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Anvisningar för studiecirkelarbetet
Välkommen till studiecirkeln om Astrid Lindgren. Innan vi börjar ägna oss åt henne på allvar,
ska vi tänka lite på hur vi ska arbeta tillsammans i cirkeln. För alla studiecirklar gäller samma
huvudregler.
För att räknas som studiecirkel ska ni:
• vara minst tre deltagare och max 20, varje deltagare ska delta på minst tre träffar och
på minst en av de tre första träffarna
• träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att till exempel träffas en gång
per månad
• arbeta en till fyra studietimmar per träff, en studietimme är 45 min
• träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
Om man rättar sig efter dessa bestämmelser har man stora friheter att lägga upp arbetet i
cirkeln som man vill. Man behöver alltså inte läsa boken i den ordning kapitlen kommer, även
om det i detta fall nog är att rekommendera, och man behöver inte diskutera alla frågor i
studieplanen. Man väljer själv vad man vill ägna sig särskilt noga åt och vad man tar lättare
på.
Grundboken, som används i cirkeln är den ni just har börjat läsa. Den innehåller en hel del
upplysningar om Astrid Lindgren och om hennes författarskap, men det allra viktigaste är ju
att ni läser så mycket som möjligt av det som hon själv har skrivit.
Astrid Lindgrens böcker finns säkert i de flesta hem, och om man vill komplettera sina
samlingar hör de till de böcker som ständigt trycks i nya upplagor och som säkert går att få
tag på i bokhandeln. Men en del av hennes mindre kända böcker är rariteter och finns bara att
få tag på via antikvariat. Det går förstås också bra att låna dem på biblioteket.
Att läsa Astrid Lindgrens böcker är ju ett stort nöje, så jag rekommenderar alla i cirkeln att
läsa de böcker som tas upp. Om man inte vill eller har tid att göra det, kan man välja ut en
eller ett par böcker i varje avsnitt som alla läser. Ett annat sätt är att man läser varsin bok, som
man berättar om för de andra och gärna läser valda delar högt ur.
En studieplan behövs i alla studiecirklar, och i det här fallet finns den inbakad i boken. Efter
varje avsnitt finns ett antal frågor att samtala om. Tänk på att detta bara är förslag och att man
själv i cirkeln kan komma överens om andra frågor att diskutera.

Att samtala om
•

Hur ska ni arbeta md grundboken? Antingen kan man komma överens om att läsa ett
avsnitt hemma och tänka efter vad man vill diskutera, eller också kan man läsa ett
avsnitt högt under sammankomsten. Eftersom detta är ett material, som inbjuder till
mycket diskussion är det att föredra om man förberett sig hemma och kan ägna
sammankomsten åt att tala om det man läst.
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•

•

Grundboken är uppdelad i kapitel, och efter varje kapitel finns ett antal frågor att
samtala om. Boken är inte tänkt för ett visst antal sammankomster. Cirkeldeltagarna
bestämmer vilka kapitel man vill läsa och i vilken ordning man vill göra det.
Hur ska ni arbeta med Astrid Lindgrens böcker? Har ni redan några av hennes böcker
hemma? Ska alla läsa alla böcker eller ska ni läsa olika böcker och berätta för
varandra?

Astrid Lindgren i våra hjärtan
Astrid Lindgren har följt mig genom åren. Jag är född 1941 och uppväxt i ett hem, där det inte
fanns någon uppsjö av böcker, men både mina föräldrar och mina morföräldrar förstod att det
är viktigt för ett barn att få tillgång till litteratur, så de läste högt för mig, tog mig med till
biblioteket och köpte böcker åt mig. Jag lärde mig läsa tidigt och tyckte om att läsa.
När jag hade mässlingen fick jag en ny bok av pappa. För första gången i mitt liv skrattade jag
högt när jag läste en bok. Det var Pippi Långstrump jag hade fått. Denna bok följdes av fler.
Jag fick eller köpte själv allt som Astrid Lindgren skrev. När jag blev äldre upptäckte jag
”Kerstin och jag” och ”Britt-Marie lättar sitt hjärta”, två humoristiska flickböcker som jag
läste om och om igen. Jag använde Bullerbyböckrna som inspirationskälla, när jag inte själv
kunde hitta på något att göra. I böckerna kan jag fortfarande påminnas om det, när jag ser
blyertsstrecken under ”spökhistorier”, ”indianer”, ”höskulle”, ”hoppa högst” och liknande.
Mitt första främmande språk var rövarspråket, som jag talade flytande och fortfarande
behärskar, dock inte med samma skicklighet. I skolan regisserade jag och spelade huvudrollen
i ”Huvudsaken är att man är frisk”, som hade premiär på roliga timmen.
Jag fick tidigt egna barn, och på så sätt blev det bara ett litet glapp i min läsning av Astrid
Lindgrens böcker. Jag läste mina gamla favoriter högt för barnen, och nu kom nya böcker till.
Vi bekantade oss med Emil i Lönneberga, Madicken, Lotta på Bråkmakargatan och Karlsson
på taket. Jag glömmer aldrig den juldag när hela familjen låg i sängen hela förmiddagen och
jag läste högt ut den första delen av Emil i Lönneberga. Mina ögon läste före munnen, och jag
skrattade så att det var svårt att fortsätta. Men fortsätta måste man ju, för varje kapitel slutar
med en finurlig övergång till nästa, och då rinner tiden iväg, medan man läser kapitel efter
kapitel.
En minnesvärd dag för mig och mina barn var när Astrid Lindgren kom till Stadsbiblioteket i
Västerås och inför en fullsatt hörsal läste högt ut ”Madicken” och ”Samuel August från
Sevedstorp och Hanna i Hult”. Stämningen var förtätad och hon fick inte sluta förrän hon
hade läst ut hela boken om sina föräldrar.
I mitt arbete som högstadielärare har jag ibland läst högt ur hennes böcker för eleverna. Till
jul passar det till exempel att läsa om hur man firade jul i Bullerbyn eller om hur Emil ställde
till med det stora tabberaset i Katthult. För invandrarelever är hennes böcker ett viktigt steg in
i den svenska kulturen och det svenska språket.
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Att samtala om
•
•
•

Vad har Astrid Lindgren betytt för er i cirkeln?
Vilka böcker av henne har ni redan läst? Har ni läst dem som barn eller vuxna? Varför
har ni läst dem?
Tycker ni att man kan kalla Astrid Lindgren en ”allåldersförfattare”? Motivera era
svar. Har ni någon uppfattning om, hur ungdomar upplever hennes böcker?

