försvinner 

dockan, eftersom Cecilia inte längre behöver kunna kommunicera med Nora. Dockans försvinnande 

blir slutet på Noras sökande efter Agnes Cecilia och efter hennes egen identitet:

Inte förrän sent på kvällen, när de andra hade gått och lagt sig och Nora var 
ensam i sitt rum, tog hon mod till sig och gick bort till kakelugnen. Hon 
våndades. Hon anade vad som väntade henne. En lång stund stod hon med 
pannan lutad mot det svala kaklet, innan hon vågade öppna 
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mässingsluckorna. Händerna darrade. Ja. Det var som hon trodde. När hon 
skulle visa Agnes Cecilia dockan ikväll hade hon förstått att det skulle bli 
så. Hon var förberedd. Hon visste det. Dockan var borta. Den lilla röda 
kudden i nischen var tom. Hon stod en lång stund och stirrade på den. Hon 
hade aldrig visat dockan för någon, ingen mer än hon hade sett den, och 
ingen skulle någonsin få se den. Den hade varit helt och hållet hennes. Men 
hon hade Agnes Cecilia nu. […] När hon lyfte ner kudden för att lägga 
undan den, såg hon att den lilla medaljongen som dockan burit kring halsen 
låg kvar på kudden i sin tunna silverkedja. […] Den skulle Agnes Cecilia 
ha. Det var därför den blivit kvarlämnad förstod hon. För att Agnes Cecilia 
skulle få den till minne av sin farmor. (s. 219f) 
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3  Avslutande diskussion

I min analys av Agnes Cecilia- en sällsam historia har jag undersökt huruvida man kan återfinna 

samma tematik som i skuggserien. Skuggserien har tidigare undersökts av Carina Lidström och det 

är huvudsakligen hennes avhandling jag har utgått ifrån. De tre tematiska delar som hon har 

undersökt är sökande, spegling samt metamorfosen, det är således denna tematik som jag har 

undersökt om man kan återfinna i Agnes Cecilia – en sällsam historia.

   Sökandets tematik har jag kunnat återfinna i Agnes Cecilia- en sällsam historia. Sökandets 

tematik yttrar sig främst genom att Nora söker efter sin släkthistoria. När Nora med familj flyttar in 

i den nya våningen börjar Nora uppleva övernaturliga fenomen, detta ockulta motiv är en stor del av 

sökandet. Flertalet ledmotiv hjälper även Nora i hennes sökande, hon hör steg i det runda rummet 

som ledsagar henne in i en annan tid, hon får en väckarklocka som börjar gå baklänges, vilket 

tydliggör att det är bakåt i tiden hon ska söka, de ryska folksagorna ger henne korta, men kärnfulla 

texter som hon försöker tolka för att förstå vad nästa steg i sökandet är, familjens hund leder henne 

till den trädgård där hon får en förtydligande syn av Cecilia och betydelsefulla är också de samtal 

till Nora som ger henne ytterligare pusselbitar i detta spänningsdrama. Ett av dessa samtal leder 

henne till en butik i Stockholm, där hon får dockan Cecilia. Denna docka är också en del av Noras 

sökande, eftersom den besitter magiska egenskaper och Nora upplever det nästan som att hon kan 

tala till dockan. 

   Konstateras kan alltså att Maria Gripe mycket tydligt har använt sig av sökandets tematik i denna 

roman, precis som i skuggserien. Sökandet är en process som pågår på ytan av historien, det är 

sökandet som gör historien intressant och det är också sökandet som driver handlingen vidare.

   Beträffande tematiken kring speglingen så går den inte att återfinna i Agnes Cecilia – en sällsam 

historia på samma vis som Lidström redogör för i sin avhandling. Speglingen förekommer inte alls 

lika rikligt och är inte på något vis avgörande för historien. Speglingen är snarare en liten 

komponent som kan tolkas som att den tillhör det ockulta motivet. Med det vill jag säga att 

speglingen inte alls är någon fristående tematik. Speglingen förekommer endast vid ett tillfälle då 

Nora får se den döda Cecilia i en spegelbild. Eftersom Agnes Cecilia- en sällsam historia är skriven 

precis året innan skuggseriens första bok, så kan jag tänka sig att hon sådde ett frö till denna 

speglingstematik i Agnes Cecilia – en sällsam historia, för att sedan låta den blomma ut i 

skuggserien.

