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Abstract 

Sissel Almgren: När ljuset börjar falla lika: sökandet efter en jämlik modernism i Sonja Berg 

Pleijels Java-trilogi. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, Kandidatuppsats, 

Vårtermin, 2020. 

 

 

Denna uppsats undersöker en barnbokstrilogi, som skrevs av Sonja Berg Pleijel under 

sjuttiotalet, och som utspelar sig under de sista åren av nederländskt kolonialt styre i 

nuvarande Indonesien, och under tiden för den japanska invasionen. I uppsatsen undersöker 

jag hur två av modernitetens utopier kontrasteras emot varandra, den ena är idén om ett gott 

kolonialt styre, och den andra är idén om en värld där rättvisa och frihet råder. I alla tre 

böcker visas exempel upp på varför ett etiskt kolonialt styre varken är möjligt eller önskvärt, 

och hur utopin om en rättvis värld kan realiseras inom den enskilde människan, även om den 

inte kan realiseras i världen. För att komma åt dessa frågor kommer jag att sätta in boken i ett 

historiskt idésammanhang, och diskutera de tankar som hörde till de ethische politiek, som var 

den officiella koloniala policyn i Nederländerna under den tid som boken utspelar sig. Dessa 

idéer uttrycks ibland av bokens karaktärer, men dessa argumenteras alltid emot eller avslöjas 

som ohållbara eller felaktiga. Jag kommer dessutom att jämföra bokserien med några 

barnböcker som gavs ut i Nederländerna under trettio- och fyrtiotalet, och som var tydligt 

inspirerade av denna tankeströmning. Genom att jämföra Sonja Berg Pleijels böcker med 

dessa blir argumenten emot denna idéströmning i dessa böcker, och därmed analysen av de 

två kontrasterande modernitetsprojekten ännu tydligare. Dessutom sätter jag in Sonja Berg 

Pleijels böcker i det svenska sjuttiotalssammanhang i vilket de skrevs. 

Keywords: Sonja Berg Pleijel, barn- och ungdomslitteratur, 70-tal, ethische politiek, 

kolonialism, Java, Nederländska Ostindien 
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Inledning 

Atlasfjärilen, Varsel över Wonokojo och Eldflagor utgör tillsammans en trilogi, som med unga 

läsare i åtanke beskriver Nederländska Ostindiens sista år ur flera olika perspektiv. Alla tre 

delar kom ut under sjuttiotalet, och den problematik som tas upp i serien ansågs av de samtida 

kritikerna som mycket aktuell, trots att handlingen utspelade sig fyrtio år tillbaka i tiden. 

Dessa tre böcker kommer att utgöra det primära underlaget för denna uppsats, som har 

till syfte att undersöka hur de tre böckerna behandlar modernitetens dilemman, konkurrerande 

modernitetsprojekt, och människans ensamhet och ansvar. För att kunna rikta ljuset mot denna 

problematik i böckerna kommer jag att sätta in dem i både ett historiskt och samtida 

idésammanhang. Det historiska sammanhanget är den idéströmning som kallades de etische 

politiek, som växte fram, och blev den rådande policyn, under sista delen av Nederländernas 

koloniala styra i nuvarande Indonesien. Denna idéströmning kommer att vara en intressant 

nyckel till Sonja Berg Pleijels texter, eftersom man i böckerna kan läsa in många argument mot 

dessa idéer. Böckernas samtida idéhistoriska bakgrund är de debatter och diskussioner som 

fördes inom svensk barnlitteratur under sjuttiotalet, och i vilken författaren gör detta inlägg.  

Den största delen av analysen av Sonja Berg Pleijels trilogi kommer att ske i det kapitel 

som följer på detta, och efter det kommer jag att jämföra hennes böcker med barnböcker som 

var tydligt inspirerade av den etiska politikens idéer, för att ytterligare tydliggöra mina poänger. 

Mot slutet av denna inledande del kommer syfte, frågeställning och de analytiska perspektiven 

att beskrivas utförligare, men innan dess vill jag expandera några punkter som är viktiga för att 

få förförståelse inför resten av uppsatsen. Till att börja med kommer jag att ge 

bakgrundinformation om författaren Sonja Berg Pleijel, och sedan gå in på hurdana böcker hon 

skrev, så att vi bättre förstår vilken typ av text det är och hur vi bäst kan förstå den. På det följer 

ett delkapitel om de ethische politiek, för att ge förförståelse för det historiska perspektivet där 

texterna kommer att sättas in, och ett delkapitel om Sonja Berg Pleijels samtida kontext, som 

var det svenska sjuttiotalets barnlitteratur. På det följer en förklaring av den analytiska ingång 

jag valt, samt en genomgång av metod, syfte och frågeställning. 

 

Sonja Berg Pleijel, en översättare med en egen röst 

Då denna författare förmodligen kommer att vara ett nytt namn för många av er som läser detta, 

passar det här att säga något om vem hon var. Sonja Berg Pleijel gjorde sin skönlitterära debut 

med första boken i den serie som utgör mitt källmaterial, Atlasfjärilen, år 1971, då hon skickade 

in den till Rabén och Sjögrens tävling för bästa ungdomsbok. Hon delade förstapris med Kerstin 
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Thorvall, som var allt annat än en debutant, och som vid tiden för prisutdelningen redan hunnit 

skriva tjugoåtta böcker, och hade trettionio kvar att skriva under sin livstid. Sonja Berg Pleijel 

å andra sidan hade innan Atlasfjärilen endast skrivit en lärobok om Holland, och efter priset 

skrev hon under sin relativt långa livstid endast de två uppföljarna och en bok till. Hennes 

författargärning var alltså rent kvantitativt inte lika stor som många av de mer kända namnen 

inom svensk barnlitteratur,  även om hon kanske kvalitativt, i alla fall enligt Rabén och Sjögrens 

jury, befann sig på samma nivå som den mer välkända Kerstin Thorvall. 

För att få lite mer bakgrund till bokseriens tillblivelse, även om detta inte i första hand är 

en biografisk analys,  kan det också vara intressant att veta hur hon såg på sitt eget skrivande. 

Trots den nästan helt entydigt positiva kritiken kan man i tidningsnotiserna från tiden för 

tävlingen läsa sig till mellan raderna att Sonja Berg Pleijel inte riktigt såg det som sitt kall att 

bli författare. ”Fru Pleijel såg glatt överraskad ut på förlagets pressmottagning och försäkrade 

att hon inte är professionell” kan man läsa i Aftonbladet.1 Reportern bakom denna notis verkar 

mindre övertygad av denna försäkran, men Sonja Berg Pleijel verkat ha hållit fast vid att 

översättandet, snarare än författandet, var hennes egentliga yrke. I ett födelsedagsporträtt från 

1994, då hon fyller 85 år, menar hon, då hennes böcker kommer på tal, att ”författare var nog 

ändå inte riktigt vad hon var”.2 Istället var det sin roll som översättare hon framhöll, och hon 

hade också många andra arbetsuppgifter som gick ut på att förmedla barnlitteratur från en kultur 

till en annan. Hon passade i denna roll, eftersom hon själv var uppvuxen på Java, och först som 

trettonåring kom till sin fars hemland Sverige, och på så sätt hade en vana av att röra sig över 

kulturella gränser.3 Hon hade goda kunskaper i nederländska, engelska och franska som hon 

fick användning av i sin översättarkarriär. Innan hon började med sitt översättningsarbete 

spelade hon piano, och i sin dödsruna presenteras hon som en ”skönlitterär översättare med 

musikalisk bakgrund”.4 För att sammanfatta växer bilden fram av en författare vars främsta 

syfte aldrig var att göra sin egen röst hörd, utan att med språket som verktyg utgöra en brygga 

mellan olika världar. 

 

Tydliga budskap och olösliga livsfrågor 

 
1 Två pristagare. Aftonbladet. 1971-03-17 
2 Lasse Söderberg. Sonja Berg Pleijel: Skönlitterär översättare med musikalisk bakgrund. Svenska Dagbladet. 

1996-04-04 
3 Ingrid Wikén Bonde. ”Sonja Berg Pleijel, 1909–1996”, Svenskt översättarlexikon, 

https://litteraturbanken.se/översättarlexikon/artiklar/Sonja_Berg_Pleijel, 2020-05-26 
4 Lasse Söderberg. Svenska Dagbladet. 1996-04-04 

https://litteraturbanken.se/översättarlexikon/artiklar/Sonja_Berg_Pleijel


3 

 

 

 

Även om författarporträttet är intressant i sig, kommer analysen av böckerna inte främst att vara 

biografisk, utan mer textnära. Därför kommer jag i detta avsnitt att gå in lite djupare på själva 

böckernas karaktär. Vid en första anblick slås man som läsare av hur betydelsemättade alla tre 

böcker är, vilket kanske kan vara ett resultat av det faktum att Berg Pleijel visste att hon inte 

planerade att skriva så någon större mängd böcker och därför var mån om att få med så mycket 

som möjligt av det hon ville förmedla. Betydelsetätheten är också något som kritikerna tar upp, 

och vissa av dem, trots att de i övrigt är mycket positiva till böckerna, verkar nästan tycka att 

det är lite för mycket. Birgit Hanes recenserar seriens första del i Svenska Dagbladet, och ger 

den mycket beröm på många punkter, men konkluderar med att man ”blir inte besviken på 

Atlasfjärilen. Kanske en aning övermätt.”5 Möjligtvis är det denna övermättnad som 

sextonåriga Magnus känner, som intervjuas i Dagens Nyheter om sin upplevelse av att läsa 

Varsel över Wonokojo. Han tycker att det är bra att man får se alla olika perspektiv, både det 

nederländska och javanesiska, men att det ”går lite för långt till sist”. Han menar att problemet 

med att läsa boken i hans ålder (några år äldre än bokens huvudpersoner) är att ”allting blev så 

hemskt bra på slutet”.6 Det Magnus menar med att det blev hemskt bra på slutet är omöjligen 

att det är ett lyckligt slut. De javanesiska karaktärerna går in i en orolig och oviss tid, och för 

de europeiska karaktärer vi fått lära känna väntar ett ännu värre öde. Även utan någon som helst 

bakgrundsinformation kan man, endast genom att läsa det som finns med i själva berättelsen, 

sluta sig till att allt inte är frid och fröjd på bokens sista sidor. Det den sextonårige läsaren 

kanske värjer sig mot är något annat.  Bokens egentliga fiende är inte de annalkande japanerna, 

utan den inre fienden som finns inom varje människa, och eftersom karaktärerna på slutet 

faktiskt, trots den dystra situation de befinner sig i, lyckas besegra sina inre fiender, skulle man 

som Magnus kunna säga att boken slutar ”hemskt bra”. Alla lösa trådar knyts ihop, det som 

kommit bort har kommit till rätta, och berättelsens poäng förs i hamn med en stor tydlighet.  

Men tydligheten är bara en sida av sanningen när det gäller Sonja Berg Pleijels Java-serie. 

När det till exempel gäller ställningstagandet emot kolonialism och maktmissbruk är budskapet 

klart och tydligt, men när det däremot gäller hur varje människa bör handla i olika etiska frågor, 

och vad varje människas roll bör vara, lämpas mycket av ansvaret över på den tilltänkta unga 

läsaren att själv skapa sig en egen etisk uppfattning. Författarrösten hjälper en att hitta vägen 

dit, genom att ibland hjälpa till att tolka symbolspråket. Att flickan Pearls namn återkommer i 

Pearl Harbour, hade man som läsare kanske, eller kanske inte, själv uppmärksammat och 

funderat över, men då denna association verbaliseras i en av karaktärernas tankar blir den 

 
5 Marianne Morén, Om rädsla, Svenska Dagbladet, 1971-11-01 
6 L.A. Atlasfjärilen igen: (”Allting så hemskt bra på slutet”). Dagens Nyheter. 1976-09-11 
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omöjlig att missa.7 När två av karaktärerna diskuterar frihet kontra ofrihet gällande ett instängt 

djur, gör karaktärerna själva associationen att samma resonemang även kan gälla människor.8 

Beroende på vilken typ av läsare man är kan detta så klart antingen vara till enorm hjälp för 

förståelsen av boken, eller, om man tycker att man redan förstått vad symboliken betyder, 

aningen påträngande. Men eftersom författaren använder detta sätt att berätta genomgående 

känns det mer som ett genomtänkt stilval, och att döma av den positiva kritiken kan man sluta 

sig till att Sonja Berg Pleijel, kanske bättre än många andra, faktiskt behärskar denna 

berättarstil. Tydligheten hade kanske känts platt om den inte ledde fram till de eviga och 

olösliga frågor som läsaren själv måste fundera på. Man kan säga att författaren leder läsaren 

stadigt i handen in till problemets kärna – men vägen ut därifrån får man hitta själv. 

 

De ethische politiek 

I detta avsnitt kommer en historisk idébakgrund att beskrivas, som kommer att vara till stor 

hjälp när vi analyserar bokserien, eftersom dessa tankar tas upp, och argumenteras emot, på 

olika sätt i böckernas handling. 

De ethische politiek var en idéströmning som växte fram som ett svar på kritiken, eller ett 

förslag till en lösning på de problem, som uppstod kring det tidigare sättet att bedriva 

kolonialpolitik.9 Då den tidigare policyn var ett kultiveringsprogram, där det nederländska 

styret med hjälp av lokala mellanhänder hade som mål att se till att så mycket som möjligt av 

det som producerades i kolonin skulle komma den nederländska stadskassan till godo, ville de 

som förespråkade den etiska politiken10 i stället att en del av överskottet skulle gå tillbaka till 

den inhemska befolkningen. Sättet att ge tillbaka var bland annat genom utbildningsprogram, 

förbättrad irrigation, och andra lösningar som man menade skulle förbättra livsvillkoren för 

befolkningen. 

Viktiga hållpunkter i denna tankeströmnings historia är bland annat år 1889, då en 

nederländsk advokat, Conrad Theodor van Deventer, skrev en essä med titeln Een eereschuld 

(en äreskuld) som påverkade det nederländska koloniala styret att gå i denna riktning.11 En 

annan viktig hållpunkt är år 1901, då den nederländska drottningen klubbade igenom den etiska 

 
7 Sonja Berg Pleijel, Atlasfjärilen (Stockholm 1971) s. 7 
8 Sonja Berg Pleijel, Varsel över Wonokojo (Stockholm 1975) s. 33 
9 Pluvier, Dr. J.M. Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesië, in de jaren 1930-

1942. (Survey of the Development of the Nationalist Movement in Indonesia, between 1930 and l942). 

('s Gravenhage-Bandung 1953) s. 5 – 7 
10 Den svenska översättningen “den etiska politiken” kommer jag att använda synonymt med nederländskans de 

ethische politiek, framförallt för att få det att bättre passa in i den svenska grammatiken. 
11 Hubrecht Willem van den Doel, De stille Macht: Het Europese binnenlandsbbestuur op Java en Madoera 

1808-1942 (Utrecht 1992) s. 167 
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politiken som policy i nederländska kolonialfrågor.12 Själva inspirationen till dessa idéer menar 

många går att spåras tillbaka till romanen Max Havelaar som skrevs redan år 1860, och som 

beskriver utsugningen av det javanesiska folket.13 

Trots den officiella statusen var svårigheterna med att implementera den etiska politiken 

i verkligheten många och omfattande. Dels var det svårt att få med sig alla nederländska 

kolonisatörer på denna idé. De ansåg att det var farligt att ge den inhemska befolkningen 

utbildning, eftersom de då lättare kunde göra anspråk på självstyre, vilket de på sätt och vis 

hade rätt i.14 Dessutom var ett sådant genomgående civilisations- och utbildningsprogram svårt 

att genomföra rent ekonomiskt, och detta förstärktes ytterligare under trettiotalets depression.15 

De reformer som föreslogs hölls också på en ganska vag nivå, kanske med avsikt då detta gjorde 

att fler politiska grupper kunde ställa sig bakom denna policy, då det var möjligt för både 

liberaler, marxister, och kristna partier att tolka in sina egna mål i dess reformer.16 Att realisera 

dessa idéer blev inte heller lättare av att Nederländerna drogs in i andra världskriget, och när 

kolonin var ockuperad av Japan var det av naturliga skäl svårt att genomföra någon politik 

överhuvudtaget i området. Ändå var det många som höll fast vid idén.   

Många av tänkarna bakom den etiska politiken hade förmodligen ett ärligt uppsåt att 

förbättra levnadsstandarden i kolonierna. Men samtidigt gömmer dessa tankar ett inneboende 

rättfärdigande av kolonialismen som system, då många av den etiska politikens förespråkare 

menade att en etisk kolonialpolitik var bättre för den inhemska befolkningen än ingen 

kolonialism alls.17 Den etiska politikens tankar passar med andra ord väl in i den västerländska 

världsbild som Said beskriver i Orientalism. Trots att många av utbildnings- och 

civilisationsprogrammen inte kunde genomföras, var ändå utopin om en etisk koloni tillräcklig 

för att många skulle tycka att kolonialismen som sådan var ett rättvist system. Den etiska 

intentionen hindrade inte Nederländerna från att genom brutal krigsföring försöka ta tillbaka 

sin koloni efter att självständigheten deklarerats. Tvärtom kanske den etiska politikens utopi 

om ett perfekt kolonialt styre fungerade som det rättfärdigande av kolonialismens existens som 

bidrog till att de för sig själva kunde försvara denna typ av militära insats.  