Astrid Lindgren – Sveriges främsta exportvara
Barnlitteraturen var länge Sveriges främsta exportvara. Under åren 1965-69 översattes cirka
750 svenska barn- och ungdomsböcker till andra språk. Astrid Lindgren har bidragit i stor
utsträckning till den höga siffran. Från debuten med ”Britt-Marie lättar sitt hjärta” år 1944 har
cirka 115 titlar av henne publicerats. Då är samlingsverk, bearbetningar och specialutgåvor
men inte nya upplagor inräknade. Hennes böcker är översatta till cirka hundra olika språk och
varianter av språk, till exempel både bokmål och nynorsk, högtyska och lågtyska, rumänska
och moldaviska.
Att Astrid Lindgren är omtyckt i utlandet vittnar många brev från barn om. Skolor i många
länder uppkallas efter henne, och hon ägnas i utlandet liksom i Sverige seriös vetenskaplig
forskning. Ett exempel på detta är den tyske sociologen och barnboksforskaren Malte
Dahrendorf som menar att hon har utövat ett inflytande på den tyska efterkrigslitteraturen som
man inte kan bortse från. Otaliga är de utmärkelser hon fått under årens lopp, och många
menar fortfarande att hon borde ha tilldelats nobelpriset och blivit invald i Svenska
Akademien.
Att all denna popularitet kommit en författare till del, som tidigt deklarerade att hon aldrig
skulle bli författare, kan tyckas vara en ödets nyck. Beslutet att aldrig skriva böcker fattades,
då man började kalla henne Vimmerbys Selma Lagerlöf efter att en skoluppsats publicerats i
Vimmerby Tidning. Som vi senare ska se dröjde det också länge innan hon började skriva.
Intresset för berättelser och böcker fanns dock tidigt. Själv menar Astrid Lindgren att hon har
kogubbens på Näs dotter Edit att tacka för detta intresse. I berättelsen ”Det började i Kristins
kök” berättar hon att Edit läste sagor för henne men också att hon själv började läsa allt som
kom i hennes väg. Hon betade av allt som fanns i skolbiblioteket och nämner särskilt de
många Sagavolymerna. Till jul fick eleverna beställa böcker, och på så sätt stiftade hon bland
annat bekantskap med ”Bland tomtar och troll”. Hon säger själv: ”Jag tyckte att alla dessa
böcker utan undantag var bra böcker, var god och lägg märke till det! Men så tror jag inte
heller på systemet att använda barn som bokrecensenter.”
När Astrid Lindgren så småningom började skriva egna böcker märkte hon ”… med ett jubel
att, kära hjärtans, det var ju lika roligt att skriva böcker som att läsa dem!” Inom de bästa
barnboksförfattarna finns alltid ett levande barn, och när Astrid Lindgren ska svara på frågan
vad hon menar med sina böcker, svarar hon lakoniskt: ”Inte ett enda dugg”. Hon hävdar att
hon skriver för att roa barnet i sig själv, och att hon hoppas att andra barn också ska få lite
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roligt. Trots att hon har egna barn och barnbarn poängtear hon att ”Det finns inget annat barn
som kan inspirera mig än det barn som jag själv var en gång”.
Naturligtvis har inte heller Astrid Lindgren undgått kritiska synpunkter på sitt författarskap.
Den första och mest förödande kom i samband med utgivningen av ”Pippi Långstrump går
ombord” och behandlas i kapitlet om Pippi Långstrump. Flera kritiker, främst av den
marxistiska skolan, kritiserar henne för att inte ange lösningar på sociala problem. Detta
behandlas i kapitlet om sagorna. Här tas bara några exempel upp som motvikt till den helt
överväldigande hyllningskören.
Lennart Hellsing raljerar i Aftonbladets barnboksbilaga den 7 december 1954 över Astrid
Lindgrens försök att efter kritiken av Pippi Långstrumps bravader ”rehabilsera sig med böcker
i en folksam och anpassad anda”. Det är ”Jag vill ha ett syskon” han syftar på, en bok som vill
lära barn att inte vara svartsjuka på sina småsyskon. Han erkänner dock, att det sker ”med så
pass stor kunskap i ämnet och en sådan finess i uttrycket att man nästan är böjd att förlåta
henne”. Han avslutar ironiskt: ”Förra årets systerfartyg hette ´Jag vill också gå i skolan´ och
nästa år kommer i serien ´Jag vill också betala skatt´”.
Den tyske litteraturhistorikern och barnboksförfattaren Klaus Doderer tillerkänner i början av
essän ”Dreimal Astrid Lindgren” författaren en internationell räckvidd av ovanligt slag och
menar att hon tillfört barnboken fantasteri och en otvungen ton. Efterhand har han dock
upptäckt att hon värnar om den borgerliga traditionen och det besående och inte verkar för
förändring. Den friska vind hon fört in i barnbokslitteraturen har enligt Doderer alltså sina
gränser.

Att samtala om
•
•
•
•
•

Hur gick det till när ni själva blev intresserade av att läsa? Vad eller vem påverkade
er? Vad läste ni som barn?
Astrid Lindgren tror inte på barn som bokrecensenter. Vad har hon för skäl till det tror
ni?
Tror ni på Astrid Lindgren när hon säger att hon inte menar ett enda dugg med sina
böcker? Vad talar för och vad talar emot hennes påstående?
Hur ställer ni er till debatten om Astrid Lindgren som nobelpriskandidat?
Under senare tid har även Astrid Lindgrens författarskap granskats med hänsyn till
synen på vissa ord som anses olämpliga. Jämför hur Pippis pappa presenteras i de
senare upplagorna med de ursprungliga. Vad vet ni om den debatt ändringen
förorsakat? Hur ställer ni er själva i ”negerkungsdebatten”?

Inspirationskällor
När man läser Astrid Lindgren upplever man henne som helt unik, men ingen författare kan
skapa i ett tomrum, och även om hon nyskapat den svenska barnboken och därmed också
påverkat utländsk barnlitteratur både när det gäller motivval, sättet att se på barnet och stilen
kan man spåra några influenser.
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Fram till 1940-talet var barnboksförfattarna i Sverige en eftersatt grupp med låg status, men
den nya lekpedagogikens syn på fantasin påverkade barnlitteraturen, och 40-talet innebar en
förnyelse, då författare som Lennart Hellsing, Tove Jansson, Åke Holmberg, Edith Unnerstad,
Gösta Knutsson och Harry Kullman med sina böcker innebar en revolution i jämförelse med
vad svenska barn läst tidigare. Att barnboken tillerkändes en ökad status markerades bland
annat av att Astrid Lindgren och Anna-Lisa Lundkvist 1946 fick dela på Svenska Dagbladets
debutantstipendium, som aldrig tidigare getts till en barnboksförfattare.
Att det småländska är ett framträdande drag i Astrid Lindgrens berättarkonst är uppenbart.
Om man ska tala om en speciell landskapskaraktär skulle man som speciellt småländskt kunna
nämna karghet, envishet, snålhet, humor och klurighet. Allt detta finns det gott om i hennes
berättelser liksom också i hennes stora föregångares, Albert Engströms, Vilhelm Mobergs och
Elin Wägners författarskap. Som en kuriositet kan nämnas att Albert Engströms morfar och
Astrid Lindgrens farmors mor var syskon. En del av de skämt som finns i Albert Engströms
böcker kan man också hitta hos Astrid Lindgren. Det var ett slags skämthistoriens
allmängods, som levde i muntlig tradition, och som kunde användas av den som hade sinne
för det lustiga. Även Elin Wägner använde sig av lustiga repliker som hon snappade upp i
folkvimlet och antecknade för framtida behov.
Astrid Lindgren behövde nog inte anteckna. Hennes minne när det gällde barndomen är unikt.
Från barndomens upplevelser kommer det mesta stoffet till berättelserna. Här finns detaljer i
miljön, repliker, dofter, lekar och magiska besvärjelser. Hon minns det påtagliga men hon
minns också barndomens känslor, drömmar och behov. Det hon upplevt själv blandas med
sådant som hon hört äldre människor berätta. Det berättades mycket i hennes barndomshem.
Mycket har hon från fadern men också från pigor och hjälpgummor. Från dem har hon fått
både historier och uttryckssätt.
Människor i hennes omgivning har fått stå förebild för personerna i hennes berättelser, och
sådant som hon själv och andra upplevt, återkommer ibland nästan in i detalj i böckerna.
Samuel Eriksson, Astrids farfar, stod modell för både farfar i Bullerbyn och i Kapelagården,
mormor Lovisas julkalas blev förebild för moster Jennys hejdundrande fest, och Astrids egna
upplevelser som ung kontorist dyker upp i hennes flickböcker bara för att nämna några
exempel. Att alla välbärgade personer i böckerna ömmar för de fattiga och att skildringarna av
barns besök med matkorgar i fattiga stugor är så många, kan vara ett arv från farmodern Ida,
om vilken man sade: ”Gå in där, för hon vet vad den fattige behöver.”
Astrid Lindgrens minnen från barndomen är ljusa, glada och harmoniska när hon använder
dem i sina idylliska barndomsskildringar. En helt annan barndomsvärld skildrar hon i sina
sagor om olyckliga barn. Det får en att fråga sig om hon medvetet eller omedvetet förtränger
en del av sina barndomsupplevelser, eller om hon en gång för alla bestämt sig för vad hon vill
berätta och vad hon inte vill berätta. En tredje möjlighet är ju också, att barndomen var
alltigenom harmonisk och lycklig.
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Astrid Lindgren har också tagit intryck av den litteratur hon läst som barn och ung. Ibland är
inflytandet mycket påtagligt som när hon använder sig av Edith Södergrans dikt ”Landet som
icke är” och Thorildcitatet ”Denna dagen ett liv”. I ”Bröderna Lejonhjärta” har sången om La
Paloma en symbolisk betydelse, och i ”Mio, min Mio” kan man ana ett inflytande från Lina
Sandells ”Jag är en gäst och främling”. En kontrast till den idylliska miljö många av Astrid
Lindgrens barn lever i är de grymma visor som framförallt pigor och hjälpgummor sjunger för
dem. En stor läsupplevelse var för Astrid Lindgren Knut Hamsuns ”Svält”, som hon läste när
han själv hade det som allra svårast. Hennes skildring av denna läsupplevelse i artikeln ”Min
bok” i Expressen 1974 är ett av de fåtaliga vittnesbörd hon ger om sina svårigheter.
Egnas och andras upplevelser, sådant som hon hört berättas om eller läst om i böcker blandar
Astrid Lindgren med fria fantasier. Man kan nog säga om henne som Linus-Ida säger om
Madicken: ”Hon får sina infall lika fort som en gris blinkar.” Som barn fick Astrid lära sig att
det var fult att ljuga men redan då beredde henne fantiserandet stor glädje i lekar och sagor.
Uppslaget till en berättelse kan komma på många olika sätt, och Astrid Lindgren har själv
berättat hur det kan gå till. Mest känt är nog när hennes dotter Karin bad henne berätta om
Pippt Långstrump. Det var också Karin som hittade på Herr Liljonkvast. Också namnet födde
berättelsen när Astrid Lindgren använde överrumplingsmetoden för att tysta ett gallskrikande
barnbarn med orden: ”Gissa vad Emil i Lönneberga gjorde en gång?” När väl uppslaget
kommit är resten ganska enkelt enligt henne själv: ”Man ljuger ihop lite undan för undan.”