   Beträffande metamorfosen, så är den starkt kopplad till sökandet i såväl Agnes Cecilia- en 

sällsam historia som i skuggserien. Konklusionen av detta är att Nora genomgår en metamorfos, 
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alltså en förvandling genom hela sitt sökande. Denna metamorfos är starkt kopplad till hennes 

identitet och hennes sökande efter sin identitet. Hon upplever ett stort utanförskap eftersom hon har 

förlorat sina föräldrar och med den sin trygghet och sitt ursprung. För att hitta sin identitet och sin 

trygghet för att kunna gå vidare i livet och utvecklas som människa så måste hon söka reda på sitt 

förflutna. Noras sökande efter sin identitet pågår samtidigt som sökandeprocessen pågår. Ett tydligt 

och konkret tecken på att Nora utvecklar sin identitet är när Nora står upp emot sin något 

traditionella mormor och opponerar sig emot den bristfälliga kontakt mormodern haft med sin 

halvsyster, Cecilia. Nora står upp för sin åsikt i det fallet och låter sig inte kuvas under de 

traditionella och förlegade åsikterna som hennes mormor bär på.

   Nora blir allt mer trygg i sig själv och hennes identitet och styrka sätts ännu en gång på prov då 

Dag blir allt mer frånvarande, hennes låtsasbror som hon tidigare delat allt med. Nora visar dock att 

hon helt på egen hand kan fortsätta sitt sökande, som den självständiga individ hon börjar bli.

   Avslutningsvis blir Nora av med den länk hon fått till sitt ursprung och den plattform som hon har 

vänt sig till när något känts svårt, dockan Cecilia. I utbyte mot dockan får hon dock den livs 

levande Agnes Cecilia, som blir resultatet av Noras sökande. Agnes Cecilia är Noras syssling och 

de har båda varit ensamma, övergivna, utan historia och därför också lidit av en identitetsförvirring. 

Nu kan dock denna förvirring lugna sig och de kan ty sig till varandra, för Nora blir Agnes Cecilia 

som ett monument över allt det hon har saknat, en familj och att tillhöra någon. 
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4 Sammanfattning

Jag analyserar här verket Agnes Cecilia – en sällsam historia av Maria Gripe, som utkom 1981. 

Året därpå utkom första boken i skuggserien, som Carina Lidström har behandlat i sin avhandling 

Sökande, spegling, metamorfos, tre vägar genom Maria Gripes skuggserie (1994).  I den 

avhandlingen utgår Lidström från tre teman, nämligen sökande, spegling samt metamorfos. Mitt 

syfte har alltså varit att undersöka om dessa tre teman kan återfinnas i det tidigare verket Agnes  

Cecilia- en sällsam historia.

   Beträffande sökandet så kan den tematiken tydligt återfinnas i Agnes Cecilia- en sällsam historia. 

Noras sökande bottnar i hennes känsla av vilsenhet och ensamhet efter hennes föräldrars bortgång. 

När hon börjar tilldelas ledtrådar av övernaturlig karaktär som är kopplade till hennes sökande, tar 

hennes sökande fart. Till det faktiska sökandet är ett flertal ledmotiv kopplade, dessa är steg i det 

runda rummet, väckarklockan som börjar gå baklänges, de ryska folksagorna, hunden Ludde samt 

telefonsamtalen till Nora. Ständigt närvarande är även det ockulta motivet. Noras sökande kommer 

till sitt slut då hon finne Agnes Cecilia, som är hennes syssling, och med det även finner sitt 

ursprung.

   Speglingen är inget centralt eget tema i Agnes Cecilia- en sällsam historia till skillnad från i 

skuggserien där speglingen är mycket mer betydelsefull för tematiken och handlingen. Speglingen 

förekommer endast i ett stycke i Agnes Cecilia- en sällsam historia., då Nora i en syn får se den 

avlidna Cecilia. 

   Metamorfosen som är starkt knuten till sökandet kan återfinnas i Agnes Cecilia- en sällsam 

historia. Nora genomgår parallellt med sitt praktiska sökande efter sin släkthistoria och sitt 

ursprung en mental utveckling i form av ett sökande efter sin identitet. Identitetssökandet yttrar sig i 

att Nora tar ställning själv, främst i form av att hon står upp emot sin mormor i en fråga och klarar 

sig allt mer på egen hand, helt utan sin låtsasbror Dag i sitt sökande. Det är också betydelsefullt för 

Nora att söka reda på sitt ursprung för att bli sams med sitt förflutna och på så vis kunna gå vidare 

och utveckla sin personlighet, på sin väg mot att bli vuxen.
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