 
12 Adrian Vickers, A History of modern Indonesa, (2013), 2. uppl. (Cambridge 2005) s. 17 
13 Frank Ocker, De invloed van de Max Havelaar op het bestuur in Nederlands-Indië, 

http://www.tongtong.nl/indische-school/contentdownloads/Okker_2010.pdf, 2020-05-30 
14 Robert Cribb, "Development Policy in the Early 20th Century", i Development and Social Welfare: 

Indonesia’s Experiences under the New Order, ed. Jan-Paul Dirkse, Frans Hüsken och Mario Rutten (Leiden 

1993) s. 225 – 245 
15 M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c.1300 (London 1991) s. 151 
16 Vickers (2013) s. 18 
17 van den Doel (1992) s. 169 

http://www.tongtong.nl/indische-school/contentdownloads/Okker_2010.pdf
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För att sammanfatta detta stycke var den etiska politiken en idéströmning och en politisk 

rörelse som genom olika reformer strävande efter att skapa ett mänskligare kolonialt styre, och 

som med hjälp av att höja upp en utopisk bild av hur de menade att en perfekt koloni kunde se 

ut också till viss del ville rättfärdiga själva kolonialismens existens då det tidigare sättet att 

bedriva kolonin på hade kritiserats. 

 

Sjuttiotalets svenska barnlitteratur: estetik, didaktik och samhälle 

Vi har nu fått mer kunskap om den nederländska idéströmning som jag kommer att visa 

exempel på hur texterna kan visas som ett ställningstagande emot. Men böckerna skrevs i en 

helt annan tid på en helt annan plats, så även om vi finner belägg för att böckerna vänder sig 

emot den etiska politikens idévärld som sådan, kunde syftet med böckerna omöjligen vara att 

försöka påverka hur Nederländerna styrde sin koloni på trettio- och fyrtiotalet, eftersom den 

tiden redan var förbi. Resonemanget som förs i böckerna måste alltså ha någon relevans i en 

svensk sjuttiotalskontext, och det är denna kontext detta stycke kommer att lägga grunden till.  

Även om sjuttiotalet precis som alla andra decennier är en del av ett större historiskt 

kontinuum, finns det ändå många aspekter som gör att detta decennium, kanske mer än andra, 

kan sägas utgöra en brytpunkt i den svenska barnboksvärlden. Under sjuttiotalet blev till 

exempel barn- och ungdomslitteraturen för första gången ett forskningsfält, och studier i 

barnlitteratur blev del av lärarutbildningen. Något annat som förändrades var att man i skolorna 

började låta barnen få större frihet att läsa de böcker de själva helst ville, och de begränsades 

inte längre lika hårt till det som lärarna ansåg vara god litteratur.18 Den första boken om Pippi 

Långstrump hade givits ut några decennier tidigare, och idealet fortsatte att bli mer 

ifrågasättande av auktoritetsfigurer. När det gäller det mångkulturella perspektiv av 

barnlitteraturen hände även där mycket under denna tid. Det var under detta årtionde som ordet 

”mångkultur” överhuvudtaget kom in i ordböckerna.19 Böcker om invandrare, framförallt deras 

svårigheter och problem, ökade i mängd i takt med att problembaserade samtidsskildringar 

totalt sätt ökade. Även fler invandrare började skriva i Sverige. Böckerna som handlade om 

personer med invandrarbakgrund hade dock ännu inte hunnit bli så nyanserade som de blev 

under senare tid. Invandraren beskrevs som nästan idealiserad, och den svenska kulturen fick 

stå för det välkomnande och trygga medan invandrarens hemland endast representerade krig 

och lidande.20 

 
18 Lena Kåreland, Barnboken i samhället (Lund 2009) s. 105 – 106 
19 Ibid, s. 126 
20 Ibid, s. 141 – 143 
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Nya medier förde världens oroligheter in i familjernas vardagsrum, och en av barnbokens 

funktion under denna tid, menar barnlitteraturforskaren Olle Widhe, var för vuxna att försöka 

förklara den förstörelse och de oroligheter som iscensattes av vuxna, men som vuxenvärlden 

inte ville förmedla som ett ideal till barnen.21 Framförallt Vietnamkriget skapade en sådan 

motivation för barnboksförfattare. 

Även om tiden kring 1968 och det påföljande decenniet var en brytpunkt utgjorde tiden 

som sagt också en del av ett kontinuum. Detta visar sig framförallt när man ser på synen på 

barnlitteratur och dess roll. Redan under fyrtiotalet hade mer estetiska perspektiv på 

barnlitteraturen börjat bli starkare, men det didaktiska synsättet hängde kvar, om än nedtonat, 

och kan till viss del sägas hänga kvar även in i våra dagar. Många som skrev om barnböcker 

utgick ifrån att det var ett didaktiskt verktyg, och de recenserades och mottogs delvis utifrån 

didaktiska kriterier. Vad som däremot ska läras ut till barnen genom detta medium förändras 

över tid. Vid förra seklets mitt var det inte längre, som i början av seklet, fosterlandskärlek och 

lydnad gentemot lärare och föräldrar som var budskapet man främst ville förmedla till barnen, 

utan tvärt om. Man ville lära barnen att förstå andra kulturer och på så sätt bli världsmedborgare, 

och man ville lära barnen att tänka själva.22 Kanske var detta ett resultat av att man fortfarande 

hade färskt i minnet det lidande som nationalism och auktoritetstro hade skapat. Susanne 

Ahlroth Särkelä som skriver om barnlitteraturrecensenten Irmelin Sandman som var aktiv från 

sjuttiotalet och framåt, menar att recensenten under den första tiden var mer fokuserad på de 

didaktiska värdena än senare i sin recensentkarriär, men de värden som hon menar bör 

förmedlas stämmer med tidsandan. Böckerna ska förmedla tro, hopp och kärlek, men inte 

religiös tro utan framtidstro. Narnia-serien utmålas som olämplig litteratur för barn eftersom 

den visar på mer konservativa värderingar.23 

På grund av samtidsskildringarna och de problembaserade böckerna har 

sjuttiotalsbarnlitteraturen i historieskrivningen fått rykte om sig att vara särskilt fantasilöst, men 

Olle Widhe menar att detta delvis är en förenklad historieskrivning.  Alla böcker var inte öppet 

politiska, och även de politiska böckerna kunde innehålla element av fantasi. Dessutom är inte 

gränsdragningen mellan dessa kategorier särskilt tydlig.24 Debatten om den politiska aspekten 

i sjuttiotalets barn- och ungdomslitteratur, och huruvida den inkräktade på litteraturens andra 

 
21 Olle Widhe, ”Våldets pedagogik: krig och lek i svensk barnboksutgivning vid 1960-talets slut” i Tidskrift för 

litteraturvetenskap, 42 (1), s. 21 
22 Kåreland (2009) s. 150 
23 Susanne Ahlroth Särkelä, Upptäcktsresor i en värld som ständigt är ny: Irmelin Sandman Lilius 

barnbokskritik i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet 1973-93 (Åbo 1996) s. 25 – 28 
24 Olle Widhe, ”Introduktion till temat Den nordiska barnboken runt 68” i Barnboken, volym 41 (2018) s. 1 – 2 
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värden eller ej, började redan när då när det begav sig, under sjuttiotalet. Några ville ”sanera” 

bort de mer schablonartade böckerna, medan andra tog de samtida författarna i försvar och 

försökte visa på de nyanser som fanns.25 

Vi kan se att det bland annat är det samhällstillvända som recensenter plockar upp och 

berömmer i Sonja Berg Pleijels böcker, och är också det var också med i juryns motivering då 

Atlasfjärilen tilldelades pris för bästa barnbok.26 Margareta Matsson i Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning jämför Atlasfjärilen med en annan historisk roman för barn i samma ålder, och 

försöker sätta fingret på varför den ena känns samhällsaktuell och den andra inte. Spion mot sin 

vilja, som utspelar sig under kriget i Pommern, sätter inte kriget i något större sammanhang 

menar recensenten, utan fokus är endast på händelserna och äventyret som den alltför 

onyanserat kompetenta huvudpersonen råkar utför. Atlasfjärilen, menar hon, är annorlunda, 

eftersom vi får ta del av karaktärernas reflexioner kring hur samhället är strukturerat.27 

Sjuttiotalet var alltså en högts levande tid inom svensk barnlitteratur, som innehöll många 

intressanta spänningar och motsättningar som redan då diskuterades.  

 

Analytiska perspektiv: modernism och modernitet 

I detta avsnitt kommer jag att behandla den analytiska och teoretiska delen av uppsatsen, och 

argumentera för den analytiska ingång jag valt. Till att börja med är det viktigt att påpeka att de 

stora tänkarna inom postkolonialismens område har avgörande betydelse för hur vi förstår och 

analyserar det mesta som på något sätt har att göra med relationen mellan orienten och 

occidenten. Saids Orientalism lägger grunden för idén om hur västvärlden konstruerar bilden 

av orienten som en motpol till sig själv, och använder denna för att upprätthålla sin makt över 

andra kulturer.28 Boken Orientalism har förvisso kritiserats av efterkommande forskare inom 

samma område för att ge en förenklad och onyanserad bild, men samtidigt kan man inte förneka 

att detta verk var betydande för att skapa ett nytt rum för hela forskningsfältet, och bana väg för 

andra tänkare såsom Spivak, Bhabha och Stoler. 

Eftersom både Sonja Berg Pleijels böcker, och de böcker jag kommer att jämföra dessa 

med, bland annat innehåller en västerländsk representation av en österländsk kultur, ingår de i 

Saids definition för en orientalistisk representation. Både maktrelationerna mellan människorna 

som beskrivs i böckerna, samt böckerna själva som potentiellt maktmedel genom att de 

 
25 Helene Ehriander, ”Gunnel Beckman – Politik och existentiella frågor” i HumaNetten 43 (2019) s. 191 
26 ”En färsk och en mogen”, i Dagens Nyheter 1971-03-17 
27 Margareta Mattson, ”När kommer Atlasfjärilen?” i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1971-10-16 
28 Mahmood Mamdani, Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War and the Roots of Terrorism (New 

York 2004) s. 32 



9 

 

 

 

beskriver ”den andre” på det ena eller andra sättet, skulle därmed kunna läsas med Saids 

klassiska verk som ingång. Dock kommer Saids teorier inte att vara det jag främst fokuserar på, 

även om mycket av det jag tar upp på det ena eller andra sättet har rötter tillbaka till denna 

tradition. För att få ut så mycket som möjligt av materialet kommer jag nämligen att ålägga 

ytterligare ett perspektiv på min läsning av bokserien, som kommer att hamna mer i förgrunden. 

Den analytiska ingång som jag valt är att diskutera Sonja Berg Pleijels böcker utifrån ett 

modernitetsbegrepp, där även frågor om kolonialismen kan ingå. 

Min användning av modernism och modernitet som analytiskt verktyg bygger bland annat 

på Lena Kårelands Modernismen i Barnkammaren. Hon skriver bland annat om Astrid 

Lindgrens böcker om Pippi Långstrump, där man kan se en ny bild av barnet, som ifrågasätter 

auktoriteter och uppfostrar sig självt på friast möjliga sätt. Har man en mer didaktisk syn på 

barnlitteraturen kan man tolka detta som ett uttryck för de nya tankarna kring fri barnuppfostran, 

som växte fram under nittonhundratalets första hälft. Denna tolkning gör, menar Kåreland, Ulla 

Lundqvist när hon skriver om Astrid Lindgrens Pippi-böcker, och med detta visar Kåreland att 

den didaktiska barnlitteratursynen är väldigt vanlig, till och med när det gäller böcker om uppror 

mot auktoriteter, och hon menar att det kan finnas en fara med att detta perspektiv blir alltför 

dominerande. Lena Kåreland lyfter fram ett annat möjligt perspektiv, där man istället kan se 

Pippi Långstrump som en utopi om det moderna projektets dröm om att realisera den fria 

människan.29 

Modernismen, moderniteten och det moderna projektet är vida och svårdefinierade 

begrepp, men precis som Kårelands användning av dem kan ge ut mer av Pippi-böckerna än en 

rent didaktisk förståelse av dem, kan dessa begrepp utgöra en viktig nyckel för att analysera 

Sonja Berg Pleijels Java-trilogi så att det blir meningsfullt i ett större sammanhang. Precis som 

Pippi-böckerna kan de ha en didaktisk funktion, bland annat genom att de kan hjälpa läsaren att 

förstå andra kulturer eller förstå sin egen identitet. Men de kan också i högsta grad läsas som 

en diskussion av modernismens ideal och projekt. 

Det intressanta med att undersöka den kritik som Sonja Berg Pleijel riktar mot de ideal 

som förknippades med de ethische politiek, är just kopplingen till moderniteten. Både den etiska 

politikens dröm om det perfekta koloniala samhället, och det alternativ Sonja Berg Pleijel ger i 

sina böcker, en vision om den fria individen och en värld där ”ljuset faller lika” kan båda sägas 

vara sprungna ur moderniteten. Att moderniteten är ett så pass vagt och ogripbart begrepp, och 

som Lena Kåreland skriver, innehåller en dubbelhet, gör det i det här fallet till ett mycket 

 
29 Lena Kåreland, Modernismen i barnkammaren: barnlitteraturens 40-tal, (Stockholm 1999) s. 23 
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användbart verktyg, eftersom det är just denna dubbelhet som är intressant att studera i Sonja 

Berg Pleijels böcker. Om moderniteten innehåller en progressionstanke och en framtidstro, kan 

man i Java-trilogin se en tydlig ambivalens till denna tanke. Samtidigt är böckerna också en 

studie i den ensamhet och rotlöshet som ofta förknippas med det moderna samhället. I Writing 

across worlds: Literature and migration, skriver Paul White att migration, och den ensamhet 

det skapar är ett mycket vanligt förekommande tema både inom modernismen och 

postmodernismen. Inom modernismen är det mer fokus på att hitta narrativ som överbryggar 

den individuella människans ensamhet, och sätter henne i ett större sammanhang, medan 

postmodernismen är mer skeptisk till att hitta sådana metaberättelser.30 Även om Sonja Berg 

Pleijels Java-serie inte direkt handlar om förflyttning från ett land till ett annat finns ändå en 

typ av migrantperspektiv. Européerna i boken tillhör en minoritet, och de javanesiska 

karaktärerna tillhör en förtryckt grupp. Hot om upprotning inom en nära framtid ligger hela 

tiden i luften. Sonja Berg Pleijel själv kan dessutom sägas vara en typ av exilförfattare. Hon 

hade förvisso en svensk far, men är uppvuxen i Nederländska Ostindien och lärde sig svenska 

först som trettonåring, och hade genom sin halvjavanesiska mormoder erfarenhet av att vara av 

blandad bakgrund. Man kan därför tänka sig att hon hade en personlig ingång till detta 

existentiella problem.  

För att sammanfatta min analytiska ingång finns postkolonialismens tänkare och begrepp 

med i bakgrunden, medan Lena Kårelands och Paul Whites diskussioner om modernism och 

modernitet kommer att ligga mer i förgrunden. 

 

Metod: historiska kontexter och analytisk närläsning 

Även om Sonja Berg Pleijels böcker som vi tidigare sett har en viss tydlighet i sitt symbolspråk 

är det ändå mycket av det som vi i den här uppsatsen kommer att undersöka som ligger lite 

under ytan, och som därför kräver någon typ av metod för att kunna avtäckas. Detta stycke 

kommer därför att gå igenom tillvägagångssättet. 

Till exempel ligger kopplingen till den de ethische politiek inte riktigt i öppen dager, och 

det är inte heller någonting som är förväntat att varken en ung eller lite äldre svensk läsare 

skulle ha någon kunskap om denna tankeströmning. Att läsa uppsatsen med denna 

bakgrundsinformation i åtanke, blir därmed en del av metoden eftersom en sådan läsning skiljer 

sig från hur böckerna allmänt kan förväntas läsas.  

 
30 Paul White, “Geography, Literature and Migration”, i Writing Across Worlds: Literature and Migration, ed. 

Russel King, John Connell och Paul White (London 1995) s. 5 – 6 
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Nästa steg är att avtäcka bokens olika nivåer av budskap och resonemang för att koppla 

detta till de etische politiek. Det finns ingen karaktär i boken som alltid framstår som ett 

moraliskt exempel, utan de tankar som karaktärerna uttrycker i dialoger och i tysta reflexioner 

måste undersökas var för sig. För att analysera vilken betydelse ett påstående i boken egentligen 

har måste man ta med i beaktande inte bara det som sägs, eller vem som säger eller tänker det, 

utan också till vem det sägs, i vilken situation det sägs, hur det bemöts, och hur det följs upp i 

den vidare handlingen. Boken har också ett rikt symbolspråk, som tillsammans med dialogerna 

utgör ett rikt material att undersöka. 

 

Syfte och forskningsläge: moderniteten i det svenska sjuttiotalets barnlitteratur belyst ur en ny 

vinkel 

Den forskningsdiskussion som denna uppsats passar in i är framför allt forskningsläget kring 

svensk barnlitteratur på sjuttiotalet, som tidigare redogjorts för i det tidigare kapitlet om 

bokseriens samtida idéhistoriska kontext. Det jag menar att denna uppsats kan bidra med är att 

belysa detta fält från en idéhistorisk vinkel mer än en litteraturhistorisk, som kanske är det 

vanligare. Som vi har sett har frågor om modernitet i barnlitteratur redan diskuterats i 

forskningen, men jag tror att Sonja Berg Pleijels trilogi passar bra som ytterligare en pusselbit 

till denna diskussion, eftersom böckerna belyser modernitetens ur olika vinklar. Dessurom är 

Sonja Berg Pleijels författarskap i stort sett outforskat, och där hoppas jag med denna uppsats 

skapa nytt intresse för dessa böcker. 