Att samtala om
•

•

Vilka av de barn- och ungdomsförfattare som nämns i början av avsnittet har ni läst
något av? Vad hos dem skiljer sig från den barn- och ungdomslitteratur man skrivit
förut? Ha någon av dem något gemensamt med Astrid Lindgren?
Kan ni redan nu nämna exempel ur Astrid Lindgrens författarskap på ”karghet,
envishet, snålhet, humor och klurighet”? Var uppmärksamma på dessa ”småländska
egenskaper”, när ni i fortsättningen läser hennes böcker.

Motivkretsar i Astrid Lindgrens böcker
Den som har läst alla Astrid Lindgrens böcker märker att hon är en mycket mångsidig
författare, som inte fastnat i ett enda fack eller i ett enda sätt att uttrycka sig. Hennes
författarskap omfattar många olika genrer, var och en distinkt i sin art. Detta
studiecirkelmaterial behandlar hennes produktion efter olika motivkretsar eller genrer.
Barndomen är en förutsättning för Astrid Lindgrens författarskap. Främst är det den egna
barndomen hon berättar om, men en del berättelser kan placeras tidsmässigt både före och
efter hennes egna barndom. Tidsangivelser förekommer aldrig, men närvaro eller frånvaro av
bilar och andra moderniteter, omnämnandet av en drottnings namn eller antydan om ett
pågående krig kan ge en ledtråd. Genom att läsa Astrid Lindgrens böcker kan en vuxen läsare
återuppliva sina minnen av en svunnen barndom, och dagens unga läsare får en inblick i hur
det var att leva på landet eller i en småstad för länge sedan. Livet i familjen, i skolan och i
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naturen levandegörs för oss, men fastän mycket i de yttre betingelserna har förändrats, är det
en tidlös barndomsvärld Astrid Lindgren gestaltar. Hennes skildringar av känslor, drömmar
och förhoppningar är lika aktuella idag som i den tid hon berättar om.
Barnen är alltid huvudpersoner i Astrid Lindgrens berättelser. Hon berättar om lyckliga,
harmoniska, välanpassade, glatt upproriska och starka barn men också om övergivna, svaga
och olyckliga barn. Hennes barn lever i exemplariska kärnfamiljet eller under miserabla
förhållanden. Ett har de dock alla gemensamt. De framställs med en värme, medkänsla och
inlevelse, så att de berör läsaren och blir levande för oss.
Astrid Lindgren har aldrig skrivit om sig själv som vuxen eller intresserat sig för sitt vuxna
liv. Så blir de vuxna i hennes böcker oftast staffagefigurer, som finns med i periferin men
sällan ingriper i skeendet. Föräldrar och andra vuxna har sällan samma intensitet och
utstrålning som barnen, och ibland skildras de som karikatyrer. Undantag finns naturligtvis
från denna generalisering. För flera av barnen är det pigor och drängar, som representerar en
varm och positiv gemenskap med vuxna.
Tjänstefolket har ett stort utrymme i de flesta av Astrid Lindgrens berättelser, något som
definitivt placerar dem i en annan tid än vår. Detta har säkert sin grund i det positiva
förhållandet till de underlydande, som man hade på Näs och på många andra liknande gårdar,
där husbondefolket arbetade sida vid sida med tjänstefolket, och där de senare fick sin status
av husbondens ställning. De inblickar Astrid Lindgren hade fått i förhållandet mellan herrskap
och tjänstefolk i medel- och överklassfamiljer har säkert också spelat in. Båda dessa miljöer
förekommer i hennes böcker. Hon skildrar en tid, där de sociala skillnaderna var mycket mer
påtagliga än de är nu.
I Astrid Lindgrens diktning kan man urskilja två världar, vardagens och fantasins. Hon har en
förmåga att urskilja det märkliga och dramatiska i vardagens händelser, men hon dras också
till det melodramatiska, fantastiska och vilda. I de flesta böcker överväger antingen
vardagslivet eller det fantastiska, men i några är gränserna flytande.
För vardagslivets barn spelar fantasin ofta en stor roll. Man fantiserar i lekar och berättelser.
Ibland sker det medvetet och planerat men ibland får fantasin bli en ersättning för något man
saknar i verkligheten. Hos några av barnen är gränsen mellan fantasi och lögn svår att dra. De
mest fantasifulla historierna bildar ofta en fristående berättelse inom ramen för
huvudhandlingen.
Leken är en viktig ingrediens i böckerna. Det arbete barnen deltar i förvandlas till en lek, där
de prövar sina gränser. Man springer, hoppar och klättrar och utmanar på alla sätt ödet i sina
lekar. På så sätt blir leken det starkaste uttrycket för livsglädjen men också ibland en lek med
döden. När leken blir prestigefylld övergår den i dödligt allvar, som till exempel när
Madicken och Mia jämför sitt mod i balansgången på skoltaket.
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Astrid Lindgrens barn växer upp i olika miljöer, vilket bidrar till deras olika förhållningssätt
till de vuxna och till samhället. Hos en del av barnen är anpassningen till vuxenvärlden
påtaglig. Till och med deras lekar är en spegling av denna. Andra barn revolterar mot de
regler, som gäller i vuxenvärlden. Revolten kan ske på ett lekfullt och humoristiskt sätt men
den kan också ta sig mera vuxna och utmanande former. Hur det än är med detta står Astrid
Lindgren alltid själv på barnets sida.
Förhållandet mellan människor är ett viktigt motiv i Astrid Lindgrens författarskap. Kärleken
är hos henne något mycket djupare än den ytliga tonårskärleken. I sin bok om föräldrarna
skildrar hon faderns naiva förvåning över det mirakulösa att just han fått leva så nära Hanna.
Det är föräldrarnas kärlek som ger förankring när hon beskriver kärleken mellan människor,
en kärlek som också finns mellan barn och vuxna och mellan personer av samma kön.
Gränsen mellan kärlek och djup och varaktig vänskap är svår att dra. Exemplen på varm
vänskap är många i Astrid Lindgrens böcker. Som kontrast till vänskap och gemenskap finns
också exempel på ensamhet, en brist på vänskap, men oftast ordnar det sig till det bästa för
den ensamma och olyckliga.
Astrid Lindgren var aldrig någon kvinnosakskvinna, men hon har alltid ställt upp när det
gällde att bekämpa fördomar. För henne, som vuxit upp i en småländsk bondemiljö i början av
förra seklet, var det självklart att kvinnan hade en viktig uppgift att fylla och att hennes kraft
överstiger eller åtminstone är jämbördig med mannens. I hennes böcker är det kvinnorna som
dominerar, men det sker inte i form av demonstration utan som något självklart. I stort sett
dominerar det traditionella könsrollsmönstret, men i några fall finns ansatser till protester mot
det.
För Astrid Lindgren är naturupplevelser viktiga, och hon säger själv att hon minns naturen
bättre än människor och händelser. Som barn placerade hon abstrakta fantasier i den konkreta
verkligheten. Sagor och sånger hade alla sin särskilda plats i omgivningen. I ”Mitt Småland”
berättar hon hur brodern Gunnar och hon blev oeniga om huruvida Gud som haver gick
bakom lagårn eller inte. Den känslighet som Astrid Lindgren själv har för skönheten och
mystiken i naturen förmedlar hon på ett sätt som är ovanligt i barn- och ungdomsböcker.

Att samtala om
Detta avsnitt har handlat om några av motiven i Astrid Lindgens författarskap. Här följer
några uppgifter som ni kan ha i tankarna, när ni i fortsättningen läser hennes böcker. Gå gärna
tillbaka till dem vid varje nytt avsnitt och fundera på om det är några av frågorna som kan
vara intressanta att diskutera utifrån de böcker ni just läst. Dela gärna upp frågorna så att var
och en i gruppen åtar sig att vara särskilt uppmärksam på någon eller några av
frågeställningarna. Skriv gärna ner era iakttagelser för varje avsnitt ni läser så att ni i slutet av
cirkeln kan göra en sammanfattning.
• Gör ett försök att göra en tidsbestämning. När utspelas handlingen? Samla bevis för
era synpunkter.
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Studera hur de vuxna skildras. Vilka vuxna blir mest levande? Vilka är stereotypt
skildrade? Samla exempel på båda typerna och diskutera om det finns något
gemensamt för personerna i varje grupp.
Hur skildras tjänstefolket? Ge exempel från olika miljöer. Hur behandlas de? Vilken
funktion fyller de?
Samla exempel på hur klasskillnader framställs. Tar Astrid Lindgren ställning på
något sätt, eller framställs de sociala skillnaderna objektivt?
Ge exempel på barn som fabulerar. I vilka sammanhang och med vilken avsikt berättar
de sina historier?
Samla exempel på situationer, då leken förvandlas till en prestigefylld kamp.
Vilka barn har anpassat sig helt till vuxenvärldens normer och regler? Har de något
gemensamt? Vilka barn revolterar? Vad revolterar de emot? Vilka uttryck tar sig deras
protester? Har dessa barn något gemensamt?
Hur skildras förhållandet mellan föräldrar och barn? Vilka yrken har föräldrarna? Hur
mycket ingriper föräldrarna i sina barns uppfostran?
Samla exempel på människor som förenas i varm kärlek eller vänskap. Samtala om
hur denna kärlek eller vänskap skildras.
Ge exempel på ensamma människor. Hur går det för dem?
Studera hur könsrollerna skildras. Vem gör vad i böckerna? Kan ni hitta några
kommentarer till arbetsfördelningen ur könsrollssynpunkt? Finns det några exempel på
könsfördomar? Hur behandlas de i så fall?
Ge exempel på några stämningsfulla naturskildringar ur olika böcker.