 

Frågeställning 

I denna undersökning hoppas jag kunna besvara både några mer konkreta och några mer 

abstrakta frågor. De mer konkreta frågorna är bland annat, vilka argument mot kolonialismen 

och de ethische politiek går att läsa ut av bokserien? Hur skiljer sig Sonja Berg Pleijels böcker 

från de barnböcker som var påverkade av de ethische politiek? Genom att besvara dessa frågor 

hoppas jag även på att kunna svara på: hur resoneras det i böckerna kring modernitetens 

möjligheter, hot och konsekvenser? Vilka tankar kring modernismens utopier finns i böckerna? 
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De ethische politiek, kolonialism, lydnad och uppror i Java-serien 

 

 

Bilden av kolonialismen i allmänhet 

Denna del av uppsatsen kommer alltså att handla om hur argument emot den etiska politikens 

rättfärdigande av kolonialismen kommer fram i böckerna. Men till att börja med kan vi 

undersöka vilken hållning vi kan se gentemot kolonialismen i allmänhet. Därför kommer jag 

att börja med att ta upp några exempel, som visar på hur problemet med kolonialismen 

tematiseras i bokserien, hur och det kopplas samman med frågor kring lydnad och rättvisa. 

Till att börja med blir det för läsaren tydligt redan i början av boken att det koloniala 

samhället som dess karaktärer till en början lever i beskrivs som korrupt och orättvist. 

Auktoritetsfigurerna i boken, oavsett vilken nivå de är på i det koloniala samhället, missbrukar 

ständigt denna makt. Denna kritik av hur kolonin styrs är dock inte automatiskt en kritik mot 

den etiska politikens tankar, och bilden av ett korrumperat kolonialt styre delades till och med 

av många av den etiska politikens förespråkare. Man kan till och med säga att det är en sådan 

kritik av det koloniala systemet som gjorde att denna tankeströmning överhuvudtaget uppstod, 

genom romanen Max Havelaar, som tidigare nämnts. Den handlar väldigt specifikt om hur den 

koloniala makten blivit korrumperad av makt- och pengabegär och inte är för folkets bästa. 

Denna problembeskrivning som målas fram i boken delas alltså i stora drag med den 

etiska politikens problembeskrivning. Men förutom denna grundläggande kritik av ett korrupt 

och orättvist socialt styre finns ett ytterligare lager, där bokseriens idévärld tydligt skiljer sig 

från den etiska politikens. Böckerna genomsyras nämligen av ett ständigt ifrågasättande av 

kolonialismen som sådan, vilket så klart inte delades av de flesta av den etiska politikens 

förespråkare, eftersom en etisk kolonialpolitik bygger på att man också har en koloni. Även det 

fåtal som var för ett framtida självstyre, såg kolonialismen som en nödvändig övergångsperiod, 

som skulle lära folket i kolonierna att styra över sig själva. Förutom den direkta kritiken mot 

kolonialismen finns det i Sonja Berg Pleijels bokserie en genomgående tematisering av lydnad 

kontra olydnad, och ett ifrågasättande av att den ene måste lyda den andre. Framförallt 

diskuteras på vilka grunder denna lydnad sker. Även här skiljer sig detta från den etiska 

politikens tankar, som ju bygger på att vissa lyder. 

Som tidigare nämnts är det ingen av bokens karaktärer som lyfts fram som ett ständigt 

gott moraliskt exempel. Inte heller berättarrösten kan sägas ha en sådan roll, och ofta går den 

dessutom in och fokaliserar de olika karaktärerna, och tar då över deras tankar och känslor. Men 
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ifrågasättandet av kolonialismen dyker upp i tankarna hos nästan samtliga av de olika 

karaktärerna, och hos alla resulterar de i känslor av en djup kognitiv dissonans, även om den 

tar sig lite olika uttryck. I den första boken i serien får vi ibland följa huvudpersonernas inre 

tankegångar kring dessa frågor, som markeras med kursiv stil, och vi ska börja med att 

undersöka det första exemplet på när detta dyker upp. 

 

Varför ska egentligen Tiko och de andra javaneserna behöva lyda oss holländare? Är det för att vi är vita? 

Hur kommer det att vara när Sarto och jag är vuxna? Ska Sarto vara arbetare åt mig då och jag härskare? 

Ska Sarto alltid få vara fattig bara för att han är javanes, och ska jag vara rik och ha det bra bara därför 

att jag är vit? Är det rättvist?31 

 

Som vi ser förekommer tankar kring lydnad explicit i texten och dessutom i nära förbindelse 

med tankar kring kolonialism. Denna koppling etableras redan på ett mycket tidigt stadium, då 

en av bokens huvudpersoner, och även läsaren, får lära sig att en koloni är samma sak som ett 

lydrike.32 Denna koppling aktualiseras sedan ständigt varje gång ämnet kommer på tal, ibland 

med en mer förtäckt koppling till kolonialismen, ibland tydlig, ända fram till slutet av sista 

boken i serien. Ibland får en sådan reflexion berättelsen att stanna upp en stund, som när två av 

karaktärerna sitter och betraktar termiter som är lydiga arbetare och soldater åt sin drottning.33 

Ibland startar en handling av olydnad en hel kedja av händelser, som när en javanesisk chaufför 

vägrar plocka upp en europeisk flickas böcker, vilket utgör själva startskottet för handlagen i 

första boken, och vars kausala efterverkningar man kan spåra ända in i nästa bok. Tankar kring 

lydnad och olydnad presenteras för oss i ett tydligt och färgstarkt bildspråk, samt på en mer 

explicit och verbal nivå i karaktärernas ord och tankar. 

För att sammanfatta kan man säga att Sonja Berg Pleijel och den etiska politikens 

förespråkare på ett ytligt plan delar samma problembeskrivning, nämligen ett korrupt och 

orättvist kolonialt samhälle. Men under denna ytliga likhet visar det sig att de har två mycket 

olika problembeskrivningar. För den etiska politiken är det korruptionen och orättvisorna som 

är problemet, medan det för Sonja Berg Pleijel är kolonialismen själv. Nu ska vi gå in på mer 

specifika exempel då den etiska politikens argument för kolonialismens fortsatta existens mer 

specifikt tas upp och avslöjas som felaktiga eller haltande. 

 

Den estetiska politiken som efterklokhet och ett ouppnåeligt ideal 

 
31 Pleijel (1971) s. 20 
32 Ibid 
33 Ibid, s. 34 
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I det första exemplet ser vi hur farmodern till en av bokens europeiska huvudkaraktärer framför 

tankar som ligger väldigt nära den etiska politikens hållning, när hennes barnbarn frågar om det 

annalkande kriget, och sedan därifrån kommer in på frågan om européernas roll i historien. 

 

”Nej, Pearl. Inget folk har rätt att härska över andra folk. Men det gäller Makt eller Pengar. Det är en sak 

som är alldeles för krångligt för att du och jag ska förstå det.” 

”Men farmor, en gång när du och farfar kom hit till Java och skaffade era kaffeplantager, då började ni ju 

också härska över javaneserna och lät dem arbeta åt er?” 

”Ja, Pearl, men det var nog orätt. Ibland behöver man kanske bli mycket gammal för att förstå att man har 

gjort något galet. Vi gjorde kanske inte orätt i att börja röja mark och odla kaffe. Vi borde ha lärt javaneserna 

hur man odlar kaffe, och så borde de och vi ha hjälpts åt att sköta kaffeodlingarna. 

”Du menar att javaneserna och ni skulle ha delat pengarna som ni tjänade på kaffet?” 

”Ja, de starkare bör nog hjälpa de svagare, inte göra sig rika på deras bekostnad. Det är kanske så som krig 

och oroligheter uppstår.”34 

 

Det finns särskilt två element i farmoderns uttalande som ligger väldigt nära den etiska 

politikens idé. För det första tar hon upp att européerna borde ha delat med sig till javaneserna 

av sin kunskap, och för det andra uttryckte hon att européerna inte borde ha tillskansat sig det 

mesta av det de kunde utvinna. Farmodern är också noga med att framhålla att det inte var orätt 

att åka till Java, och röja mark för att odla kaffe. Hon avviker alltså inte från tanken att 

européerna i någon mån hade rätt att lägga landet under sig, även om hon menar att de borde 

ha delat mer på resurserna. Detta skiljer sig från de tankar som återkommer hos bokens yngre 

karaktärer. När böckernas egentliga huvudpersoner, som är barn i tolvårsåldern, däribland 

Pearl, ställer sig frågor kring kolonialismen, framhäver de att var och en borde ha rätt att 

bestämma över sitt eget land. Detta är inte kompatibelt med farmoderns idé, eftersom det i 

hennes påstående trots allt är européerna som bestämmer sig för att röja mark, och det är de 

som i slutändan bestämmer vad som ska odlas och hur. Farmoderns idé om hur kolonialismen 

egentligen borde se ut kommer som ett svar på Pearls ifrågasättande av hur kolonialismen i 

verkligheten hade sett ut, på samma sätt som den etiska politikens tankeströmning uppkom som 

ett svar på en liknande kritik. 

För att kunna se bokens egentliga budskap måste vi förstå om farmoderns svar kan läsa 

som ett rimligt svar på denna kritik. Här finns många aspekter som är intressanta att diskutera. 

Vi ser att författaren lägger de etiska argumenten för kolonialismen hos en äldre person, vilket 

skulle kunna symbolisera att dessa tankar hör till en förgången tid. Men det är förmodligen ännu 

viktigare att ta i beaktande att detta är en efterklokhet från farmoderns sida. När hon var ung 

åkte hon och hennes man till Java för att arbeta hårt och tjäna pengar, men, som det explicit 

uttrycks i bok nummer två, tjänade de inte bara pengar på sitt eget hårda arbete utan också på 

 
34 Ibid, s. 46 – 47 
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sina javanesiska arbetares ännu tyngre slit. Det är tydligt att under den tid då farmodern var 

ung, och mer aktivt var en del av den koloniala ekonomin, hade hon antingen ännu inte hunnit 

forma de ideal hon här uttrycker, eller så hade hon ingen makt att genomföra dem.  I den första 

meningen i citatet ger farmodern en möjlig förklaring till varför dessa ideal inte gick att 

genomföra. Hon nämner makt och pengar, och visar därmed att hon tror att materiella krafter 

snarare än idémässiga är det som styr historiens utveckling. Man skulle kunna läsa det som att 

hon menar att det var dessa materiella faktorer som gjorde det omöjligt för de etiska idealen att 

realiseras, så som den etiska politikens ideal även i verkligheten inte kunde realiseras på grund 

av underfinansiering. 

Det är värt att vara extra uppmärksam på vem som egentligen säger vad i de två sista 

raderna. Det verkar vid en första anblick som att farmodern håller med barnbarnet Pearl, på 

frågan om hon tycker att det hade varit rätt att dela pengarna lika med javaneserna, eftersom 

hon inleder sitt svar med ordet ”ja”. Men sedan när vi läser det fullständiga svaret är det inte 

säkert att hon tycker samma sak som Pearl, eller ens förstod vidden av det Pearl sa. Pearl talar 

om att dela lika på pengarna, och ser alltså ett samhälle framför sig där den inflyttade europeiska 

befolkningen arbetar på precis samma villkor som den javanesiska. Farmodern å andra sidan 

svarar med att ”den starkare bör nog hjälpa den svagare” och ser alltså fortfarande ett samhälle 

där européerna i någon mån är starkare än den inhemska befolkningen. Den enda invändning 

hon har mot detta är att de inte bör göra sig rika på den inhemska befolkningens bekostnad, och 

verkar utifrån denna kommentar mer syfta på ett paternalistiskt ideal där européerna bosätter 

sig på Java för att hjälpa den inhemska befolkningen. 

Bokens kritik mot det som yttras i det påståendet som farmodern för fram går alltså att 

hitta i själva talsituationen som presenteras. Ett etiskt sätt att styra en koloni presenteras av den 

äldre personen i dialogen som en möjlig lösning på problemet som den yngre tar upp, men dels 

kommer denna lösning många många år för sent, vilket gör det uppenbart att varken farmodern 

eller någon annan hade möjlighet att realisera dessa ideal när det verkligen gällde, dels visar 

farmoderns påstående att ett sådant ideal kanske aldrig ens kan realiseras, på grund av den 

materiella logik som finns inbyggd i själva det koloniala systemet. Pearls farmor är ingen 

antagonistisk karaktär, utan framställs snarare som väldigt sympatisk. Ändå får hon, liksom 

många andra av karaktärerna i boken, ibland symbolisera ett tankesätt som framstår som 

ohållbart. Hennes ålderdom och skröplighet förstärker känslan av tandlöshet i de ideal hon 

uttrycker, och det faktum att hon i uppföljaren till denna bok i takt med japanernas intåg mer 

och mer glider in en demens, skulle kunna symbolisera den etiska politikens förespråkares 

oförmåga att ta in vad som verkligen hände under tiden som Japanerna tog Ostindien från 
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Nederländerna, och indoneserna beredde sig på att utropa sitt eget land. Farmodern får på 

samma gång representera europeisk välvilja, oförmåga samt glömska. 

 

Den etiska politiken som ett oönskat och ovärdigt ideal 

Farmoderns svärdotter Julie, som gift om sig med Pearls far efter moders död, är likt farmodern 

en mycket sympatisk karaktär, som i det exempel vi ska se närmare på får framföra ideal som 

stämmer överens med de etische politiek. Det finns dock en viktig skillnad mellan Julie och 

hennes svärmor i förra exemplet. Medan farmodern endast uttrycker de etiska visionerna i ord, 

och på sin ålders höst, visar Julie en ansats till att försöka omsätta idealen i handling, medan 

hon fortfarande är i sin krafts dagar. Den andra boken i serien utspelar sig på Pearls familjs 

plantage där även några av de andra huvudkaraktärerna är evakuerade, och Julie är den som 

ensam har ansvaret för plantagen efter att Pearls far kallats ut i krig. I sitt sätt att vara på 

förkroppsligar hon ett mer jämlikt ideal än det som råder hemma hos Jan, som är den första 

karaktär vi får lära känna i bokserien. Detta tar sig i uttryck på många olika sätt, bland annat i 

det att hon tillåter att tjänarna sover och umgås inne i européernas bostadshus i stället för i 

tjänarlängan.  

I det exempel vi ska se närmare på har Julie tagit fram pengar, som hon blivit rådd av sin 

man att gömma undan och försöka ta med sig ifall de förs bort eller måste fly. I stället vill hon 

dela ut dem till tjänarna som en gåva för att de har varit lojala mot henne och hennes familj 

under oroligheterna. Utifrån ett resonemang som förs någon sida innan denna scen utspelar sig 

kan vi också förstå det som att hon vill ge tillbaka en del av det den europeiska befolkningen 

tillskansat sig på det javanesiska folkets bekostnad.  

 

Hon förklarar bara att hon och hennes familj har fått många bevis på trohet och tillgivenhet från 

tjänarnas sida. Hon tackar dem för det, och nu vill hon ge var och en en gåva. […] 

Så säger Djongos: ”Stora frun, trohet och tillgivenhet är känslor, och känslor kan inte återbetalas 

med världsliga ting, utan endast med genkänslor av liknande slag.” 

”Men det vet ni väl att vi redan har skänkt er?” utbrister Julie. […] 

Då reser sig Serimah, sätter sig på huk bredvid henne och lägger handen på hennes knä.  

”De gengåvor som frun redan har skänkt oss räcker”, säger hon stilla. ”Och dem ska vi behålla i gott 

förvar.”35 

 

Julies vilja att ge tjänarna en gåva i form av pengar stämmer överens med den etiska politikens 

anda, eftersom den går ut på ett kolonialt styre där det europeiska folket tjänar pengar på 

kolonin, och sedan ger tillbaka av dessa till det koloniserade folket. Detta tillbakagivande kan 

också ses som den ”hedersskuld” eller ”äroskuld” som Deventer menar att européerna har, i sin 

 
35 Pleijel (1975) s. 102 
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artikel Een eereschuld som var inflytelserik för att få igenom de ethische politiek som kolonial 

policy. Men genom att inte ta emot denna gåva visar tjänarna tydligt att ett sådant system inte 

är vad de önskar. De uttrycker också att den känsla av tillgivenhet och respekt som de 

fortfarande känner för den europeiska familjen inte kan betalas tillbaka i pengar, utan endast i 

liknande genkänslor. I detta kan vi ana det budskap som förmedlas av själva berättelsen, 

nämligen att det är bättre med ett samhälle som bygger på en symmetrisk och ömsesidig respekt, 

i stället för ett samhälle där en grupp människor är så rika att hela ekonomin bygger på att de 

måste ge tillbaka av dessa rikedomar som gåvor till de som inte på samma sätt tjänar på det 

koloniala systemet. Tjänarnas vägran att ta emot denna gåva kan tolkas som deras vägran att 

fortsätta låta sig inordnas i ett sådant system. De uppskattar Julies respektfulla sätt, och hennes 

försök att behandla alla människor lika, men den respekt som hon redan visat dem skulle 

undergrävas av en materiell gåva. Dessutom kommer denna gåva, likt fallet med farmodern, 

alldeles för sent. I samband med denna scen har nyheterna nått dem om att japanerna har 

landstigit på Java, och Julie, som har ensamt ansvar för plantagen står inför insikten om att det 

vardagliga livet för européer på Java snart kan komma till ett abrupt avslut. Tjänarnas vägran 

att inordna sig i en maktordning där de, längst ner på stegen, är tvungna att ta emot gåvor från 

den rika europeiskan, kommer sig därmed inte av att tjänarna förnekar de verkliga 

maktförhållandena, utan av att maktförhållandena redan har förändrats. Även om Julie och de 

andra européerna på plantagen fortfarande har mer materiell rikedom, befinner de sig i en utsatt 

situation, och deras väl och ve hänger i stor grad på om tjänarna ser dem som vänner eller inte. 