Stilen i Astrid Lindgrens böcker
De flesta människor läser nog en bok för handlingens skull utan att tänka på hur den är
skriven. Att motivera varför en bok är bra och en annan inte så bra kan vara svårt. Försöker
man göra det, kommer man ofta fram till att det inte är innehållet i och för sig utan sättet att
berätta som utgör skillnaden mellan författare och skribenter. I det här avsnittet ska vi försöka
komma underfund med några av de stilistiska särdrag som gör Astrid Lindgren till den
enastående författare hon är.
På samma sätt som Astrid Lindgren tar oss med till många olika miljöer under olika tider har
hon en mycket varierad berättarteknik, och det är alltid genom språket som hennes berättelser
får liv. Greta Bolin skriver i tidskriften Perspektiv 1953: ”Då man läser Astrid Lindgren får
man en känsla av att hon skriver spontant och utan ansträngning. Är det enbart artisteri eller
äger hon denna flödande diktarbegåvning, som bara väntar på att brukas? Frågar man henne ,
svarar hon med en uppriktighet, som är lika sällsynt som tjusande: ´Det bara rinner ur mig´.
Därmed menas dock ingalunda, att hon inte sovrar och skriver om, men själva konceptionen
sker med snabbhet och entusiasm.”
Astrid Lindgrens berättarton är oftast vardaglig på ett sätt som skapar närhet och gör att
barnen känner sig trygga. För en vuxen läsare ter det sig som ett mirakel hur hon kan träffa
just den rätta tonen som tilltalar barnen utan att verka barnslig för vuxna. Kanske beror det på
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att hon, som hon själv säger, skriver för barnet i sig själv, att hon har en förunderlig förmåga
att fortfarande vara ett barn.
Mest påfallande i Astrid Lindgrens sätt att berätta är hennes humor, som fungerar på många
olika plan. Här finns allt från pajkastnings- och farskomik till språkliga klurigheter med
nonsens, ordlekar och absurda inslag. Humorn, ofta i form av ironi och parodi, används som
en utmaning mot konventioner och värdesystem. Här finns många exempel på kvicka skämt,
särskilt i replikerna och ofta i situationer då skämtet får en förlösande verkan. Sina
humoristiska språkliga förebilder har Astrid Lindgren från skämtpressen och hos Falstaff
Fakir, men framförallt är hon nyskapande i sitt sätt att pröva sammansättningar och uppfinna
nya ord. Hur galna dessa nya ord än kan tyckas, förefaller de helt naturliga i sina sammanhang
som till exempel när Rasmus uttrycker sin förtjusning med ett kraftfullt: ”Urkas, burkas”.
Som en kontrast till det vardagliga står det patetiska. Astrid Lindgren skildrar stora, raka och
okomplicerade känslor som är universella och tidlösa, men genom att hon hela tiden
balanserar det patetiska mot sin humor blir det aldrig löjligt. Hon har ibland anklagats för att
vara sentimental, men Per Beskow skriver i sin essä ”Landet som icke är. Myt och verklighet
hos Astrid Lindgren” att de sjuka, fattiga och ensamma barnen i hennes berättelser inte
skildras sentimentalt, eftersom det är hos dem fantasin blommar. Det står ett skimmer av
vemod kring dem, men det är inte detsamma som sentimentalitet.
Författarens närvaro varierar mellan olika böcker. Iband berättas objektivt av en utomstående
betraktare, ibland i jag-form, och speciellt i Emilböckerna används en berättarteknik med en
inlevande berättare. Händelserna berättas av en utomstående, som inte ingriper i handlingen,
men som finns närvarande i form av fraser som: ”Nu ska jag berätta om …”. Detta diktjag
fungerar som en slags konferencier, som står i ständig kontakt med läsaren, som fångas in
med suggestiva medel, främst med retoriska frågor som ska väcka nyfikenhet.
Till helhetsintrycket av en berättelse bidrar i högsta grad illustrationerna. Astrid Lindgren
menar själv att hon har haft lyckan att samarbeta med goda illustratörer. Nog har vår bild av
Bullerbybarnen, Pippi, Rasmus, Emil och de andra påverkats av hur de framställts av Ingrid
Vang Nyman, Ilon Wikland, Eric Palmquist och Björn Berg. När illustrationerna är som bäst
följer de inta bara författarens beskrivning av personernas utseende utan de anpassar sig också
fint till hennes berättarstil. Så präglas till exempel Ingrid Vang Nymans teckningar av Lisa
och hennes kamrater i Bullerbyn av samma enkla och rustika stil som kännetecknar Astrid
Lindgrens språk.
Kanske präglas också vår bild av de filmatiseringar som gjorts? Här är resultaten tyvärr inte
alltid så bra. Det kan vara svårt att få fram de rätta nyanserna i en filmatisering, och eftersom
Astrid Lindgrens böcker i så hög grad lever i språket, går mycket av den konstnärliga effekten
förlorad vid en filmatisering. Händelser och känslor skildras förenklat, och personerna har i en
del fall blivit karikatyrer och har inte den utstrålning de har i böckerna. Trots detta finns
exempel på bra filmatiseringar som träffar tonen i böckerna väl. Man får hoppas att de som
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stiftar bekantskap med Astrid Lindgrens berättelser genom en film inte låter sig nöjas med
detta utan genom filmen blir inspirerad att läsa böckerna.

Att samtala om
Liksom efter förra avsnittet följer här några uppgifter att ha i tankarna under det fortsatta
cirkelarbetet. Dela gärna upp uppgifterna bland deltagarna på samma sätt.
• Studera hur Astrid Lindgrens humor kommer till uttryck. Samla under läsningen
exempel på de olika humoristiska uttrycksformerna som nämns i detta avsnitt.
• Samla exempel på situationer som skildras på ett patetiskt sätt.
• Var uppmärksam på beskrivningar som kan uppfattas som sentimentala. Diskutera hur
ni i gruppen definierar ordet sentimental. Vilken är er inställning till sentimentalitet?
Tycker ni att Astrid Lindgren har någon tendens att vara sentimental?
• Studera i varje bok ni läser vilket berättarperspektiv Astrid Lindgren använder. Skrivs
boken i jagform eller av en objektiv eller subjektiv berättare? På vilket sätt är
författaren närvarande? Samla exempel på hur författaren vänder sig direkt till läsaren.
• Studera och samtala om illustrationerna i böckerna. Kanske har ni olika upplagor av
samma berättelser. Är det i så fall samma illustrationer? Jämför beskrivningarna i
texten med bilderna. Tycker ni att bilderna motsvarar texterna? Vad tycker ni speciellt
bra om när det gäller illustrationerna?
• Diskutera de filmatiseringar av Astrid Lindgrens böcker ni sett. Hur har ni upplevt
dem i jämförelse med boken? Finns det någon av hennes berättelser som ni bara
känner till genom filmen? Titta på en eller flera filmer i samband med att ni läser
boken.

Barn- och ungdomsår
Att man intresserar sig för en författare beror naturligtvis på att man tycker om författarens
böcker, men ibland kan man inte låta bli att fundera över om det man läser är självupplevt,
eller om det bara är en produkt av författarens fantasi. Ofta är det väl en kombination av båda
delarna. När det gäller Astrid Lindgren anar man säkert att hennes egna barndomsupplevelser
fått ge stoff åt många av hennes böcker. Ju mer man läser om hennes liv, desto mer får man
denna aning bekräftad.
Det allra bästa sättet att lära känna Astrid Lindgrens bakgrund och uppväxt är att läsa hennes
bok om sina föräldrar, ”Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult”. Hon beskriver den
själv som ”en kärlekshistoria, ingen som jag läst eller hittat på utan bara en som jag har hört.
Många gånger hört”.
Astrids mor Hanna var yngsta dotter till kyrkvärden och nämndemannen Jonas Petter Jonsson
(1832-1910) i Pelarnehult och hans maka Lovisa Persdotter (1842-1932). Båda föräldrarna
var gudfruktiga, fadern läsare och modern högkyrklig. Man gick i högmässan och läste
postillan. Kyrksamhet och nykterhet var god grogrund för välstånd, och Lovisa gjorde sig
känd genom att vara omtänksam och god mot dem som hade det sämre ställt. Hon var en stark
och bestämd kvinna, och hon var en mycket anlitad och skicklig barnmorska, något som kom
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att ge henne hedersnamnet ”Lovisa mä di lene hännera”. Hanna gick i sockenskola i Pelarne
och var bäst i klassen. Hon sjöng i kyrkokören och var duktig i hushållet. Helst hade hon velat
bli lärarinna men det tillät inte modern. Det var under ett repetitionsförhör i Pelarne
sockenstuga 1888 som Hanna uppmärksammades av Samuel August för första gången.
Astrids far Samuel August var näst äldste son till Samuel Johan August Eriksson (1845-1926)
i Sevedstorp och hans hustru Ida Kristina Emilia Ingström (1851-1929). Den äldste brodern
Viktor hade redan 1888 rest till Amerika som många andra släktingar både före och efter
honom gjorde. Han kom aldrig mer tillbaka. Samuel August arbetade först på gården i
Sevedstorp, men som 18-åring började han tjäna dräng hos morbrodern Per Otto i
Vennebjörke. Lönen var inte stor, men han hade fördelen att vara ledig på vintern, och då gick
han på folkhögskola i Södra Vi. I augusti 1894 gick Samuel August hem till Sevedstorp för att
berätta för föräldrarna att han hört att prästgårdsarrendet i Näs skulle bli ledigt. Han ville att
föräldrarna skulle söka arrendet, men de var tveksamma. För Samuel August skulle det dock
betyda mycket att få arbeta på en egen gård. Då han övertalat föräldrarna vände sig modern
till sin far, Anders Petter Ingström (f1821) som tillsammans med sin hustru Sofia Margareta
Lindner (f 1829) hade elva barn och som arbetat hårt och lyckats slita ihop en för dåvarande
förhållanden inte föraktlig förmögenhet, som han delade upp mellan sina barn. De fyra tusen
riksdaler som Ida då fick gjorde arrendet av Näs möjligt. Det var många som ville ha arrendet,
och man var tveksam om Samuel Eriksson var rätte mannen. Han ansågs nämligen för snäll.
Efter att Jonas Petter Jonsson, som senare blev Astrids morfar, rekommenderat Samuel
Eriksson fick han arrendet, och den 30 april 1895 flyttade hela familjen Eriksson till Näs. Att
vara prästgårdsarrendator gav status, och man var säker på att aldrig behöva svälta, och
Samuel och Ida motsvarade de förväntningar, som ställdes på ett arrendatorpar.
Till de uppgifter som hörde till prästgårdsarrendet ingick att skjutsa vimmerbyprästen till
Pelarne kyrka, där han predikade. Det blev Samuel August som fick det uppdraget, och på så
sätt hade han möjlighet att träffa Hanna då och då, men hon var så uppvaktad att han aldrig
riktigt vågade ta kontakt med henne. Hösten 1902 fick han tillfälle att göra det. De var då
båda bjudna till ett bröllop i Gebo och kom att tala med varandra. Därefter väntade han länge
innan han bestämde sig för att sända henne ett kort, som hon besvarade. I februari 1903 kom
Hanna till Vimmerby för att lära sig väva ännu bättre än hon redan kunde. De träffades av en
slump, och Samuel August bjöd henne på te. Det visade sig senare att ingen av dem tyckte om
te. De fortsatte att träffas, och Samuel August var fast besluten att fråga Hanna om hon ville
gifta sig med honom, men han vågade aldrig komma fram med det. Kvällen innan hon skulle
lämna Vimmerby satt de under hängasken vid kyrkan, och Samuel August hade nu sin sista
chans. Han frågade henne: ”Tror du, att du å jag kunne leva lycklige ihop?” Hanna svarade
diplomatiskt: ”Vår egen kraft ej hjälpa kan.” Något bättre besked fick han inte denna gång.
Inte heller de många brev han under de närmaste åren fick från henne gav någon direkt
klarhet. Samuel August dyrkade Hanna, men hon ansåg att de måste lära känna varandra
bättre innan de kunde bestämma sig. De kunde träffas någon gång ibland, men för det mesta
måste de arbeta hårt i sina föräldrahem och var hänvisade till att skriva till varandra. Till slut
stod dock bröllopet i Pelarne kyrka den 30 juni 1905. Bruden fick inte följa med sin man till
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sitt nya hem, eftersom hon måste stanna fjorton dagar i Hult och göra i ordning efter
bröllopet.
Samuel August hade nu övertagit arrendet efter sin far, och både han och Hanna fullföljde
uppgiften på bästa sätt. Samuel August var driftig och road av affärer. Han tog initiativ till att
bilda både mejeriförening, tjurförening och hingstförening. Hanna var en duktig och säker
husmor som med fast hand organiserade storhushållet, där det aldrig var mindre än tio
personer vid matbordet.
Gården Näs hade varit prästgård sedan 1411 men övergick sedan till att fungera som
arrendebostad. Då Samuel Augusts föräldrar övertog arrendet bodde familjen i det gamla röda
huset, men år 1920 byggde Samuel August det nya större huset.
På Näs föddes fyra barn, Gunnar 1906, Astrid Anna Emilia 1907, Stina 1911 och Ingegerd
1916. Astrid Lindgren säger själv att det som var utmärkande för deras barndom var trygghet
och frihet. De fostrades i Herrans tukt och förmaning, men de hade samtidigt möjlighet att
leka och skoja. ”Det var underligt att vi inte lekte ihjäl oss” skriver hon. De hade en barndom
ovanligt fri från tjat, vilket kanske berodde på att de lydde första gången. Särskilt gällde detta
modern som hade hand om den huvudsakliga fostran. Fadern var mera den som berättade.
Han var naiv men skarpsynt, snäll utan att vara eftergiven, ingav respekt men inte rädsla, han
var generös men samtidigt ekonomisk, realist och drömmare.
I detta storhushåll växte barnen upp tillsammans med pigor och drängar som delade livet med
familjen och som lämnat mycket stoff till Astrid Lindgrens berättelser. Umgängeslivet var
livligt. Man hälsade på i torp och statarstugor samt i fattigstugor. Man umgicks på släktkalas
och marknader, och till prästgården gick barnen och lärde sig hur man beter sig i bättre hus.
Luffare hörde till miljön, och man hade luffare på höskullen nästan varje natt.
Arbetsamhet, flit och företagsamhet är småländska kardinaldygder som barnen Eriksson tidigt
fick tillägna sig. Att också barnen skulle delta i arbetslivet var självklart, men mycket av
arbetet utfördes med fantasi och lekfullhet. Till och med på sin egen konfirmationsdag tog
Astrid upp råg på förmiddagen och fick nattvarden på eftermiddagen.
1914 bröt kriget ut och Astrid började skolan. Genom artiklar i Vimmerby Tidning kunde man
följa krigshändelserna som diskuterades i familjen. Trots krig och skola var leken fortfarande
ett viktigt inslag i Astrids och syskonens liv. Hon lärde nu känna Anne-Marie, som bodde i
närheten och vars far var bankdirektör. De båda blev vänner för livet, och Anne-Marie kom
senare att stå modell för Madicken. Det var också hon som lärde Astrid att slåss, en viktig
talang i en syskon- och kamratkrets där det gällde för flickor att vara lika modiga, starka och
duktiga som pojkarna. Att klättra och att hoppa var omtyckta nöjen.
När det var dags att börja realskolan var Astrid negativt inställd, men hon övertalades av
Anne-Marie att börja. Alla barnen Eriksson från Näs gick för övrigt i samrealskolan i
Vimmerby, en stor röd tegelbyggnad från 1905 med orden ”Gudsfruktan, ordning och flit”
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inmurade över ingångsportalen. På den tiden betalade man trettio kronor per termin i
skolavgift. Astrid var duktig men ingen utpräglad plugghäst. Hon busade gärna tillsammans
med sina väninnor, och som så många andra barn roade de sig med att ligga bakom en häck
och ”dra paket” för att lura förbipasserande. Sådana upptåg kunde leda till varning i
uppförande, något som även drabbade Astrid. Hennes bästa ämne var svenska, och hon skrev
så bra uppsatser att en blev publicerade i Vimmerby Tidning. På grund av detta kallades hon
Vimmerbys Selma Lagerlöf, något som fick henne att besluta sig för att aldrig bli författare.
Astrid tog realexamen 1923 med bra betyg i alla ämnen.