Tjänarna i scenen är därför i ett bättre förhandlingsläge än vad de är i första boken, då den 

koloniala ordningen ännu inte hunnit rubbas. Det är därför talande för hela bokseriens budskap, 

att det de använder detta förhandlingsläge till, när de väl fått det, inte är att kräva materiella 

fördelar, även om sådana tendenser förekommer i början av boken, utan att kräva att bli 

behandlade som likar. 

Som sagt nämns det i ett tidigare stycke, genom ett samtal mellan Julie och Pearl, att 

pengarna i fråga tjänats, inte bara genom den holländska familjens hårda arbete, utan framförallt 

med hjälp av de javanesiska arbetare, som till skillnad från holländarna aldrig fick ta del av 

frukterna av arbetet. Eftersom dessa tankar tas upp i samband med framtagandet av pengarna, 

kan man tänka sig att det är insikten om att pengarna egentligen har förtjänats på ett orätt sätt 

som motiverar henne till att vilja ge dem som en gåva till tjänarna, då de ju egentligen borde ha 

rätt till dem. Scenen visar därmed hur komplicerat det är att rätta till orättvisor som skett i det 

förflutna. Tjänarna står inför valet att ta emot eller tacka nej till pengar som man enligt detta 

resonemang skulle kunna se som deras rättmätiga egendom, men som skänks till dem som en 
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gåva. Som sagt är det en viktig nyckel till scenen, att den utspelar sig precis i slutet av den 

holländska kolonialismen. Författaren sitter dessutom på facit, och vet att tjänarna i scenen 

inom ett decennium efter att handlingen i boken utspelar sig kommer att få självstyre i sitt eget 

land. Vi kan se hur orättvisorna som skett i det förflutna, som är omöjliga att betala tillbaka 

genom gåvor, står i kontrast mot den framtida utsikten om ett självständigt land. Tjänarna tackar 

nej till pengarna men är däremot tacksamma för Julies respekt och tillgivenhet gentemot dem. 

Det är som att författaren vill visa att de är ett folk som redan är redo att styra över sig själva.  

Medan det första exemplet visar på att en etisk koloni är omöjlig att genomföra i 

praktiken, visar detta exempel snarare på att ett sådan idé, även när den till viss del genomförs, 

är fel och ojämlik i grunden. 

 

Förhalande och villkorande av friheten 

Nästa exempel som vi ska undersöka är mer som en utdragen process, som sträcker sig över 

båda de två första böckerna, Atlasfjärilen, och Varsel över Wonokojo.  

Två av bokens huvudkaraktärer, Jan och Sarto, har växt upp som vänner, men börjar 

märka att deras vänskap påverkas av att de tillhör olika klasser i det koloniala samhället. Jan är 

europé och Sarto är Javanes. De lever mycket olika liv, men deras närmsta vuxenrelation är 

samma person, nämligen barntjänarinnan Mangon som arbetar för Jans familj. Det är hon som 

tar hand om Sarto sedan hans föräldrar blev dödade av en tiger, och det är hon som försöker 

svara på Jans frågor då hans föräldrar är frånvarande, vilket de ofta är. Genom att Mangon i 

praktiken är som en modersgestalt för dem båda är de från början nästan som bröder. Men redan 

i början av första boken börjar Jan fundera på deras respektive framtidsutsikter inom det 

koloniala systemet, och i andra boken, där det koloniala systemet börjar vackla, ställs deras 

olikheter alltmer på sin spets.  

I början av första boken räddar de tillsammans ett spökdjur som målats vitt för att 

användas som ap-skrämma på en plantage, och som sedan sålts vidare till en kinesisk butik 

sedan aporna vant sig vid det vitmålade djuret, som därmed inte längre fyller sitt syfte.  

Själva djurets roll är väldigt mångtydig. Djuret har fått namnet Civi, och när Jan senare i 

första boken hör ordet ”civil” på radio, gör han en koppling till djurets namn. Han tänker då att 

civila människor är sådana som, precis som djuret, är rädda och svaga och inte har möjlighet 

att försvara sig själva.36 På flera ställen i boken, när någon beskrivs som rädd eller rådvill, 

jämförs de med spökdjuret Civi. Detta gäller inte bara personer av en särskild etnicitet eller på 

 
36 Pleijel (1971) s. 113 
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ena eller andra sidan av konflikten, utan betoningen ligger på det allmänmänskliga. Det betonas 

att alla innerst inne kan vara rädda och ensamma precis som Civi, och spökdjuret får 

genomgående på detta sätt spegla alla människors ensamhet och rädsla. Men även om Civi 

symboliserar alla människor går det inte att bortse ifrån att Civi också verkar vara kopplad till 

vad som händer politiskt i landet. Från början är han som sagt vitmålad, och tycks bli sjuk av 

det, så de är tvungna att tvätta av honom färgen. Men det är en fläck i djurets panna de inte 

lyckas få bort, och denna fläck är spretig i kanterna, vilket gör att den får formen av Japans 

dåvarande flagga.37 Detta går så klart att koppla samman med det Nederländska styrets fall och 

japanernas ankomst och övertagande.   

Sin hjälplöshet till trots har Civi en minst sagt aktiv roll. Han fungerar som en motor eller 

en katalysator i berättelsen, och används ofta som ett berättartekniskt hjälpmedel. Då en sak 

måste flyttas från en plats till en annan utan att det är en mänsklig agent inblandad löses detta 

genom att saken i fråga fastnar mellan Civis tår. På detta sätt kommer förlorat stöldgods fram, 

sprids nationalistisk propaganda, och ges ett tecken från andarna i precis rätt tid. Men det som 

är intressant att undersöka när det kommer till den etiska politiken och kritik mot densamma är 

dynamiken mellan karaktärerna Jan och Sarto när det gäller skötseln och frisläppandet av 

spökdjuret.  

Det är Sarto som introducerar spökdjuret för Jan. Sarto berättar att spökdjuret heter Civi, 

och det framkommer inte huruvida det är Sarto själv som har namngivit honom eller om djuret 

har detta namn sedan innan. Men att rädda spökdjuret är alltså från början Sartos initiativ, och 

han står även för en del av handpenningen. Men efter att ha lyckats komma över pengar till att 

betala det fulla priset, genom att låna eller snarare stjäla ur sin fars ficka, börjar den europeiska 

pojken Jan mer och mer ta över rollen som ägaren. Han kan inte kan ha djuret hemma hos sig 

själv eftersom hans föräldrar inte skulle tillåta det, men visar ändå att han har 

bestämmanderätten, trots att de kommit överens om att djuret är deras gemensamma. När Jan 

fått reda på vad spökdjur äter och hur de ska tvätta bort den vita färgen uttrycker han sig väldigt 

barskt mot Sarto, och befaller honom vad han ska göra. 

I andra boken blir både Jan och Sarto evakuerade på en plantage. Sarto följer egentligen 

med för att han är barnbarnsbarn till Jans barntjänare. I bilen på väg till evakueringsstället sitter 

Jan med Civi i knät. När det blir problem med bilen blir Jan tvungen att hålla i fotbromsen åt 

sin far som kör dem till plantagen, och måste därför lämna över Civi till Sarto, som tilldelas 

uppgiften att springa ner till byn för att hämta människor och eventuellt hästar som kan hjälpa 

 
37 Ibid, s. 56 
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till att dra bilen. När Sarto är på väg bort med Civi ropar Jan åt honom att han ska hålla i Civi 

ordentligt. ”Då vänder Sarto sig om och står stilla med Civi i famnen. Han stirrar så konstigt. 

Så ropar han: ”Jag kan väl hålla i Civi lika bra som du!”38 Efter några sidor reflekterar Jan över 

händelsen: 

 

Jan sluter armen hårdare om Civi. Han har inte ägt Civi så länge, bara någon månad. Men han har fäst sig 

vid det lilla spökdjuret. På något sätt behöver han det. Det har länge varit bestämt – Sarto och han har 

bestämt det – att de ska återge Civi friheten, i en skog där han hör hemma. Men den stunden har inte kommit 

än. Inte på länge än. Obehagliga tankar eller bilder går faktiskt att skjuta ifrån sig.39 

 

Som tidigare nämnts är varken Jan eller de andra karaktärerna entydigt onda eller goda, utan 

drivs av konflikterande känslor och intressen. Jan är en av de första karaktärerna i bokserien 

som faktiskt ifrågasätter kolonialismens existens. Redan tidigt i första boken ifrågasätter han 

varför vissa härskar och andra lyder. Men när det gäller att ge Civi friheten skjuter han det ifrån 

sig, in i framtiden, precis som många av de nederländska politikerna gjorde, som var för 

kolonialismens avskaffande, men endast som ett framtida projekt.  

När de kommer fram till plantagen frågar värdinnan Julie, som har en annan syn på 

förhållandet mellan de olika folkgrupperna än den som råder hemma hos Jans familj, om han 

vill att Sarto och Civi ska bo i hans rum. På grund av den tidigare konflikten väljer Jan att endast 

att ha Civi hos sig, medan Sarto får bo i tjänarlängan tillsammans med sin mormorsmor. Detta 

skapar en spricka mellan de två karaktärerna som djupnar i takt med händelsernas utveckling i 

Varsel över Wonokojo. Konflikterna som uppstår mellan de två vännerna handlar på ett plan 

om de spänningar som finns mellan javaneser och holländare i en osäker tid då den japanska 

ockupationen väntar runt hörnet. I tystnad ifrågasätter de båda den andres lojalitet. Detta är 

dock inte någonting de yttrar högt, utan på en rent bokstavlig nivå är alla konfrontationer 

centrerade kring spökdjuret. Sarto är trött på att vara den som alltid skaffar mat, trots att Jan har 

djuret inne på sitt rum och kallar det sitt eget. Jan är rädd att Sarto ska släppa i väg detta djur 

som han har hunnit fästa sig vid utan att han har någon kontroll över det, och vill helst inte 

tänka på att de tillsammans bestämt sig för att släppa iväg honom.  

Under en sådan konfrontation svarar Jan, på frågan om varför han får bestämma över 

Civi, att det är för att han är äldre än Sarto. Denne tänker att den egentliga orsaken är att Jan är 

vit, men han väljer att inte säga något, eftersom de då på riktigt skulle komma in på den 

egentliga lojalitetskonflikten som håller på att skilja dem åt. Man kan utifrån texten förstå att 

 
38 Pleijel (1975) s. 11 
39 Ibid, s. 13 
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Jans handlande är irrationellt, och kommer sig av att han vill behålla Civi, och inte tappa 

kontrollen. Detta visas bland annat av att författaren beskriver Jans tankar på att ge Civi friheten 

som obehagliga tankar som han vill skjuta ifrån sig. Men trots att vi ser det irrationella i Jans 

tänkande, bygger Jans egna argument på att han ser sig som den mest rationelle av de två.  

 

Han [Sarto] har aldrig läst något om spökdjur eller om djur överhuvudtaget. Han kan överhuvudtaget inte 

läsa. Han vet inte hur man gör med ett djur som länge har levat i fångenskap. Ett sådant djur återger man 

inte friheten hur som helst och var som helst, det måste man noga planera för.40 

 

I dynamiken mellan Jan och Sarto i deras gemensamma vårdnad om spökdjuret finns flera 

intressanta element som man skulle kunna tolka som kritik mot den etiska politikens idéer, och 

framförallt deras inställning till avkolonialiseringen. Precis som Pearls farmor i första boken 

och unga styvmor i andra boken har Jan etiska ideal som han inte klarar av att genomföra i 

praktiken. Han säger att han vill ta hand om djuret tillsammans med Sarto, men i praktiken 

behandlar han Sarto som en tjänare som endast får hämta mat och rasta djuret. Han säger att 

han vill släppa Civi fri, men i praktiken förhalar han medvetet processen för att få ha Civi hos 

sig så länge som möjligt. När det gäller de argument han använder gentemot Sarto liknar också 

de de argument som många använde för att rättfärdiga bevarandet av kolonialismen. Han tar 

upp att han är äldre, trots att det bara är något års åldersskillnad. Inom den etiska politiken ville 

man ändra bilden av den europeiska kolonialmakten så att de som styrde kolonin skulle vara 

mindre som utsugande härskare och mer som goda föräldrar, eller i vissa fall som ett äldre 

syskon. Sedan använder Jan argumentet att han vet mest om den här typen av djur, eftersom 

han kan läsa. Detta säger han dock inte högt, utan framför som ett argument i sina tankar, för 

att övertyga sig själv. Precis som många av tänkarna kring det nederländska koloniala styret, 

verkar Jan tro på frihet som någonting önskvärt i sig, men för att det ska vara möjligt måste 

många premisser mötas och tiden måste vara rätt, och den tiden är alltid långt in i framtiden. 

Jan har läst att man inte får återge friheten till djur som varit i fångenskap länge, och många av 

den etiska politikens tänkare menade att man inte kan ge frihet till ett folk som är vant vid att 

lyda. Efter Jans tankar fortsätter samtalet: 

 

”Jag ska säga dej”, väser Sarto och böjer sig ivrigt fram över lejonbordets bordsskiva, ”jag ska säja dej att 

det kan hända att Civi är en förklädd ande, ja, mormor Mangon säjer att det kan han mycket väl vara. En 

god ande förstås, fast alla varelser, andar eller djur, ja, människor med, alla måste vara fria för att inte bli 

onda. Vi måste släppa Civi fri, fattar du inte. Jan! Hör du på?”41 

 

 
40 Ibid, s. 33 
41 Ibid 
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Jan blir förargad över denna hänvisning till folktro och kallar det ”infödingsskrock”. I den första 

boken är det Jans far som talar om infödingsskrock, medan Jan verkar ha stor respekt för det 

som till exempel hans tjänare Mangon säger, som är mer närvarande i hans liv än fadern. Det 

verkar alltså som att Jan i bok nummer två har internaliserar de åsikter som han tidigare fått 

höra av sin far men aldrig tidigare riktigt anammat, och använder dem som en sköld för att 

slippa ta in det som Sarto faktiskt säger. För Sartos uttalande, oavsett om man tror på andar 

eller inte, slår hål på både Jans och den etiska politikens argument, eftersom han slår fast att 

frihet inte kan vara villkorad. Att diskussionen på någon nivå handlar om mer än Civi blir extra 

tydligt i och med att han påpekar att även människor blir onda av att inte vara fria. Det verkar 

också som att han vill varna Jan för något, vilket blir rimligt i ljuset av den historiska 

utvecklingen som sker efter den tidsram då handlingen i boken utspelar sig. Även efter att Japan 

kapitulerat var det många som trodde på ett fortsatt, i bästa fall etiskt, nederländskt styre av 

Nederländska Ostindien, vilket fick Nederländerna att försöka återinta landet efter Japans 

kapitulation. Detta möttes av militärt motstånd från indoneserna, som precis utropat en 

självständig republik, men även av våld och brutalitet mot civila holländare som just släppts 

fria ur japanernas läger.42 Sartos ord kan därför läsas både som en förutsägelse om en framtid 

som författaren, och en historiekunnig läsare, känner till, och som en varning om vilka 

konsekvenser som naturligt följer på Jans sätt att tänka. Det ger också en förståelse till att våld 

och brutalitet kan uppstå som reaktion på orättvisa förhållanden, eftersom även goda andar kan 

bli onda om de inte släpps fria. 

Senare i berättelsen kommer karaktärerna ännu längre ifrån varandra genom olika 

missförstånd och förvecklingar. Jan misstänker Sarto för en komplott mot européerna på 

plantagen, och Sarto misstänker Jan för att själv ha släppt i väg Civi med fångstlinan fortfarande 

fastbunden och i fel skog. Men Sarto rentvås från misstankarna, och Jan förklarar att Civi rymde 

under natten, och det visar sig att den lina han har är en annan lina, som några andra försökt 

binda fast honom i. De bestämmer sig för att glömma det som har varit. 

 

”Det kan väl kvitta! Du, Jan, alltihop kan välan kvitta nu när han ville hem till oss!”. 

”Ja, det kan kvitta”, säger Jan, och med ens är det som om en hård lianknut löser upp sig inom honom, en 

knut som har varat länge, länge. Hem till oss, sa Sarto. Oss. Vilket skönt ord. Inte du eller jag. Utan vi.43 

 

 
42 Harry Poeze, “Dutch internees and their rescue” i End of Empire: 100 days in 1945 that changed the world. 

http://www.endofempire.asia/1020-2-dutch-internees-and-their-rescue-3/ 2020-05-31 
43 Pleijel (1975) s. 121 

http://www.endofempire.asia/1020-2-dutch-internees-and-their-rescue-3/
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Efter detta ger Jan över hela ägarskapet till Sarto, eftersom han vet att han själv inte kan stanna 

på plantagen länge till. Jans överlåtande av Civi till Sarto sammanfaller med hans acceptans av 

det faktum att landet han växt upp i, och som han sedan han var barn uppfostrats till att bli en 

framtida herre över, inte längre finns till. Eftersom Sarto nu är ägare är det han som säger åt Jan 

att plocka insekter åt Civi. Deras jämnåriga holländska kamrat Pearl ser dem, och viskar till sin 

styvmor att ”nästan allting rätt upp sig” och Jans tjänare Mangon sammanfattar scenen med 

orden ”Nu har ljuset börjat falla lika.”44 Detta slut betonar det budskap som gått som en röd 

tråd genom boken, att det är det symmetriska, ömsesidigt respektfulla förhållandet som är 

idealet. Samtidigt som slutscenen inger en känsla av fullbordan finns en viss flyktighet i scenen. 