Att samtala om
•

•

•

•

Läs ”Samuel August i Sevedstorp och Hanna i Hult” mellan två cirkelträffar. Notera
några episoder eller beskrivningar som ni vill tala om när ni träffas. Vad får ni för
uppfattning om Astrids barndom?
Gör med hjälp av de upplysningar ni får i grundboken och i Astrid Lindgrens bok om
föräldrarna ett släktträd, där ni försöker få med så många biografiska uppgifter som
möjligt om hennes släkt. Komplettera under cirkelns gång allteftersom ni fått nya
uppgifter.
Studera en karta och leta reda på de orter som nämns. Vilka reflexioner gör ni när ni
ser var orterna ligger i förhållande till varandra och tänker på hur Astrids föräldrar
umgicks?
Astrid gick i realskola, fick varning i uppförande och tog realexamen. Allt detta är
företeelser som är främmande för dagens barn och ungdomar, kanske till och med för
de flesta cirkeldeltagare. Vad vet ni om skolan på den här tiden?

Idylliska barndomsskildringar
När man läser vad Astrid Lindgren själv berättat om sin barndom, både i självbiografiska
böcker och i intervjuer får man ett intryck av att det var en alltigenom harmonisk och lycklig
tid. Visserligen var Näsbarnens uppfostran som alla andra barns på den tiden ofta auktoritär,
men det var en auktoritet grundad på kärlek och omtanke och upplevs inte som ett tvång av
barnen. Denna lyckliga barndom i frihet och trygghet speglas i många av Astrid Lindgrens
böcker, och i detta kapitel ska vi ägna oss åt Bullerbybarnen, Madicken, Emil och barnen på
Bråkmakargatan, som alla är idylliska vardagsberättelser, där både barn och vuxna kan känna
igen sig.

Bullerbyböckerna
1947 utkom ”Alla vi barn i Bullerbyn”, 1949 ”Mera om oss barn i Bullerby” och 1952
slutligen ”Bara roligt i Bullerbyn”. Huvudpersonerna är de sex barnen i de tre gårdarna, och
det som händer dem är sådant som alla barn i alla tider skulle kunna tänkas uppleva. Det är
alltså inga stora dramatiska händelser som skildras utan vardagens lekar och arbete. Man kan
säga att bullerbyböckerna skildrar en renodlad idyll. Här förekommer ingen opposition och
inga konflikter. Allt är roligt i Bullerbyn, och leken är det allra viktigaste. Man leker med
frenesi och fantasi, och även de arbetsuppgifter barnen åläggs förvandlas till lek. Leken i
bullerbyböckerna är en spegling av lekens betydelse i Astrid Lindgens egen barndom. Hon
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har själv sagt att det var fruktansvärt när man inte kunde leka längre. Vad skulle man göra då?
Barndomen blir för bullerbybarnen en förberedelse för och anpassning till det vuxna livet.
Som en föregångare till ”Alla vi barn i Bullerbyn” kan man betrakta Anna Maria Roos
”Sörgården”, som kom ut 1913 och som är en skildring av en patriarkalisk statisk värld, där
respekten för överheten var självklar. Liksom i Bullerbyn finns här en präktighet, där det
antingen saknas problem eller där man sopar problemen under mattan.
Stilen i bullerbyböckerna är enkel på ett genialiskt sätt. Ordval och meningsbyggnad speglar
barnens föreställningsvärld, och små vardagliga reflexioner kan få äldre läsare att känna sig
hemma i barndomsvärlden. ”Strax bakom skolan mötte vi en pojke, som vi känner. Han såg
att vi hade nya mössor.” Mer behövs inte för att man ska känna sig lycklig.

Att samtala om
Läs någon eller några av böckerna om barnen i Bullerbyn och tala om följande frågor:
• Tala om föräldrarnas roll i böckerna. På vilket sätt finns de med i handlingen? Vilken
uppgift har de? Hur skildras de? Hur skildras sambandet mellan föräldrar och barn?
Tror ni att bullerbybarnens föräldrar är typiska för den tid, som skildras i böckerna?
• När utspelas handlingen i böckerna? Finns det några tidangivelser eller något annat
som tyder på detta?
• Får ni intryck av att det Astrid Lindgren berättar kan vara självupplevt? Vad då i så
fall, och var gör att ni tror det? Tror ni att någon av personerna i boken kan ha något
av Astrid Lindgren själv i sig?
• Berättelserna är vardagliga och realistiska och humoristiskt berättade. Ge exempel på
vilka uttryck humorn tar sig.
• Grundtonen i berättelserna är vänlig och omtänksam. Ge några exempel på detta.
• Att läsa böckerna om bullerbybarnen inspirerar en till att tänka på sin egen barndom,
vare sig den ligger långt tillbaka i tiden eller om man är barn nu. Dra er till minnes vad
Lisa berättar om skolgången i Storbyn och berätta utifrån detta hur ni själva
upplevde/upplever er skoltid. Vilka likheter och skillnader finns det jämfört med
bullerbybarnens?
• Tala om bullerbybarnens lekar. Vilka lekar känner ni igen? Berätta för varandra och
skriv gärna en utförlig beskrivning av de lekar ni lekte/leker. Notera när (vilket år
ungefär) lekarna lektes. Det vore intressant om cirkeln kunde resultera i en leksamling
från olika årtionden. Vad leker barnen nuförtiden?
• Lisa fick ett eget rum, vilket inte alltid har varit självklart för barn. Man har ändå ett
behov av en egen vrå, avskild från de vuxna. Hur tar sig detta behov uttryck i
bullerbyböckerna? Har ni egna erfarenheter av att ordna eller vilja ordna ett eget
krypin?
• Helgfirandet och bevarandet av seder och bruk har stor betydelse för invånarna i
Bullerbyn. Ge exempel på sådana skildringar. Väcker dess skildringar några minnen
hos er?
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•

Margareta Strömstedt skriver i sin bok om Astrid Lindgren att hon inte läste
bullerbyböckerna som barn, eftersom hon blev olycklig av att läsa idylliska skildringar
av lyckliga familjer. Kan ni förstå denna inställning?

Barnen på Bråkmakargatan
”Barnen på Bråkmakargatan” kom ut 1958 och ”Lotta på Bråkmakargatan” 1961. Även här
utspelas handlingen i en harmonisk familj, där den drygt treåriga Lotta är något av en
huvudperson. Liksom i bullerbyböckerna spelar leken och fantasin en stor roll, men
åtminstone i den andra boken får en vardagshändelse ett dramatiskt förlopp.

Att samtala om
Läs helst båda eller i alla fall ”Lotta på Bråkmakargatan” och samtala om följande frågor:
• Vad får vi veta om den miljö där barnen bor. Jämför den med Bullerbyn.
• Hur skildras de vuxna här? Jämför gärna med Bullerbyn.
• Som vuxen kan man glädjas åt att känna igen sina egna barn och barnbarn i barnen på
Bråkmakargatan. Vilka episoder i böckerna påminner er om sådant som ni själva
upplevt som barn eller i förhållande till barn?
• Försök ta reda på hur barn upplever dessa situationer. Upplever de dem på samma sätt
som vi vuxna? Tycker de att samma episoder och repliker är roliga? Känner de igen
sig i Lotta, när hon klipper sönder jumpern eller i de äldre barnen, när de inte vill leka
med lillasystern?
• Speciellt ”Lotta på Bråkmakargatan” kan tjäna som pedagogisk handledning för
vuxna. Vad kan vi lära oss av tant Berg och av Lottas föräldrar i vårt förhållande till
barn?

Madicken
”Madicken” utkom 1960 och ”Madicken och Junibackens Pims” 1976. Böckerna har både
likheter och skillnader i förhållande till bullerbyböckerna och ”Barnen på Bråkmakargatan”.
Madicken var som förut nämnts i mycket en bild av Astrid Lindgrens vän Anne- Marie, men
hon har kanske mest av författaren själv i sig. Det är ju hon som ”får sina infall lika fort som
en gris blinkar”, enligt Linus-Ida. Astrids syster Stina lär vara förebild till Lisabeth.

Att samtala om
•

•

Leta reda på upplysningar som talar om för oss när händelserna kan ha utspelats.
Vilken roll spelar föräldrarna och andra vuxna i böckerna? Vilka skillnader och
likheter finns i detta avseende jämfört med tidigare lästa böcker?
I böckerna finns många exempel både på vänskap och konflikter mellan människor.
Ge några sådana exempel och diskutera hur de skildras. Sker någon förändring när det
gäller vänskaps- och ovänskapsförhållanden? Vad är i så fall orsaken till
förändringarna?
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•

•
•

•

I ”Madicken och Junibackens Pims” finns ett socialt engagemang, som inte är så
vanligt i Astrid Lindgrens böcker. Vilka personer står främst för detta engagemang
och vilka uttryck tar det sig?
En färgstark person är den fattiga Mia. Vilken funktion har hon i berättelserna?
Skillnaden mellan lögn och fantasi kan vara hårfin, åtminstone för barn. Ge exempel
på tillfällen då Madicken ”hittar på”. Varför gör hon det? Vilka konsekvenser får det?
Säkert har ni själva exempel på hur ni som barn eller hur egna eller andras barn hittat
på historier. Berätta dem för varandra och diskutera vad det kan bero på att barn så
gärna fantiserar. Tror de själva på vad de berättar?
Finns det några likheter eller skillnader när det gäller arbete och lek mellan bullerbyoch bråkmakarböckerna?

Emil i Lönneberga
”Emil i Lönneberga” utkom 1963, ”Nya hyss av Emil i Lönneberga” 1966 och ”Än lever Emil
i Lönneberga” 1970. Tiden är Samuel Augusts barndom och mycket av det Emil upplever är
sådant han berättat om. Den tredje boken är tillägnad Samuel August, som dog i juli 1969
efter en tids sjukdom.

Att samtala om
•

•
•
•

•

•
•
•

Emil är ett hjälteämne. Han är inget vanligt barn, och hans lekar skiljer sig helt från
bullerbybarnens och Madickens. Hans strävan är att nå en position i vuxenvärlden, och
han är bäst på allt även med vuxna mått mätt. Ge exempel på situationer som belyser
detta.
Finns det något hos Emil som är barnsligt enligt vårt sätt att se det?
Hos Emil förenas den fantasifulla revolten med en anpassning till det etablerade
familje- och samhällsmönstret. Kan ni hitta exempel på detta i berättelserna?
Det poängteras ofta att Emil gör hyss. Samtala om hans hyss. Vad är det som får
honom att göra hyss? Vilken är hans avsikt när han gör dem? Hur reagerar de som
drabbas av dem? Vilka är det som drabbas av dem?
I uppsatsen ”Anpassning, flykt, frigörelse; barnboken och verkligheten” hävdar
författarna, att Emil först omdevetet, senare alltmer medvetet utsätter fadern för sina
hyss på grund av en önskan att besegra fadern, att erövra makten från honom. Samtala
om några av de episoder, då fadern råkar särskilt illa ut och försök hitta belägg för att
denna förmodan är riktig. Kanske tycker ni att författarna till ovanstående påstående
har fel. Varför det i så fall?
Ett sätt för Emil att skaffa sig makt är ekonomisk företagsamhet. Ge några exempel på
episoder där han visar detta.
Hur skildras de vuxna i berättelserna och Emils förhållande till dem?
Ett klassiskt, homeriskt stildrag är det så kallade stående epitetet, det vill säga en
karaktärisering av en människa som upprepas i samma ordalag gång på gång. Försök
att hitta några stående epitet som karaktäriserar Emil.
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Uppbrott från Vimmerby
Astrid Eriksson blir Astrid Lindgren
Efter att hon avlagt realexamen 1923 erbjöds Astrid Eriksson plats på Vimmerby Tidning med
en lön av sextio kronor per månad. Hennes uppgift blev att läsa korrektur samt skriva notiser
och små reportage. Sommaren 1925 fotvandrade hon tillsammans med några flickvänner från
Småland till Östergötland, och under rubriken ”På luffen” kan man läsa om deras upplevelser
i en serie under en vecka i juli. Bland annat besökte de Ellen Keys hem Strand, där man på
väggen i hallen kan läsa ett citat av Thorild: ”Denna dagen ett liv”. Detta citat har Astrid
Lindgren använt som tema i ett av kapitlen i ”Vi på Saltkråkan”.
1926 blev Astrid gravid, vilket på den tiden och i en liten stad som Vimmerby var en stor
katastrof, som drabbade hela familjen. Hon har själv sagt att hennes olycka skakade
Vimmerby ”värre än när Gustav Vasa drog in stadsrättigheterna”. Barnet ville hon ha men
inte barnafadern, chefredaktören på Vimmerby Tidning, som då var gift för andra gången. För
att komma från småstadsskvallret for hon till Stockholm och lärde sig stenografi och
maskinskrivning, en utbildning som hon haft stor nytta av. Av advokaten Eva Andén, som
engagerade sig för att hjälpa ogifta mödrar, fick hon hjälp att komma till Köpenhamn och
föda sitt barn. Där fanns det enda sjukhus i Skandinavien där man kunde föda barn utan att
faderns namn blev registrerat hos myndigheterna. Hon fick också hjälp att skaffa ett bra
fosterhem till sin son Lasse. För Astrid blev det en svår tid, då hon levde under knappa
ekonomiska förhållanden, arbetade på sin utbildning och försökte resa till Köpenhamn för att
träffa sonen så ofta hon kunde. Hon strävade hela tiden efter att så småningom själv kunna ta
hand om honom.
Efter ett misslyckat försök att söka arbete fick hon anställning som privatsekreterare hos
Torsten Lindfors, Viveca Lindfors far, på Svenska Bokhandelscentralens radioavdelning.
Ingen av hennes arbetskamrater eller chefer visste om hennes svårigheter, och när hon en
gång planerade att resa till Köpenhamn var hennes chef borta och hon kunde inte be honom
om ledighet. Hon tog bondpermission men hade oturen att möte två av de andra cheferna på
gatan, vilket resulterade i att hon blev avskedad. Torsten Lindfors uppskattade dock hennes
förmåga och skaffade henne ett tillfälligt arbete som biträdande redaktör för KAKs turbok. Då
detta uppdrag var slutfört fick hon på våren 1928 en ny plats på KAK med Sture Lindgren
som kontorschef.
Astrid delade inackorderingsrum med en kamrat och gladde sig åt matlådorna hemifrån som
kom med jämna mellanrum. I december 1929 blev Lasses fostermor hjärtsjuk, och han
placerades i ett tillfälligt fosterhem, tills Astrid kunde hämta honom till sig i sitt rum i
Stockholm, där hennes väninna såg till honom då hon arbetade. Hanna ansåg inte detta vara
någon bra lösning utan ville ha honom till sig på Näs, och i maj 1930 for Astrid med honom
till Vimmerby, där skvallret nu hade lagt sig. Lasse togs väl omhand av sina morföräldrar,
morbror och mostrar, och för Astrid var det en trygghet att veta att han hade det bra.
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På våren 1931 gifte sig Astrid Eriksson med sin kontorschef Sture Lindgren, och de flyttade
in i en tvårumslägenhet på Vulcanusgatan. Astrid kunde nu ta Lasse till sig, samtidigt som
hon fick möjlighet att fortsätta arbetet som redaktör för turboken i hemmet. Så småningom
blev hon även redaktör för KAKs bilatlas. Våren 1934 föddes dottern Karin, och Astrid kunde
nu helt och fullt hänge sig åt den moderslycka hon gått miste om vid sonens födelse.
Samma dag som kriget bröt ut, den 1 september 1939, började Astrid Lindgren skriva dagbok,
något som hon inte gjort förut. Hon skrev för att registrera vad som hände i världen och hur
det påverkade människorna, och hon samlade tidningsurklipp som speglade utvecklingen.
Sensommaren 1940 fick hon anställning på underrättelsetjänstens avdelning för brevcensur,
ett arbete som av de anställda kallades ”snuskjobb”. Detta arbete gav henne inblickar av
personligt slag i hur kriget påverkade livet för människor, och hon kom att känna en häftig
avsky för Hitler liksom för bolsjevismen och Stalin. Nazismen och bolsjevismen är för henne
som ”två skräcködlor i kamp med varann”. 2015, till sjuttioårsminnet av andra världskrigets
slut, gavs Astrid Lindgrens krigsdagböcker ut med förord av Kerstin Ekman och efterord av
Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman. Ända till dess hade de legat förvarade i en tvättkorg.
I oktober 1941 flyttade familjen Lindgren till en större lägenhet på Dalagatan, där Astrid
Lindgren bodde kvar ända till sin död. Sture Lindgren hade fått tjänst som direktör för
Motormännens Riksförbund, och hans hustru bidrog verksamt till försörjningen, så familjen
hade det bra. På somrarna bodde man i Furusund tillsammans med Stures föräldrar, och
Astrid lärde känna en miljö, som hon långt senare skulle använda sig av i ”Vi på Saltkråkan”.

Att samtala om
•

Fundera över vilka av upplevelserna och erfarenheterna i detta kapitel som kan ha
kommit att påverka Astrid Lindgrens författarskap.

Debut som författare –
Flick- och ungdomsböcker
Hösten 1944 var en svår tid för Astrid Lindgren. Sjukdom, oro och bekymmer för familjen
plågade henne, och att skriva blev ett sätt för henne att fly från den bistra verkligheten. I
september 1944 vann hon andra pris i Rabén & Sjögrens tävling om bästa flickboken. Jury var
författarinnan Marika Stiernstedt, mest känd för sin klassiska flickbok ”Ulla Bella”,
barnboksbibliotekarien Elsa Olenius och förläggaren Hans Rabén. Förlaget befann sig i en
ekonomisk kris, och man hoppades att tävlingen skulle vinnas av någon etablerad författare,
som med sitt namn kunde ge publicitet åt företaget. En enig jury utsåg Stina Lindebergs
”Ingrid” till förstapristagare, och för andra pris föreslog Elsa Olenius boken ”Britt-Marie
lättar sitt hjärta”, som hon misstänkte var skriven av Barbro Alving. Hennes förslag vann
gehör, men besvikelsen blev stor när man fann att det var en ”vanlig hemmafru” som skrivit
boken.