De europeiska karaktärerna kommer att föras bort eller behöva fly medan Sarto får klara sig 

bäst han kan i en turbulent och föränderlig värld. Bilden av Sarto och Jan som tillsammans tar 

hand om Civi, visar en önskan om hur samhället borde se ut, och ett tecken på en inre förändring 

som har skett, inte resultatet av en i realiteten fullbordad avkolonisering eller försoning. 

 

Etiken som svepskäl för att bevaka sina egna intressen 

Den tredje boken i serien utspelar sig delvis parallellt med bok nummer två. Båda böckerna 

inkluderar den japanska invasionen, som i verkligheten varade i tolv dagar. I den andra boken 

i trilogin beskrivs denna invasion på ungefär lika många sidor som dagar den varade, och när 

kapitulationen är ett faktum är berättelsen nästan slut. Den tredje boken har likt den andra boken 

sin kronologiska startpunkt innan japanerna landstigit, men själva invasionen behandlas mer 

ingående, på ungefär dubbelt så många sidor, bland annat eftersom vi får följa denna tid från 

två olika platser och två olika perspektiv. När java sedan kapitulerar har vi kvar ungefär en 

tredjedel kvar att läsa i Eldflagor, som också skiljer sig lite från de andra böckerna i det att den 

är skriven i preteritum i stället för present. 

Innan och under invasionen får vi i tredje boken följa händelsernas förlopp från militärens 

perspektiv. De två soldaterna Jim och Johan är så sammansvetsade att de går under det 

gemensamma namnet JiJo. De har bland annat blivit sammansvetsade genom sitt motstånd mot 

att lyda generalens ibland orimliga order. De vinner kamraternas gillande när de tillsammans 

avslöjar övermaktens verklighetsfrånvändhet, som när en av dem, som svar på en åthutning, 

anmäler sig själv för att ha brutit mot de stränga disciplinreglerna att alltid putsa skorna. Det 

som blir komiskt i situationen är att hela armén står med lera upp till knäna. Att tvingas putsa 

skorna framstår som en tom gest då deras skor, oavsett de är pustade eller ej, överhuvudtaget 

 
44 Ibid, s. 122 
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inte är synliga. Men denna upproriskhet inom systemet, där både Jim och Johan kan mötas, 

döljer en grundläggande skillnad i deras hållning som med tiden skapar en spricka inom JiJo. 

Medan Johan kan vägra lyda onödiga eller fåfängt tomma order är han i grunden trogen arméns 

mål, medan Jim, som är inspirerad av sin syster Pearl som förekommer i tidigare böcker, inte 

håller med om Nederländernas anspråk på ön Java. Han tvivlar på om det överhuvudtaget är 

rätt sak att slåss för. I en sådan diskussion använder Johan det etiska argumentet för att försöka 

övertyga Jim. 

 

”Ja, inte vet jag”, sa Jim lågt. ”Inte vet jag varför jag skulle försvara Java. Vad är Java? En ö som tillhör 

javaneserna och där vi egentligen inte borde sitta kvar som härskare.” 

Johan gjorde en sådan häftig rörelse att han nästan hade ramlat över bord. ”Du pratar!” utbrast han. ”Vi har 

ju varit här i mer än tre hundra år, vi hör hit! Har vi kanske inte byggt upp något, skapat ordning och reda 

och försett landet med vägar och skolor och sjukhus och höjt folkets levnadsstandard.”45 

 

Till skillnad från farmodern i det tidigare exemplet uttrycker inte Johan en önskan om hur 

Nederländerna hade kunnat sköta sin koloni. Johan menar att det Nederländska styret faktiskt 

har varit en god kraft i Nederländska Ostindien, och att denna ordning är tillräckligt god för att 

vara etiskt försvarbar i en krigssituation.  

Jim, som är den av karaktärerna i JiJo-duon som vi senare får följa, kan nästan 

ryggradsmässigt slå ner Johans argument om ett etiskt kolonialt styre. 

 

”Vilket folk pratar du om, Johan? Levnadsstandard! Vilkas levnadsstandard har höjts mest, tror du? Varför 

har vi, vi kolonisatörer, fått fickorna fulla med kosing, tror du? Jo, därför att vi har tagit det mesta av det 

här landets rikedomar och har låtit det bruna folket göra grovjobbet åt oss. Nej, det folket blir nog bara 

själaglada om vi packar oss iväg. Eller om det nu är så att vi ska bli utsparkade.”46 

 

Som vi har sett i boken innan tänker hans styvmor och syster liknande tankar hemma på 

plantagen parallellt med detta. Johan svarar överhuvudtaget inte på Jims motargument, utan 

angriper istället problemet från ett annat håll. 

 

”Du är knäpp! Jim! I morgon dag kan elden vara lös på allvar. Vad gör du då? Om japparna skulle kröka 

så mycket som ett hår på Lillsyrran, henne som du har snackat så mycket om, tänker du vela då med?47 

 

Det här är inte ett argument som Jim lika lätt kan svara på eftersom det innehåller ett 

inneboende dilemma. Å ena sidan är det Pearl som har inspirerat honom till att ha andra 

ideal än att slåss för fosterlandets ära. I sina avskedsord till brodern har hon i princip 

 
45 Sonja Berg Pleijel, Eldflagor, (Stockholm 1976) s. 27 
46 Ibid 
47 Ibid, s. 28 
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manat till civil olydnad. Å andra sidan hänger Pearls fysiska säkerhet på att den 

holländska armen håller stånd mot japanerna. Dialogen mellan Jim och Johan slutar med 

Johans ord, och istället tar en inre dialog inom Jim vid, där han funderar över detta 

dilemma. 

Detta exempel visar på några viktiga poänger som författaren gör i böckerna. Till 

att börja med ser vi att Jim har ett bra svar på Johans ord om att Nederländerna gjort något 

gott för Javas befolkning. Denna syn var vanlig under den etiska politiken, och Jim visar 

att det finns ett starkt motargument. Men det visar också att Johans etiska argument inte 

verkar vara hans huvudsakliga skäl för att slåss för Java, utan snarare ett svepskäl. När 

Jim har givit svar på tal kan inte Johan komma med något motargument om varför 

Nederländernas styre visst varit bra för javaneserna, utan i stället kommer han med ett 

mycket mer personligt argument. Författaren visar därigenom hur denna rädsla för sitt 

eget och sina familjemedlemmars liv i många fall är den egentliga anledningen till att 

människor ställer upp på krig, och att den ideologiska övertygelsen kanske är en 

efterhandskonstruktion, ett sätt att på ett finare sätt rättfärdiga sina mer personliga motiv. 

Dialogen visar också att de mer personliga motiven är svårare att bortse ifrån. Bara för 

att Jim ser igenom och har slutat tro på de ideologiska motiven, krävs det mycket mer av 

honom för att han ska våga ta steget och desertera, och därigenom riskera sin egen fysiska 

säkerhet. Även om han inte känner någon lojalitet med Nederländska Ostindien är det 

svårt att släppa lojaliteten med sin familj. Detta dilemma förkroppsligas i Pearls gestalt, 

eftersom Jim upplever att de två imperativen att inte svika Pearls starka ideal och att inte 

svika hennes fysiska säkerhet går rakt emot varandra. Liksom de andra karaktärerna i 

böckerna tvingas Jim hitta ett sätt att övervinna dessa inre konflikter, vilket han gör då 

han väljer att lita på en japansk fallskärmshoppare som hamnat i ett träd. Den japanska 

soldaten känner även han mer lojalitet till sin lillasyster än till sin kejsare, och de väljer 

att tillsammans desertera och försöka finna ut vilka värden de själva vill slåss för i stället 

för att lyssna på sina respektive arméer.  

 

Sammanfattning och diskussion 

Genom analysen av dessa fyra exempel har vi fått större kunskap om hur kolonialismen 

som sådan, och frågor som rör den etiska politiken, diskuteras i böckerna. Vi har sett att 

frågor väcks redan från allra första början, frågor som rör kolonialismens existens, och 

den lydnad och ojämlikhet som systemet bygger på. Läsaren får också tydliga signaler på 

att inte bara kolonialismen så som den såg ut i realiteten, utan också så som den såg ut i 
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den etiska politikens utopi, varken skulle vara möjlig eller önskvärd. Den skulle vara 

omöjlig på grund av de materiella krafter som styr världen och oförmågan hos 

människorna som bär på dessa ideal att omsätta dem i praktiken, vilket tydliggörs i de två 

första exemplen. Den är också oönskad därför att detta synsätt i grunden är paternalistiskt 

och utgår ifrån att den europeiska, occidentala kulturen är överlägsen alla andra. Vi får 

dessutom i de två sista exemplen se att en vilja att hjälpa ett annat folk kan vara ett 

svepskäl för mer själviska intressen. 

Trots att utopin om en perfekt koloni inte framställs som något man bör sträva mot, 

betyder det inte att berättelsen saknar framtidshopp. Tvärtom finns det en nästan utopisk 

ton i böckerna, som framförallt kommer fram i Mangons profetiska förutsägelser om 

lyckliga förändringar. Det finns ett hopp om en bättre framtid, som bygger på jämlikhet 

snarare än förtryck, och som i bokserien aldrig realiseras i själva samhället, men däremot 

inom människor, och mellan människor, som i exemplet med slutscenen där Jan och Sarto 

hjälps åt att ta hand om spökdjuret. I författarens efterord till Varsel över Wonokojo, som 

ger historisk bakgrundsinformation till boken, och fakta om de historiska händelser som 

tog vid där boken slutar, uttrycker författaren att detta jämlika tillstånd till sist var det som 

segrade. ”Det fanns fiendskap mellan indoneser och holländare på sina håll en gång. Men 

den fiendskapen har besegrats av den vänskap som var starkare, och den vänskapen består 

idag.”48 

Om vi ska återkoppla detta till modernitetsbegreppet, så är det först och främst 

intressant att notera att både framtidsvisionen om det jämlika samhället med fria 

människor, och visionen om ett idealt kolonialt styre som den etiska politiken står för, 

kan sägas vara idéer som har att göra med moderniteten. Båda är utopier om framtiden, 

och båda utgår ifrån att människan är kapabel till att skapa ett bättre samhälle att leva i. I 

denna trilogi kan man därför säga att två olika modernitetsutopier står emot varandra, som 

båda har som uttalat mål att skapa en bättre värld, men där den ena bygger på en 

grundläggande ojämlikhet och en djupt rasistisk världsbild, medan den andra mer utgår 

ifrån människans frihet. Om böckerna om Pippi Långstrump kan ses som en modernistisk 

utopi om den fria människan, skulle man kunna se det som att Sonja Berg Pleijels böcker 

utgör en liknande utopi, men att denna utopi kontrasteras mot en annan av modernitetens 

utopier, där människans frihet, i stället för att realiseras, tas ifrån henne. 

 
48 Pleijel (1975) s. 123 
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För att göra det ännu mer komplicerat framgår det i bokserien hur båda dessa vägar 

som moderniteten kan ta, kolonialismen och avkolonialiseringen, båda två har en reell 

sida och en ideal sida. Kolonialismens reella sida representeras av den korrupta och 

orättvisa värld som karaktärerna befinner sig i, och som bland annat Jans stränge och 

frånvarande far representerar. Den ideala sidan representeras av de ideal som till exempel 

Pearls farmor står för, och som ligger nära den etiska politikens tankar. Genom exemplen 

som visats ovan förstår läsaren att dessa ideal aldrig kunde förverkligas inom det 

koloniala systemet. Men det framkommer också att idén om en etisk kolonialism är fel på 

ett mer grundläggande plan, för även om idén hade kunnat realiseras skulle ett sådant 

system vara ojämlikt och osymmetrisk. Detta blir väldigt tydligt i exemplet där tjänarna 

tackar nej till Julies gåva. 

När det gäller avkolonialiseringen finns också en ideal och en reell sida. Idealet om 

en fredlig avkolonisering uttrycks symboliskt i slutscenen mellan Jan och Sarto. Den 

uttrycks också direkt i ord av Pearl lite tidigare i boken. När Jan säger att de två inte längre 

hör hemma på Java svarar hon: 

 

”Det gör vi visst!! Vi är födda här! Jan, du och jag ska hjälpa till att skapa en ny historia, inte alls en 

nederländsk-ostindisk, utan en indonesisk! Java och alla de andra öarna här ska bli ett fritt land som 

ska heta Indonesien, det vet du väl? Det kan väl hända att det är indonesierna som ska bestämma då, 

men vi kan hjälpa dem att bygga upp deras nya land. Vi hör ju dit. Det gör inte japanerna.”49 

 

Jan tänker att något sådant inte är möjligt, men Pearl säger att man måste tro på ett under. 

Den realitet, som vi och författaren känner till med facit i hand, blev inte så som 

Pearl hade tänkt sig. Vi kan nästan med säkerhet sluta oss till att varken Jan eller Pearl 

kunde vara kvar på Java efter att ockupationen var över. Jan förklarar att javaneserna inte 

längre vill ha kvar dem efter allt det som har varit. Med vårt historiska facit kan vi också 

se att anledningen till att Pearls vision inte kunde realiseras bland annat var 

Nederländernas ovilja att erkänna det fria Indonesien som Pearl ser framför sig i sin 

framtidsvision.  

Varken en ideal kolonialpolitik eller en ideal avkolonisering är per definition möjlig 

i praktiken. Men böckerna uttrycker tydligt att endast ett av dessa ideal, det som handlar 

om människans frihet och det rättvisa samhället, är värt att sträva emot, hur omöjligt det 

än tycks vara att realisera. Detta gör också bokens karaktärer, och de skapar förändring, 

om inte på en samhällelig nivå så åtminstone inom sig själva. 

 
49 Pleijel (1975) s. 113 
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Att Sonja Berg Pleijel argumenterar emot den etiska politikens tankar på 

sjuttiotalet, då den nederländska kolonialtiden redan var över blir mer förståeligt i ljuset 

av detta. Dessa ideal får utgöra en typ av kontrastvätska för att synliggöra den utopi om 

människans frihet som lyfts fram som något som bör vara varje människas mål att sträva 

emot, vilken tid man än lever i.  

 

 

Dissonans och harmoni, Java-serien i kontrast till de barnböcker 

som var inspirerade av de ethische politiek. 

 

 

Som tidigare nämnts kommer denna del av uppsatsen att jämföra den trilogi vi har analyserat 

med barnböcker som var inspirerade av den etiska politiken. För att kunna göra detta måste vi 

först gå in närmare på vilka dessa barnböcker är, och exakt hur de ethische politiek kom att 

påverka barnlitteraturen. För att undersöka dessa barnböcker behöver vi någon typ av standard 

på vad man under trettio- och fyrtiotalet ansåg vara en ”etisk” kolonial barnbok. Som tur är för 

oss finns på sätt och vis en sådan, i form av en litteraturtävling under namnet 

Garoedaprijsvraag.  

Till att börja med kan vi slå fast att inte alla böcker som skrevs under den tiden som den 

etiska politiken var det officiella policyn i nederländsk kolonialpolitik, alltså från 1901 till 1945, 

var influerade av den etiska politiken. Långt ifrån. Som vi tidigare sett var det svårt för de 

styrande att få med sig de breda folklagren i de ethische politiek, och detta syns också i 

barnboksutgivningen. Kraven på en mer etisk politik i Nederländernas koloniala styre, samt en 

mer etisk kolonial kultur, var något som kom uppifrån snarare än från gräsrötterna. En instans 

som stod för dessa värderingar var het Tropische Instituut, det tropiska institutet, som på olika 

sätt försökte skola in den yngre och äldre befolkningen i Nederländerna i dessa tankar. För att 

uppnå detta mål anordnade institutet därför bland annat ett barnboksbibliotek, där barn kunde 

låna böcker om Nederländernas kolonier. Man skapade också en tidskrift med förslag på 

lämpliga böcker till föräldrar och lärare. Fram mot andra halvan av trettiotalet tyckte gruppen 

att det inte gavs ut tillräckligt många, eller åtminstone inte tillräckligt många bra barnböcker, 

och därför bestämde de sig för att utfärda ett pris, de Garudaprijsvraag, dit författare kunde 

skicka in tidigare opublicerat material för att vinna en summa pengar, och ha möjlighet att bli 
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publicerade. Detta pris instiftades alltså bland annat för att främja skrivandet av sådan litteratur 

som ingjuter den etiska politikens värderingar hos läsaren.50  

Priset delades ut vartannat år mellan åren 1937 och 1950, med ett uppehåll för krigsåren.51 

Några av manuskripten är osäkert om de publicerades, men åtminstone sju av böckerna som 

fått ett första- eller andrapris i Garoedaprijsvraag finns med i Dorothée Buurs annoterade 

bibliografi över barnböcker med nederländskt-ostindiskt tema, som är mycket omfattande. 

Då juryn bakom Garoedaprijsvraag verkar ha ett tydligt mål att förmedla den etiska 

politikens tankar, och därför också hade en särskild standard för hur en barnbok skulle vara, 

kommer jag att använda böckerna som vunnit detta pris som en standard för att ta reda på hur 

pass influerad av denna tankeströmning en barnbok kan sägas vara. Jag kommer inte bara att 

jämföra Sonja Berg Pleijels Java-trilogi med böcker som vunnit Garoeda-priset, utan jag 

kommer också att se vilka kriterier Garoeda-prisböckerna verkar fylla, och jämföra trilogin 

med böcker som stämmer in på dessa kriterier. 

 

Garoedaprijsvraags vinnande bidrag och den etiska politiken 

En viktig gemensam faktor för alla Garoedaprijsvraag-vinnare, förutom en, är att en inhemsk 

eller ickeeuropeisk karaktär är huvudperson i boken, antingen ensam eller tillsammans med 

andra. Om vi genom Buurs annoterade bibliografi undersöker den nederländska utgivningen 

av barnböcker med ostindiskt tema mellan 1937 och 1950, kan vi se att endast en bråkdel av 

böckerna handlar om en icke-europeisk karaktär i första hand. För barnboksutgivningen i stort 

gällde att europeiska karaktärer var det vanliga, även i böcker som utspelade sig i området 

som utgör det nuvarande Indonesien. 

Bland de barnböcker som faktiskt enligt Buurs beskrivning verkar ha haft en icke-

europeisk huvudperson är ungefär hälften kristna böcker med ett mycket tydligt 

missionsmotiv.  Böcker med ett sådant motiv kommer jag att räkna bort ur min undersökning, 

eftersom inte en enda av böckerna som vann Garoedaprijsvraag har ett övergripande kristet 

motiv.  

Det verkar som att den nederländska marknaden framförallt efterfrågade berättelser 

centrerade kring de europeiska barnens liv, där den inhemska befolkningen i bästa fall 

förekommer som dekor. Att välja att göra en av bokens huvudpersoner, eller till och med 

bokens enda huvudperson, till icke-europé var ett avsteg från normen som endast verkar ha 

 
50 Dolinde van Kol, “De Garoedaprijsvraag voor het beste koloniale jeugdboek” i Literatuur zonder leeftijd 

(2005), s. 85 – 86 
51 Ibid, s. 84 
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haft två bakomliggande motiv. Antingen ville man göra reklam för kristendomen, eller så ville 

man göra reklam för den etiska politiken. Det är alltså den senare gruppen böcker som är 

relevant i min undersökning.52 

Antalet böcker som på detta sätt kan sägas vara inspirerade av de ethische politiek 

stannar på ett drygt tiotal, vilket är en försvinnande liten del av de många barnböcker med ett 

ostindiskt tema som gavs ut under den angivna tiden. Av detta dryga tiotal tillhör ungefär 

hälften till de böcker som publicerades efter att de skickats in, och fått ett pris, i 

garoedaprijsvraag. Det ska också sägas att det finns en viss överlappning bland författarna, så 

antalet författare som skrev i denna anda är med andra ord ännu mindre än antalet böcker de 

producerade mellan sig. Några av författarna verkar ha anpassat sitt skrivande specifikt till 

tävlingens implicita krav, medan andra, oavsett om de skriver för garoeda-priset eller inte, 

ständigt är trogna den etiska politikens värderingar. 

 

Garoeda-priset och dess tid 

Priset gavs ut mellan åren 1937 och 1950. Under hela denna tidsperiod skedde en ständig 

upptrappning i svårigheterna för Nederländerna att genomföra en så kallad etisk 

kolonialpolitik i praktiken. Innan garoeda-priset ens började ges ut hade Nederländerna 

drabbats ekonomiskt av depressionen, och detta hjälptes så klart inte av att Nederländerna 

några år in i tidsperioden drogs in i andra världskriget. Efter 1942 hade Nederländerna svårt 

att genomföra någon politik överhuvudtaget på Java då ön styrdes av Japanerna, och när de 

allierade segrade 1945 gav de förvisso tillbaka styret till Nederländerna, men då hade 

Soekarno redan utropat Indonesien som ett självständigt land, som vid denna tid redan hunnit 

bygga upp en militär som bjöd motstånd. Nederländerna gav upp sina försök att med militära 

medel ta tillbaka sin före detta koloni år 1947 genom ett ingripande från FN, och först 1949 

erkände de landets självständighet.53 Först året efter, 1950, delas det sista garoeda-priset ut 

innan det upphörde. Idén om ett etiskt kolonialt styre lyser starkt i garoeda-prisets historia, 

ända fram till slutet av denna tidsperiod, då realiserandet av de ethische politiek inte längre 

endast hindras av underfinansiering, utan då hela den geopolitiska grund projektet vilar på är 

upplöst. Intressant nog nämner de som har hand om priset ingenting om Indonesiens 

självständighet i sitt sista bokslut.54 

 
52 Dorothée Buur, Indische jeugdliteratuur: geannoterde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en 

Indonesië 1825-1991. (Leiden 1992) s. 232 - 310 
53 T. Friend, Indonesian Destinies (Harvard 2003) s. 35  
54 van Kol (2005) s. 94 
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Den etiska politiken som tema i Garoedaprijsvraag-vinnande böcker 

Innan jag jämför det tiotal böcker som kan sägas vara inspirerade av de ethische politiek med 

Sonja Berg Pleijels Java-trilogi, vill jag visa några exempel på hur dessa tankegångar lyfts 

fram av några av böckerna som tilldelats garoeda-priset. Till att börja med vill jag rama in 

prisets historia, genom att undersöka en bok som tilldelades priset alldeles i början av 

garoeda-prisets historia, och en som tilldelades priset under ett av de sista åren då det gavs ut, 

för att se hur dessa böcker återknyter till den historiska utvecklingen. 

Första gången garoeda-priset delades ut gick förstapris till en bok som utspelade sig i 

Surinam. Man bestämde sig då för att även ge ut ett andrapris till en bok som utspelade sig i 

Nederländska Ostindien, eftersom det framförallt var intresset för denna koloni, snarare än för 

Surinam, man ville främja.55 Denna bok har titeln Waar de bamboe ruischt, och är otypisk på 

så sätt att den inte har någon ickeeuropeisk huvudperson, även om det förekommer en 

halvbror av blandat ursprung. Huvudpersonen är en holländsk flicka vars mor, då fadern dör, 

gifter om sig med en administratör för en sockerplantage i Nederländska Ostindien. Ina, som 

huvudkaraktären heter, trivs inte på plantagen där allting handlar om karriär och profit. När 

den ekonomiska krisen sätter igång åker hennes mor och styvfar tillbaka till Europa, medan 

Ina blir lärarinna i Bandung.56  

I denna berättelse kan man tydligt se exempel på den tidigare rollen som den etiska 

politikens förespråkare ansåg att européerna hade haft representerad av sockerplantagen. 

Precis som pseudonymen Multatuli på 1860-talet beskrevs girigheten hos plantageägarna 

beskriver Augusta van Slooten denna värld som girig och korrupt. Hon beskriver också en 

positiv, ”etisk” roll för den europeiska befolkningen, som bokens huvudperson till sist väljer. 

Hon blir lärare, och bidrar därmed till att höja landets kunskapsnivå, ett av den etiska policyns 

projekt. Att föräldrarna som administrerade plantagen åker tillbaka till Europa och Ina som 

blir lärare stannar kvar kan läsas som ett skifte i vilken typ av européer som författaren vill 

visa borde styra Java.  

Det måste dock sägas att detta inte helt passar in i det vanliga mönstret för dessa böcker, 

eftersom det i de flesta fall är just den äldre, snarare än yngre, generationen som står för den 

etiska politikens ideal. Kanske är det för att den etiska politikens förespråkare så ofta 

använder den goda föräldern som metafor för européernas roll i kolonin, att det vore 

kontraproduktivt att inte låta de faktiska föräldrarna i barnböckerna i de flesta fall inkorporera 

 
55 Ibid, s. 89 – 90 
56 Buur (1992) s. 251 – 252 
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detta ideal. Om föräldrar inte framstår som goda faller ju själva metaforen som idén bygger 

på. Just i detta fall kan man tänka sig att det var lockande för författaren att bryta mot denna 

norm för att på ett tydligare sätt kunna gestalta skiftet från den äldre generationen och tiden 

innan den etiska politiken, till den nya generationen som kan bygga upp kolonin på ett nytt 

och bättre sätt. Förutom den europeiska huvudpersonen och den problematiska föräldrarollen 

skiljer denna första bok också ut sig bland garoeda-pristagarna genom att den har mer fokus 

på den tidigare, negativa bilden av kolonialismen som den etiska politiken kritiserade, snarare 

än att fokusera på idealet man ville uppnå. Det verkar med andra ord som att juryn, eller 

kanske författarna som skickade in sina manuskript till tävlingen, det första året ännu inte 

riktigt hade hittat den form ännu som sedan blev dominerande, men det är ändå tydligt att 

redan den första boken representerade dessa ideal även om på ett lite annat sätt än de senare 

böckerna. 

En av de senare pristagarna i garoedaprijsvraag är Het geheim van Kebon Barat. Boken 

handlar om tre pojkar, en är heleuropeisk, en är av nederländskt-javanesiskt ursprung och en 

är javanes. De känner tillsammans till en hemlighet på gården Kebon Barat, som är en 

fruktträdgård tillhörande den holländske fadern till den holländsk-javanesiske huvudpersonen. 

Hemligheten som titeln syftar på är den underjordiska gång som man kan komma åt via en lös 

sten i källaren, och som var okänd även för gårdens ägare innan barnen hittade den. 

Denna bok gavs ut 1947, alltså samma år som FN ingrep för att få slut på 

Nederländernas krig mot Indonesien. Bokens handling verkar sträcka sig fram till ungefär 

krigsslutet 1945, då bokens nederländska karaktärer befrias från de japanska 

interneringslägren. Utropandet av ett självständigt Indonesien, och det våld som tvingade 

många nederländare att repatriera är ingenting som omnämns i boken överhuvudtaget, i stället 

slutar den ur karaktärernas synvinkel mycket lyckligt med att ordningen återställs och livet 

återgår till det normala. I slutet när bokens karaktärer gläds åt att Java äntligen åter är fritt, 

menar de fritt i bemärkelsen att det styrs av Nederländska Ostindien. Om Java under denna tid 

verkligen styrdes av Nederländerna går att diskutera, men i boken lämnas inga rum för sådana 

tvivel. 

Både den nederländska och den indoeuropeiska 57pojkens fäder samt många andra 

vuxna européer i boken står för den etiska politikens ideal, men en av dessa sticker ändå ut i 

det att han förkroppsligar detta ideal på ett mer direkt sätt än de andra. Denna person är Johan 

Westerhof, som är far till indoeuropeiske pojken, och det märks på flera sätt att han är en 

 
57 Ordet indoeuropeisk används ofta för att beskriva människor av blandat holländskt och javanesiskt ursprung 

under kolonialtiden, och ska alltså inte förväxlas med den indoeuropeiska folkgruppen eller språken. 
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nyckelkaraktär i berättelsen. Till och med titeln speglar detta, för gården Kebon Barat är den 

malajiska58 översättningen av hans efternamn Westerhof, som han själv har givit till sin 

fruktträdgård. Han ramar in hela bokens handling genom att vara med i både bokens första 

scen, då han berättar om sina livsäventyr för barnen, och dess sista, då de åker hem från det 

befriade interneringslägret i hans bil. 

Johan visar på många sätt respekt och kärlek till landet han lever i, vilket ingick i den 

etiska politikens ideal. Han förespråkar ibland nästan en radikal form av denna strömning, i 

det att han gift sig med en javanesisk fru, och att han säger till sin son att aldrig skämmas för 

sitt javanesiska arv.59 Han försöker även övertala den heleuropeiska huvudpersonens far om 

att det inte är så farligt att blanda malajiska och nederländska ord.60 Detta var under en tid då 

det koloniala samhället blivit alltmer negativt mot både blandade äktenskap och 

språkblandning.61 I sin fruktträdgård hjälper han till mycket själv med arbetet, vilket inte 

heller hörde till vanligheten för den europeiska befolkningen, eller de som hade tjänare som 

kunde arbeta åt dem. Bland bokens vuxna karaktärer, som alla är goda och sympatiska, 

framstår Johan som någon som går steget längre och därför blir en extra bra förebild. 

Denna faderskaraktär som symbol för de ethische politiek blir dock extra tydlig då det 

visar sig att hans mål inte bara är att leva i perfekt harmoni med landet och människorna han 

har runt omkring sig, utan att han också genom sina kunskaper vill förbättra och förädla 

landet. Detta lyfts fram något förtäckt, men ändå klart och tydligt, när han talar med barnen 

om fruktförädling. Han menar att Ostindiens frukter är mycket goda, men att de borde gå att 

förädla mycket mer än man dittills hade gjord, och han tar upp andra länders kulturväxter som 

exempel. Ungdomarna spinner vidare i samtalet i en alltmer fantastisk riktning och de 

drömmer om mangofrukter stora som fotbollar utan någon oätlig kärna i mitten.62 

Om Johan representerar hoppet om ett etiskt sätt att förädla den nederländska kolonin är 

det extra intressant att se vad som händer med honom under den japanska invasionen och 

ockupationen. Som tidigare nämnts finns det en hemlig gång under fruktträdgården, som 

också är hemligheten som bokens titel syftar på, och i denna gång lyckas Johan gömma sig 

under hela den japanska ockupationen. Johan är den enda av de europeiska karaktärerna som 

 
58 Jag använder malajiska som motsvarighet till engelskans Malay som betecknar den större språkfamilj som 

modern malaysiska och indonesiska ingår i, till skillnad från Malaysian, som är nationalspråk i Malaysia. På 

engelska är denna skillnad mer vedertagen än på svenska, men malajiska/malaysiska tycker jag är bra alternativ. 

Eftersom Indonesien som land inte fanns ännu under denna tid används inte termen indonesiska, som är 

beteckningen för Indonesiens nationalspråk. 
59 W. van den Boogard, Het Geheim van Kebon Barat (’s-Gravenhage 1947) s. 79 
60 Ibid, s. 86 
61 Reggie Baay, De Njai: het concubinaat in Nederlands-Indie (Amsterdam 2009) s. 164 – 165 
62 van den Boogard (1947) s. 81 
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vi får följa som aldrig hamnar i lägret. Även hans halvjavanesiske son, kan röra sig relativt 

fritt i javanesiska kläder, blir till sist avslöjad som europé och internerad. De tre 

huvudpersonerna som kommer från tre olika bakgrunder gör det möjligt för Johan att leva 

utan att bli avslöjad under hela denna tid genom att lova att aldrig avslöja ”Kebon Barats 

hemlighet” för någon. När de precis efter japanernas ockupation lyckas lämna lägret och ta sig 

till Kebon Barat möter Johan dem på trädgårdsgången, i full styrka till skillnad från de andra 

som blivit medtagna av lägret, och han utstrålar att han åter är herre i sitt eget hus. Hans 

karaktär kan på så sätt läsas som ett förkroppsligat och levande hopp på ett etiskt kolonialt 

styre som inte ens en tre år lång ockupation lyckas förstöra, ett hopp som de tre unga 

huvudpersonerna av både europeisk, javanesisk och blandad bakgrund tillsammans lyckas 

skydda trots sina egna vedermödor. 

I både Pleijels trilogi, och i de böcker som var influerade av den etiska politiken, är det 

som sagt vanligt att huvudpersonen, eller någon av huvudpersonerna, inte är heleuropeisk. Att 

skildra ett ickevästerländskt perspektiv tillhörde inte mittenfåran i barnboksutgivningen 

varken i det svenska sjuttiotalet eller i Nederländerna under kolonialtiden. Att Sonja Berg 

Pleijels böcker, som har en javanesisk och en indoeuropeisk huvudperson, delar denna likhet 

med de böcker som vann Garoeda-priset är intressant, och det är värt att undersöka hur dessa 

karaktärer beskrivs för att se vad det säger om Pleijel respektive de nederländska författarnas 

syn på det koloniala samhället.  

Vem som räknas som västerländsk och inte är redan komplicerat, och särskilt i 

Nederländska Ostindien var detta komplext eftersom barn av blandat ursprung enligt lag 

räknades till européerna om de blivit erkända av en europeisk far.63 Samtidigt utsattes de ofta 

av rasism inom kolonins europeiska sfär på grund av sin hudfärg och klass. När jag 

undersöker hur de icke-europeiska karaktärerna beskrivs kommer jag också att de med 

exempel på karaktärer med blandat ursprung, även om dessa tekniskt sett räknades till 

européerna i det Nederländsk-Ostindiska samhället. Men innan jag kommer in på denna del 

vill jag till att börja med jämföra auktoriteternas roll, mellan Sonja Berg Pleijels bokserie och 

den etiska politikens barnböcker. 

 

Lydnad och auktoriteter 

Det är tydligt att de böcker som vann garoeda-priset, och de andra böcker som liknar dessa 

ideologiskt, helst ville visa upp det positiva idealet snarare än att visa på de brister inom det 

 
63 Elsbeth Locher Scholten, Women and the colonial state: essays on gender and modernity in 

the Netherlands-Indies, 1900-1942 (Amsterdam 2000) s. 18 
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koloniala samhället som gjorde att den etiska politiken uppstod. Som vi tidigare har sett 

upphörde inte fattigdomen och förtrycket som genom ett trollslag år 1901 då den etiska 

politiken klubbades igenom, men många av de barnboksförfattare som skrev i den etiska 

politikens anda skriver ändå nästan som om det vore så. Att det koloniala samhället som 

målas upp i böckerna i grunden är gott, uttrycks genom att de allra flesta auktoriteter i nästan 

alla av dessa böcker beskrivs som goda, och den makt de besitter är inte godtycklig utan i de 

flesta fall befogad. Endast i den första garoeda-vinnaren kan vi se tecken på att kritisera ett 

utsugande system snarare än att måla upp en mer harmonisk utopi. Där beskrivs 

huvudpersonens styvfar och den plantageägarkrets han rör sig i som girig och pengalysten.  

För att komplicera bilden något måste vi se närmare på de olika typer av auktoriteter 

som förekommer i barnböckerna och vilka auktoriteter som förekom i den nederländska 

kolonin. Den nederländska kolonin i Ostindien var mycket hierarkiskt uppbyggd, vilket 

möjliggjordes av att det redan fanns tydliga hierarkier från början, åtminstone i den 

javanesiska kulturen, som holländarna kunde utnyttja till sin fördel. Inom den etiska 

politikens tankeströmning rådde en ambivalens gentemot inhemska auktoritetsposter. I Max 

Havelaar beskrivs en sådan javanesisk auktoritet i en mycket negativ dager, och romanen kan 

läsas som en kritik mot det dubbla förtryck man menade att den javanesiska 

bondebefolkningen utsattes för, som kom både från de javanesiska furstarna som ville ha sin 

del av profiten, samt det nederländska styret som dessa furstar var en typ av vasaller åt. På 

trettio- och fyrtiotalet fanns det många inom den etiska politiken som höll fast vid denna 

kritik, medan andra var positiva till inhemskt självbestämmande, vilket gjorde att de ville ge 

de javanesiska posterna i den koloniala administrationen mer makt och inflytande än förut.64 

Ett exempel på en sådan post som man genom en reform ville ge mer makt var wedana, som 

var en javanesisk post inom den koloniala administrationen. Det verkar som att de som skrev 

barnlitteratur influerad av de ethische politiek var positiv till detta och ville förmedla en 

positiv bild av till exempel wedanan till sina läsare. I åtminstone två av böckerna som jag har 

valt att undersöka är bilden av wedanan mycket god. I Si Ardjoe en zijn buffel, står wedanan 

för rättvisa och rättssäkerhet, och gör så att den javanesiska pojken som är huvudperson får 

komma ut ur fängelset efter att ha blivit falskt anklagat för att ha stulit en buffel.65 I Het 

geheim van Kebon Barat hjälper en wedana den holländska familjen under japanernas 

ockupation. 

 
64 van den Doel (1994) s. 171 
65 Simon Franke, Si Ardjoe en zijn Buffel (Amsterdam 1938) s. 93 
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I Si Ardjoe en zijn buffel beskrivs både javanesiska och europeiska auktoritetspersoner 

på alla nivåer som goda, allt ifrån huvudpersonens föräldrar, byhövdingen i hans by, upp till 

föräldrarna i den europeiska familj han arbetar åt. Alla dessa auktoriteter är rättvisa och 

kärleksfullt inställda till Si Ardjoe. De auktoritetsfigurer som inte är lika välvilligt inställda, 

och som skapar problem för honom, tillhör båda gruppen främmande österlänningar, som 

inom det nederländska kolonialstyret utgjorde en typ av mellangrupp mellan européerna och 

den inhemska befolkningen. Till denna grupp tillhörde bland annat den kinesiska och arabiska 

befolkningen på ön. De två auktoriteter som Si Ardjoe har problem med är också just precis 

en kines och en arab. De har ingen officiell auktoritetsposition, men båda är auktoriteter i 

förhållande till Si Ardjoe i och med att de utgör hans arbetsgivare. Båda arbetar med handel 

av något slag, och båda beskrivs som mer eller mindre giriga och pengalystna. Medan alla 

andra auktoriteter behandlar huvudpersonen rättvist, och belönar honom för hans goda 

karaktär på olika sätt, anklagar först den kinesiska köpmannen och vid ett senare tillfälle 

också den arabiska honom för stöld. Ordningen upprättas genom att bokens europeiska 

auktoriteter är ännu mäktigare än den arabiska köpmannen, och kan på det sättet hjälpa Si 

Ardjoe att vinna över denna förtryckare.66 Precis som i Max Havelaar verkar författaren i 

denna bok vilja visa bilden av att en god europeisk makt kan hjälpa det javanesiska folket från 

en inhemsk eller icke-europeiskt förtryckare. Till skillnad från i Max Havelaar kommer dock 

detta förtryck inte främst från javanesiska överhuvuden, som Simon Franke beskriver i 

mycket god dager, utan från de folkslag som ansågs främmande i kolonin. Denna skillnad blir 

extra intressant i och med att själva berättelsen i Si Ardjoe en zijn buffel i stora drag är hämtad 

direkt från en sidoberättelse i Max Havelaar, dock kraftigt omarbetad för barn, med en mer 

harmonisk bild av det koloniala samhället och framförallt med lyckligare slut.67 

I Sonja Berg Pleijels böcker framkommer en mycket tydlig kritik av auktoriteter, och 

varje anspråk på makt eller inflytande över någon annan ifrågasätts. Att ifrågasätta och vägra 

lyda auktoriteter lyfts ofta fram som det moraliskt föredömliga i Sonja Berg Pleijels trilogi, 

oavsett om det är barn som ifrågasätter den vuxnes auktoritet, kvinnor som ifrågasätter mäns 

auktoritet eller javaneser som ifrågasätter européernas makt. Särskilt officiell makt, och dess 

attribut, är något som kritiseras. Poliser i uniformer beskrivs som människor som tror att de 

skapar ordning, men egentligen ställer till med oreda, och att den makt som uniformen ger 

dem på så sätt är destruktiv. Karaktären Pearl säger till sin bror Jim att inte luras av 

 
66 Franke (1938) s. 180 
67 ”Multatuli: de geschiedenis van Saidjah en Adinda” i nederlandse keurboeken voor het 

secundair onderwijs nummer 14 ed. dr Helsen (Antwerpen/Amsterdam 1975) s. 46 
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generalernas stjärnor och krusiduller, och att han inte ska tro att han behöver lyda dem bara 

för att de är beprydda med dessa symboler av makt och auktoritet.68 

Officiell makt och status presenteras aldrig i någon positiv dager i boken, oavsett om det 

är javaneser eller européer som besitter den. Den inofficiella makt som till exempel 

föräldraskapet inger beskrivs också som en position som lätt missbrukas, eftersom föräldern, 

endast i egenskap av att vara förälder och därmed äldre en barnet, inte automatiskt besitter en 

bättre moralisk uppfattning eller känsla för rättvisa. 

Det finns några javanesiska karaktärer i boken som besitter någon typ av positiv 

auktoritet. Denna auktoritet bygger mer på en typ av vishet än de yttre attributen. En sådan är 

Pak Kromo, som förekommer i Varsel över Wonokojo, seriens andra bok. Kromo betyder 

högtstående på javanesiska, och är också namnet på den stilnivå inom det javanesiska språket 

som anses den finaste att behärska och den artigaste att använda.69 Detta är dock en 

namnassociation som till skillnad från fallet med Civi och Pearl inte görs explicit i boken. 

Men den svenska stilnivå som denna karaktärs repliker är skrivna på verkar simulera nästan 

ett högjavanesiskt språk.  Av själva talsituationen kan man dock tänka sig att replikerna inte 

uttalades på högjavanesiska utan malajiska, eftersom det gäller ett samtal mellan en europé 

och en javanes, och malajiskan var det språk som talades mellan dessa folkgrupper. En annan 

viktig karaktär är Jans barntjänare Mangon, som liksom pak Kromo ofta talar i nästan 

profetiska ordalag. Framförallt är hon en mer närvarande vuxengestalt för Jan än vad hans 

europeiska föräldrar är. Genom att hon aktivt är närvarande och bemödar sig om att svara på 

hans frågor är det tydligt att hon, mer än Jans föräldrar, förtjänar den auktoritetsstatus hon har 

i hans liv, till skillnad från hans föräldrar som endast har denna position t i egenskap av att 

vara just föräldrar, och som dessutom missbrukar den. Ett genomgående drag i boken är den 

som bör lyssnas på inte är den som råkar stå högst i hierarkin, utan den som har en god etisk 

uppfattning. Det är Mangons och pak Kromos livsinsikter snarare än deras status inom det 

javanesiska eller koloniala samhället som gör att de europeiska karaktärerna i boken lyssnar 

på dem och känner stor respekt för dem. Och det är den europeiska flickan Pearls osvikliga 

moraliska kompass snarare än någon allmän upproriskhet som gör att hon klarar av att ge svar 

på tal till både Javas polischef och Jans föräldrar, samt inspirera sin storebror till att bli 

desertör. 

 

 

 
68 Pleijel (1976) s. 28 – 29 
69 John U. Wolf, Soepomo Poedjosoedarmo, Communicative Codes in Central Java (Ithaca 1982) s. 4 



38 

 

 

 

Icke-europeiska karaktärer 

Medan det vanliga i nederländska böcker som utspelade sig i kolonial miljö var att endast de 

europeiska karaktärerna hade agens och handlingsutrymme, gällde detta inte de böcker som 

var inspirerade av de etische politiek. I dessa böcker utgår ofta själva dramaturgin utifrån den 

icke-europeiska individen, som är hjälten i berättelsen. I de flesta av dessa böcker har 

personen ett tydligt mål, som han eller hon strävar efter, och som leder personen att ge sig ut 

på sin yttre eller inre resa för att uppnå detta mål. Under färden prövas deras karaktär, och om 

de framhärdar i sin goda moral och positiva karaktärsegenskaper blir de belönade, ofta av de 

styrande européerna. Detta gäller bland annat i Simon Frankes böcker. Si Ardjoe ger sig på 

eget bevåg ut på en lång resa för att köpa tillbaka familjens buffel, och Si Oentoeng i De 

wajangpop, som belönades med garoedapriset, ger sig ut på en livsresa för att få tillräckligt 

mycket kunskap för att bli en dalang, en javanesisk dockmästare och historieberättare.70 Den 

papuanska karaktären Tiliauw i Het geheim van de kloof, har som mål med sitt möte med 

européerna att få tillgång till vapen för att kunna ta sig in i den fiendeby där hans kärlek finns, 

något han också lyckas med. Han belönas också indirekt för sin hjälpsamhet gentemot den 

europeiska expeditionen i och med att de två nederländska männen bestämmer sig för att 

aldrig avslöja guldet de hittat under resan. En utgrävning skulle göra dem rika ha förödande 

konsekvenser för den papuanska befolkningen, och de bestämmer sig istället för en ”etisk” 

mellanväg, där de hämtar ut guldet lite i taget, och ger tillbaka en del till det papuanska 

folket.71 Ibland är det ödet som tvingar huvudpersonen ut på en sådan resa, som Djaidjin, i 

boken med samma titel, en javanesisk pojke som emigrerat till Sumatra och går vilse, och 

lever en tid tillsammans med platsens ursprungsinvånare. Han vinner genom detta äventyr 

lärdomar som gör att han sedan kan arbeta som skogsvaktare under det koloniala styret. 

Européerna i dessa berättelser är aldrig själva hjälten, utan tar nästan över rollen som de högre 

makter som har förmågan att belöna hjälten för hans eller hennes goda karaktär och moraliska 

handlingar.72 I Si Ardjoe en zijn buffel är Si Arjoe den hjälte som beger sig iväg långt 

hemifrån för att vinna tillbaka den förlorade buffeln till sin by. Men sättet han får tillbaka 

buffeln är inte genom de pengar han tjänar i den nederländska familjen han tar tjänst hos, utan 

genom att han hjältemodigt räddar deras lilla dotter, och blir belönad genom att fadern i 

familjen köper tillbaka buffeln ifrån den arabiska köpmannen. I boken framstår det som att det 

 
70 Buur (1992) s. 260 
71 R. Voorhoeve, Het geheim van de kloof: avonturen in de oerwouden van de Nieuw-Guinea (Amsterdam 1939) 

s. 201 – 202 
72 Buur (1992) s. 272 
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verkligen är Si Ardjoe som vinner tillbaka djuret genom sitt tålamod, sin ärlighet, arbetsvilja 

och mod, men det blir också tydligt att han aldrig på egen hand hade kunnat tjäna ihop den 

summa pengar som den arabiska köpmannen hade krävt. 

I Sonja Berg Pleijels böcker är det karaktären Sarto som utgör det javanesiska 

perspektivet bland de yngre huvudpersoner som fokaliseras. En stor skillnad mellan honom 

och till exempel Si Ardjoe, är hur världen är inställd till de båda karaktärerna. Medan man i Si 

Ardjoe får känslan av att hela världen kretsar kring honom, verkar omvärlden snarare förhålla 

sig ganska likgiltig gentemot Sarto. Medan Si Ardjoe tydligt belönad för alla sina goda 

handlingar gör Sarto goda saker utan att någon riktigt tar notis om det. Precis som Ardjoe gör 

han vid ett tillfälle en handling som räddar livet på en människa av europeisk börd, men han 

gör det vid en tidpunkt då detta inte längre medför någon materiell belöning eftersom de redan 

har förlorat sin maktposition på Java. I slutet av andra boken blir det tydligt att Sarto kommer 

att behöva klara sig mycket själv efter att boken har slutat. Han kan inte förlita sig på att 

någon med makt ser hans godhet och belönar honom därefter. 

Man skulle kunna se det som att författaren med detta vill visa en mer realistisk bild av 

det koloniala samhället där det inhemska barnet har svårare att bli uppmärksammat och 

uppskattat. En kritik mot böckerna skulle dock kunna vara att till och med författaren själv, 

liksom många av bokens karaktärer, ägnar för lite uppmärksamhet åt Sarto och hans inre 

tankar och känslor. Ibland är det lätt att få känslan av att de andra europeiska och 

indoeuropeiska karaktärernas tankar och känsloliv tar över. Att den javanesiska karaktären 

kan hamna i skymundan om det finns andra huvudpersoner tillgängliga som genom kultur och 

uppfostran är mer lika författaren själv är dock inte riktigt lika tydligt i Sonja Berg Pleijels 

böcker som i Het geheim van Kebon Barat, där javanesiska Nadi, trots att han är en av de tre 

som upptäckt hemligheten, knappt får komma till tals.  Sarto är trots allt en viktig person i 

handlingen,  det är han som först introducerar oss för spökdjuret Civi som blir berättelsens 

motor, och han spelar också en avgörande roll i seriens andra bok. 

När det gäller karaktärer av blandat ursprung är det intressant att dra en parallell mellan 

Atis karaktär i Eldflagor, respektive Henks roll i De geheim van Kebon Barat. De båda tillhör 

den så kallade indoeuropeiska befolkningen, som människor kallades som hade en icke-

europeisk förälder men som ändå enligt lagen var erkända inom den europeiska befolkningen. 

Het geheim van Kebon Barat utspelar sig likt Eldflagor under tiden för den japanska 

ockupationen, vilket gör att de båda karaktärerna Ati och Henk får en intressant dubbelroll.  

Eftersom indoeuropéerna enligt lag räknades till européerna under det Nederländska 

koloniala styret, blev de också automatiskt Japans fiender då Japanerna tog över makten. Men 
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till skillnad från de så kallade totoks, som endast hade europeiskt genetiskt ursprung, kunde de 

som hörde till indoeuropéerna lättare smälta in bland den javanesiska befolkningen, och på så 

sätt lättare undvika interneringslägren. Förutom de legala dokumenten var det framförallt 

europeiska kläder och behärskning av det nederländska språket som kulturellt sätt placerade 

dem bland européerna. Genom att undvika att tala nederländska, eller ens röja att man förstår 

språket, samt genom att bära inhemska kläder, kunde indoeuropéer dölja sin europeiska 

identitet. Detta blir ett viktigt tema i både Sonja Berg Pleijels Eldflagor, samt i garoeda-

vinnaren Het geheim van kebon barat. 

Den som i Sonja Berg Pleijels serie får representera en indoeuropeisk karaktär är alltså 

flickan Ati, som förekommer både i den första och sista boken. I första boken är hon lite av en 

bikaraktär, och även lite av en antagonist, även om läsaren förstår att hennes elaka handlingar 

beror på en stor osäkerhet. Den osäkerheten utforskas ytterligare i sista boken, som är mer 

tillägnad hennes perspektiv. Alla fyra av bokseriens huvudpersoner brottas med frågor om 

identitet på olika sätt, men för Ati vållar detta särskilt stora bekymmer. Medan Pearl och Jan 

funderar på vad det innebär att vara europé, och Sarto funderar på vad det innebär att vara 

javanes, måste Ati börja från ruta noll och till att börja med ta reda på vad hon egentligen är. 

Redan i första boken uttrycker hon tankar om att hon inte vet var hon hör hemma, och att hon 

inte hör hemma någonstans.73 Ensamhet är ett viktigt tema i alla tre böcker, och nästan alla 

karaktärer beskrivs någon gång som ensamma, men Atis ensamhet framstår som nästan ännu 

mer bottenlös än de andras.  

Redan här ser vi en viktig skillnad mellan Ati och Henk. Medan Atis identitet som 

indoeuropeisk gör så att hon känner sig rotlös och främmande, så känner Henk snarare en 

större samhörighet eftersom hans identitet och den rasism han får utstå svetsar samman 

honom med alla andra indoeuropéer. Medan Atis indoeuropeiska mor hela tiden manar henne 

till att försöka ta sig uppåt i hierarkin genom att visa sitt förakt mot den javanesiska 

befolkningen, får Henk i stället höra av sin far att han aldrig ska skämmas över att han har en 

javanesisk mor.74 Medan Ati har ett mer komplext beteendemönster beskrivs Henk som helt 

igenom sympatisk. 

När Java sedan kontrolleras av japanerna har Ati och Henk gemensamt att de byter 

kläder för att röra sig fritt i en tid där deras europeiska identitet skulle omöjliggöra denna 

frihet. I båda böckerna är Ati respektive Henk den enda av karaktärerna vi får lära känna som 

har denna dubbla identitet, vilket gör att de båda fungerar som en länk mellan de båda 

 
73 Pleijel (1971) s. 99 
74 van den Boogard (1947) s. 79 
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världarna. Båda karaktärerna lyckas på detta sätt också överbrygga långa avstånd rent 

geografiskt. 

Men under dessa ytliga likheter finns avgörande skillnader. Karaktären Henk är grundad 

i sin identitet som europé, och han skäms inte för sitt javanesiska påbrå. Han har en 

instrumentell syn på sin javanesiska utstyrsel, och det är tydligt att han ser på den just som en 

förklädnad. Det är tydligt att han, trots att han manipulerar sitt yttre, egentligen känner sig 

som europé, och hans förklädnad verkar snarare stärka honom i denna identitet, eftersom han 

genom att klä ut sig kan hjälpa sina europeiska släktingar.  

Medan Henks kläder ändrar hur hans identitet uppfattas utifrån, medan själva kärnan av 

hans person inte påverkas i grunden, rubbar Atis klädbyten ständigt hur hon uppfattar sig 

själv. Redan i början av boken ser vi att Atis inställning till kläderna inte bara är pragmatisk 

utan djupt symbolisk. Hon är evakuerad i sin javanesiska mormors by, men vägrar anpassa sig 

till livet där. Hennes oförmåga att anpassa sig, och hennes verklighetsfrånvändhet, 

manifesteras just av hennes kläder. Hon vägrar klä sig i javanesisk sarong, och hon vägrar 

dessutom nedlåta sig till att tvätta sin klänning själv. Då invånarna i byn inte går med på att 

vara hennes personliga tjänare, blir resultatet att hon går omkring för sig själv, ensam och 

övergiven, i en smutsig europeisk klänning. Ensamheten bryts först när hon får hjälp att tvätta 

av en äldre flicka. 

Hon byter klädnad under flera tillfällen i boken, och precis som Henk gör hon det för att 

få tillgång till ett visst rum, eller få ett vist privilegium, antingen som javanesiska eller 

europeiska. Skillnaden är att Henks klädbyten sker proaktivt. Han gör från början en plan med 

vad han vill åstadkomma och klär sig därefter. Ati å andra sidan tycks hela tiden ligga steget 

efter med sina klädbyten. Hon upptäcker att den klädsel hon har på sig för tillfället är fel, och 

när hon väl får tillfälle att byta är det redan försent, och hon presenteras för en ny situation där 

hennes yttre attribut blir ett hinder. Ett exempel på det är när hon kommer fram till staden 

Madiun i sin javanesiska sarong, och flyglarmet går. Hon blir nekad tillgång till ett skyddsrum 

som är till för européerna, och när hon hunnit byta om till sin europeiska klänning är porten 

till skyddsrummet redan försluten och hon är alltjämt utelåst, nu dessutom med en europeisk 

klänning som gör henne till måltavla för de japanska soldaterna i staden.75  

Inte bara Atis klädbyten är planlösa, opportunistiska och ur fas, även hennes geografiska 

resande ger ett liknande intryck. Hon upptäcker att hon är på en plats hon inte vill vara på, och 

försöker då i stunden gripa efter vilken möjlighet som helst som kan ta henne därifrån. Henk 

 
75 Pleijel (1976) s. 45 
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måste likt Ati hitta på kreativa lösningar för att ta sig till olika ställen, men han har till 

skillnad från henne en tydlig bild av vart han vill och varför. Han ger sig aldrig av för att han 

inte längre vill stanna på den plats han befinner sig, utan snarare för att plikten kallar honom 

till nästa hållpunkt på hans resa.  

Det som kanske skiljer sig allra mest mellan karaktärernas resor är deras förhållande till 

de människor de rör sig emellan. Henk utgör en länk som sätter människor som tvingats ifrån 

varandra av ockupationen i förbindelse med varandra, och han ser till att de som sitter 

tillfångatagna eller undangömda har tillräckligt med mat. Överallt han kommer möts han av 

glädje och kärlek, och detta förstärks ytterligare då han genom sin relativa frihet kan dela med 

sig både av hoppfullhet, upplysningar, meddelanden och livsmedel. Ati framstår i jämförelse 

som totalt rotlös. Hon är alienerad från sin mormor och de andra i byn. Hon blir hånad av 

soldaten Johan, och det tar tid innan hon vågar lita på den andra soldaten Jim. När hon 

kommer till Madiun blir hon utskälld och bortschasad av främmande människor, och när hon 

till sist får kontakt med sin mor får hon stränga order om att hon inte längre får kalla henne för 

mamma, då modern lämnat sin europeiska identitet och bytt till den vinnande sidan, 

japanernas, och därför inte vill få sin identitet röjd. När Ati visar tendenser till att inte lyda 

detta blir hon brutalt inlåst i åtta dagar tills hon blir utsläppt och lyckas ta sig därifrån.76 Till 

skillnad från Henk kan hon inte använda sin förmåga att byta mellan javanesisk och europeisk 

skepnad till altruistiska ändamål. Hon har inte hans koppling till andra människor, och hon 

har dessutom fullt upp med att klara sig själv. 

Att se på hur dessa båda till hälften javanesiska och till hälften holländska karaktärer 

beskrivs är intressant eftersom dessa karaktärer bokstavligen är resultatet av ett äktenskap eller 

en förbindelse mellan en nederländsk man och en javanesisk kvinna. Detta kan i sin tur 

symbolisera relationen mellan de båda länderna, där Nederländerna styr över Java. I fallet med 

den etiska politiken gör nog förespråkarna inte några försök att bevisa att en sådan relation 

skulle vara jämlik, men däremot visar de upp en bild av att denna relation är harmonisk. Sonen 

som i det här fallet är frukten av en sådan relation kan använda sin dubbla status till sin fördel 

och för att hjälpa andra. I fallet med Ati visar Sonja Berg Pleijel att relationen mellan de båda 

länderna, på grund av sin ojämlikhet, är djupt olycklig. 

 

 

 

 
76 Ibid, s. 62 
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Sammanfattning och diskussion 

Utifrån de exempel som tagits upp i detta kapitel kan vi se att den koloniala värld som målas 

upp i Sonja Berg Pleijels böcker, och den värld som målas upp av de författare som stod för 

den etiska politikens idéer, är diametralt olika. I de flesta av de undersökta äldre böckerna finns 

en typ av grundharmoni. Det finns en stabilitet som karaktärerna i böckerna verkar nöjda med, 

och de olika folkgrupperna tillåts leva enligt sina kulturella traditioner vilket i dessa berättelser 

verkar ligga i linje med vad de önskar. Si Ardjoe verkar trivas med livet i den javanesiska byn, 

och Tiliauw verkar trivas med sitt liv i Papuas djungler. Samtidigt berättar böckerna om ett 

samhälle som tillåter en viss rörlighet och till och med en typ av självförverkligande beroende 

på hur man definierar detta ord. De flesta av de inhemska karaktärerna har i alla fall nått till en 

snäppet högre nivå i den koloniala hierarkin vid bokens slut än var de befann sig vid berättelsens 

början. Böckerna beskriver det koloniala samhället som en social hierarki som både skapar 

ordning och stabilitet, samtidigt som det utgör en typ av stege där det även för den inhemska 

befolkningen är möjligt att klättra uppåt en bit. Eftersom denna hierarki framställs som god tas 

frågor om lydnad och olydnad sällan upp, och om någon auktoritetsfigur på något sätt visar sig 

vara korrumperad finns alltid någon som står över denne som kan ställa allting till rätta. Detta 

står i skarp kontrast till Sonja Berg Pleijels böcker, där den koloniala ordningen ständigt 

ifrågasätts, och där korrumperade auktoritetspersoner endast kan besegras genom att 

människorna som är under dem vägrar lyda, snarare än genom att den som står över dem ställer 

allting till rätta. Karaktärernas drivkraft i Sonja Berg Pleijels böcker är inte att klättra inom 

systemet, utan att försöka leta sig bortom systemet och göra det som för stunden är det mest 

medmänskliga. 

Att de världar som målas upp i Sonja Berg Pleijels bokserie är så olika den koloniala värld 

som den etiska politikens böcker handlar syns också på hur relationer människor emellan 

beskrivs. I de äldre böckerna beskrivs människor som är tydligt sammanlänkade med andra. Si 

Ardjoe är trots den ensamma kampen om att få tillbaka sin buffel för det mesta omhuldad av 

kärleksfulla människor, och de tre vännerna som upptäcker den underjordiska gången i Kebon 

Barat kämpar för att behålla kontakten då de skiljs åt av ockupationen. Att vara fast förankrad 

i sina relationer verkar vara normalläget i dessa böcker, och detta läge bryts ibland av stunder 

av ensamhet, då en karaktär råkar hamna utanför sitt sammanhang, som till exempel när Si 

Ardjoe lämnar sin hemby eller när Henk märker att hans faster och kusin som satt gömda undan 

japanerna har blivit bortförda. I Sonja Berg Pleijels böcker verkar tvärt om ensamheten vara 

normalläget, och denna ensamhet kan endast brytas genom att karaktärerna gör ett aktivt försök 

att nå fram till varandra och överbrygga ensamheten. 
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Detta är kanske ett av de mer subtila sätten som den etiska politikens författare 

förespråkar kolonialismen som system medan Sonja Berg Pleijel argumenterar emot den. Hos 

författarna jag jämför Java-serien med bidrar kolonialismen med att skapa en trygghet och 

harmoni som binder människor samman. I Sonja Berg Pleijels böcker skapar kolonialismen och 

dess orättvisor en så stark kognitiv dissonans hos karaktärerna att djupa sprickor uppstår mellan 

dem och gör dem ensamma. Harmoni kan i Sonja Berg Pleijels trilogi, till skillnad från hur det 

ser ut i de andra böckerna vi har undersökt, inte byggas på ojämlikhet. I Java-trilogin uppstår 

harmoni först när ”ljuset faller lika”, som en av tjänarna säger.  

När det gäller harmoni och dissonans är de två indoeuropeiska karaktärerna Ati och Henk 

kanske det bästa exemplet. Henk förkroppsligar en relation mellan occidenten och orienten som 

trots sin inneboende asymmetri är harmonisk. Han är trygg i sig själv, stolt över både sitt 

europeiska och javanesiska arv, och använder sin dubbla identitet för att hjälpa Nederländska 

Ostindien. Ati å andra förkroppsligar den djupa dissonans i det koloniala systemet som Sonja 

Berg Pleijel visar på, och hon är på många sätt motsatsen till Henk. Hon vet inte vem hon är, 

hon skäms vid olika tillfällen både över sitt javanesiska och europeiska arv, och varje klädbyte 

leder till en smärre identitetskris. Hennes dubbla identitet ställer mest till problem, och hon 

kommer till sist till insikt om att det inte är Nederländska Ostindien hon står för. 

Ensamheten i moderniteten är med andra ord ett viktigt tema i Sonja Berg Pleijels böcker. 

Paul White skiljer som tidigare nämnts på modernistiska och postmodernistiska skildringar av 

ensamhet, då han menar att man i modernistiska skildringar kan se hur de olika individernas 

ensamhet ändå kan ses som gemensam, medan man i postmodernistiska skildringar mer 

fokuserar på det fragmentariska. Enligt detta resonemang kan man dra slutsatsen att Sonja Berg 

Pleijels sätt att angripa problemet med ensamheten är mer modernistiskt, eftersom ensamheten 

i Java-serien ironiskt nog är en av de få sakerna som binder de olika karaktärernas erfarenheter 

samman, trots att deras erfarenheter i övrigt är så olika. 

Överbryggandet av individernas ensamhet står i dessa böcker i nära förbund med att 

besegra det koloniala och imperialistiska tänkandet, eller grupptänkandet överhuvudtaget som 

finns inom varje människa. Detta ser vi på många ställen. När Jan och Sarto börjar samarbeta 

upplever de gemenskap igen, och när Jim deserterar tillsammans med den japanska soldaten 

finner de en gemenskap över den artificiellt dragna fiendelinjen som de tvingades att följa. Det 

är när en äldre flicka i byn vill hjälpa Ati att tvätta, och hon tvingas tänka på byborna som något 

annat än hennes tjänare, som hon börjar se ett slut på sin enorma ensamhet. 
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Den typ av modernitet som Java-trilogin visar på som mer önskvärd en det koloniala 

modernitetsprojektet utgör i dessa böcker alltså också nyckeln till hur man överbryggar 

människors ensamhet i den moderna världen. 

 

 

Avslutning 

 

 

Vi har nu gått igenom alla delar av undersökningen, och svar på de frågor som ställdes 

inledningsvis har förhoppningsvis börjat ta form. I uppsatsens andra kapitel fick vi svar på 

första frågan, som handlade om vilka argument vi kan finna i Sonja Berg Pleijels böcker emot 

de ethische politiek och kolonialismen. Där kunde vi se dels se att Java-trilogin på ett ytligt 

plan delade sin problembeskrivning med många av den etiska politikens förespråkare, då 

kolonialismen, så som den tar sig till uttryck i verkligheten, målas upp som ett förtryckande 

system. Problembeskrivning är alltså till ytan den samma, men den lösning som den etiska 

politikens förespråkare föreslår, och den lösning som framhålls i Sonja Berg Pleijels Java-

serie, skiljer sig åt markant. Medan den etiska politikens lösning är att det koloniala styret 

måste förbättras genom reformer, får vi se många exempel i Atlasfjärilen, Varsel över 

Wonokojo och Eldflagor på att en sådan lösning varken är önskvärd eller hållbar. De 

karaktärer som i böckerna står för mer etiska koloniala ideal kommer fram till dessa insikter 

alltförsent eller saknar makt att genomföra dem. Dessutom visas det klart och tydligt att ett 

sådant system, oavsett det är möjligt att genomföra eller ej, inte är önskvärt. Den ojämlikhet 

och rasism som systemet bygger på är fel i grunden, och de javanesiska tjänarna i ett av 

exemplen vi undersökte tackar vänligt men bestämt nej till att fortsätta leva i ett system där de 

är underordnade. Vi har också sett exempel på hyckleriet bakom försöken att skapa en etisk 

kolonialism. Användandet av etiska argument visar sig i exemplen från boken vara svepskäl 

för att bevaka sina mer själviska intressen. 

I delen därpå fick vi svar på nästa fråga, den om hur Sonja Berg Pleijels böcker skiljer 

sig från de böcker som skrevs under trettio- och fyrtiotalet, och som var tydligt inspirerade av 

den etiska politiken. Som vi har sett skiljer sig den trilogi vi undersökt markant från dessa 

böcker. Medan de böcker som tilldelades garoeda-priset och andra liknande verk skildrar det 

koloniala samhället som harmoniskt i sin hierarkiska ojämlikhet, skapar samma ojämlikhet i 

Sonja Berg Pleijels böcker en sådan djup kognitiv dissonans hos karaktärerna att de tvivlar på 
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både sin egen identitet och allting runtomkring dem. De böcker som vi har jämfört trilogin 

med verkar utgå ifrån att den etiska politikens löften i stort sett redan har infriats. Sonja Berg 

Pleijels böcker visar att detta löfte varken kan eller bör infrias. 

Som nämnts tidigare kan detta kopplas samman med det modernitetsbegrepp som 

nämndes i diskussionen om uppsatsens analytiska ingång. Utopin om ett rationellt uttänkt 

kolonialt projekt, där Nederländerna likt en upplyst despot bestämmer över och beskyddar den 

inhemska befolkningen, och försöker betala tillbaka den hedersskuld som Deventer talade om, 

en skuld bestående av århundraden av obetald arbetskraft, i form av utbildning och välstånd, 

representerar i trilogin en farlig version av modernitetsprojektet. Boken ger en bild av ett 

alternativt modernitetsprojekt som i stället utgår från rättvisa och individens frihet. Men 

bilden av denna alternativa utopin är mer vag och sökande än den negativa bilden. Den skiner 

dock igenom ibland i ögonblicksbilder, när människor lyckas övervinna sig själva eller 

överbrygga ensamheten och nå fram till varandra, eller i ord som ”nu börjar ljuset falla lika”.  

Genom att koppla ihop denna historiska skildring av den japanska invasionen av Java 

med modernitetsbegreppet, är det lätt att se att böckerna hade relevans även i sitt samtida 

sammanhang. Det ideal som målas upp som det högsta är ett allmänmänskligt tidlöst ideal. 

Dessutom tangerar boken många viktiga ämnen som fördes i den svenska barnlitteraturen på 

sjuttiotalet, som utgör det idésammanhang som både format dessa böcker och som de tar 

avstamp ifrån. Man kan säga att de fångar upp många viktiga nyanser som fanns i den svenska 

barn- och ungdomslitteraturen under detta sekel. Böckerna försöker liksom många andra 

böcker under denna tid att förklara våldet som sker i världen, men undersöker det i en 

historisk miljö istället för den samtida miljön som var vanlig för detta decennium. Böckerna 

tar upp frågor om motstånd mot auktoriteter och civil olydnad, men sammankopplar det 

tydligare med etikfrågor, och visar exempel på när denna typ av olydnad inte är en 

principfråga utan handlar om liv och död. De är didaktiska i det att de har ett tydligt budskap, 

men de utmanar samtidigt läsaren med olösliga etiska frågor. Vi får lära känna människor från 

andra kulturer, och deras upplevelse av krig, men böckerna handlar inte om det trygga och 

välkomnande Sverige som en motsats till okända krigshärjade länder, utan den plats dit kriget 

kommer får utgöra centrum, och tryggheten, i berättelsen. Böckerna målar upp ett ideal om 

modernitet, demokrati, rättvisa och frihet, vilket var ett vanligt tema under sjuttiotalet. Men 

genom att förlägga handlingen till fyrtiotalets Java han denna utopi tydligt kontrasteras mot en 

annan modern utopi, som kan verka harmlös i sina etiska anspråk, men som just därför är 

desto farligare.  
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