Britt-Marie lättar sitt hjärta
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Att samtala om
•

•
•
•
•

•

•
•

I sin annons om flickbokstävlingen hade förlaget stipulerat att böckerna skulle
befordra ”kärlek till hem och familj samt allvar och ansvarskänsla i förhållandet till
det motsatta könet”. Samla exempel på sådant i boken som uppfyller dessa krav.
Vad i boken tycker ni är typiskt för en traditionell flickbok? Ge så många exempel
som möjligt.
Vad är inte typiskt för en traditionell flickbok?
Astrid Lindgren är inte bara bra på att skildra barns känslor. Här förmedlar hon en
tonårsflickas känslor. Verkar de äkta?
Astrids första försök att få ett arbete misslyckades på grund av att hon placerade
fingrarna i fel utgångsläge på skrivmaskinen. Denna episod har hon använt i ”BrittMarie lättar sitt hjärta”. Att kunna skratta åt sig själv är ett bevis på äkta humor. Kan
ni i denna bok hitta fler exempel på samma sorts humor?
Ingen av Astrid Lindgrens tonårshjältinnor är realistiska porträtt av henne själv som
tonåring. De är idealtonåringar med kvick jargong, som ger uttryck för den
levnadsvisdom Astrid Lindgren har som vuxen. Hon påstår själv att Britt-Marie har
alla de goda egenskaper hon hade velat ha själv i tonåren. Ge exempel ur boken på den
vuxna levnadsvisdom som tonårsjargongen ger uttryck för. Vilka egenskaper hos
Britt-Marie tror ni Astrid Lindgren själv hade velat ha?
Hur skildras könsrollerna i boken? Är de traditionella eller märks några förändringar i
det traditionella mönstret? Ge exempel på båda delarna.
Finns det något i boken som talar om när handlingen utspelas?

Kerstin och jag
Också den andra boken Astrid Lindgren fick publicerad var en flickbok, ”Kerstin och jag”,
som utkom 1945.

Att samtala om
•
•

•
•
•
•
•

Margareta Strömstedt menar att ”Kerstin och jag” är ”ett slags Bullerbybok för
präktiga tonåringar”. Diskutera vad som kan motivera detta påstående.
Huvudtemat i boken är arbetsglädje, och när man läser om arbetsgemenskapen i boken
anar man att det är förhållandena på Näs som inspirerat Astrid Lindgren. Ge exempel
på episoder som skildrar denna arbetsglädje.
Vilket förhållande råder mellan personerna i boken? Mellan föräldrar och barn, mellan
husbonden och de underlydande, mellan ungdomarna sinsemellan?
Hur skildras kärlekshistorien mellan bokens jag och hennes kavaljer?
I vilka relationer förekommer de bäst skildrade känslorna?
I boken finns på flera ställen kärleksfulla naturskildringar. Leta reda på några exempel
och diskutera vilken funktion de fyller.
Förekommer det några problem i boken? Av vilka slag är de i så fall och hur skildras
de? Hur löser man problemen?
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•

I boken finns många citat och antydningar, som man måste ha kunskaper och
allmänbildning för att förstå. Leta reda på så många sådana exempel som möjligt.
Vilka kan ni själva placera? Tror ni att dagens tonåringar förstår dessa antydningar?
Spelar det någon roll för läsupplevelsen, om man förstår dem eller inte?

Katiböckerna
De tre flickböckerna ”Kati i Amerika” 1950, ”Kati på Kaptensgatan” 1952 (i den nya
upplagan 1971 omdöpt till ”Kati i Italien”) och ”Kati i Paris” 1954 är alla trevliga,
humoristiska och en smula romantiska flickböcker. De är skrivna med en lätt och kvick
jargong, men de är inte ytliga. Mycket i berättelserna är inspirerat av Astrids egna
upplevelser. Kontorsflickan Katis tillvaro i yrkesliv och inackorderingsrum tillsammans med
väninnan Eva påminner till exempel om Astrids första år i Stockholm. Episoden där man
singlar slant om huruvida Kati ska klättra in genom ett fönster på ett livsfarligt sätt eller inte
har Astrid själv upplevt. Det var inte frågan om vem som skulle göra det, utan om Kati, det
vill säga Astrid, skulle göra det eller inte.
Också, och kanske framför allt, de djupare partierna i böckerna bygger på Astrid Lindgrens
egna upplevelser och tankar. 1950 hade hennes make Sture blivit häftigt sjuk, vilket fick
henne att fundera mycket över familjekonstellationens bräcklighet. Hon kände stor oro och
allt djupare ömhet för maken, och hennes styrka sattes på hårda prov. Efter hans död i juni
1952 kände hon att hon måste vänja sig vid tanken att leva alldeles ensam.
Katiböckerna innehåller många funderingar om gemenskap och äktenskap. Det är Kati som
står för den romantiska ungflicksjargongen, medan den mogna författarinnan för fram sin
sakligare syn på kärlek och äktenskap. I ett citat ur ”Kati på Kaptensgatan” kan man ana, att
det är hennes egna dyrköpta ungdomserfarenheter som ligger bakom reflexionen: ”Det skulle
gå så lätt att halka in i ett äktenskap av bara farten. Men jag ville inte halka in i något som jag
inte är övertygad om var det rätta.”
”Kati i Paris” avslutas med en bild av moderslyckan, den som Astrid själv inte fick uppleva
när Lasse föddes, men som hon njöt desto mer av vid dotterns födelse. I lyckan blandar sig
också vetskapen om den naturliga utvecklingen i förhållandet mellan mor och barn: ”Du är
min, du behöver mig nu. I det här ögonblicket är du alldeles min. Men snart ska du börja
växa. Varje dag som går ska föra dej en liten bit längre bort från mej. Aldrig mer ska du vara
mej så nära som nu. Kanske ska jag en gång minnas den här stunden med smärta.”

Att samtala om
Läs någon eller flera av böckerna och samtala om följande frågor:
• Diskutera förhållandet mellan pojkar och flickor förr och nu. Hur gick/går det till att ta
kontakt med varandra? Hur umgås man? Hur skildras detta i Katiböckerna?
• I böckerna förekommer många litterära citat och antydningar. Försök att identifiera
några av dem. Tror ni att ungdomar nu för tiden förslår dessa anspelningar och citat?
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•

•
•
•

Är det svårare att läsa och förstå boken om man inte gör det? Blir läsupplevelsen
större om man gör det?
I ”reseskildringarna” finns många anspelningar på resmålens historia och aktuella
förhållanden. ”Kati i Paris” skulle kunna läsas tillsammans med en pariskarta. Tycker
ni att böckerna ger en bra bild av resmålen? Känner ni igen något, om ni varit där?
Blir ni lockade att åka dit?
Jämför beskrivningen i ”Kati på Kaptensgatan” av en sällskapsresa med hur en
sällskapsresa går till nuförtiden.
Hur beskrivs könsrollerna i böckerna? Är de traditionella eller finns någon tendens till
förändring av de traditionella könsrollerna?
Läs citatet ur ”Kati i Paris” och diskutera det. Vad menar Kati (Astrid Lindgren) med
orden ”Kanske ska jag en gång minnas den här stunden med smärta”?

Barn- och ungdomsdeckare
Ett av de ströuppdrag som Astrid Lindgren hade som sekreterare var hos docenten i
kriminologi vid Stockholms högskola, Harry Söderman. Den inblick hon då fick i fråga om
terminologi använde hon i sina tre böcker om Kalle Blomkvist: ”Mästerdetektiven Blomkvist”
1946, ”Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt” 1951 och ”Kalle Blomkvist och Rasmus”
1953. Dessa tre böcker gjorde henne berömd på allvar. Med den första vann hon delat
förstapris i Rabén & Sjögrens pristävlan om detektivböcker för ungdom. Det var sista gången
hon deltog i någon tävling med en bok. Genom att böckerna lästes i radio vann de stor
popularitet.
Man kan säga att de tre böckerna har två parallellhandlingar. De bygger på barnens
lekgemenskap i en sommar- och småstadsidyll, där kriget mellan de vita och de röda rosorna
ger spänning åt tillvaron. Denna värld är dock inte alltigenom trygg. I första boken råkar de ut
för en juveltjuv, i den tredje för hemska kidnappare, och i den andra bryter Astrid Lindgren
mot konventionen att mord inte ska förekomma i en barndeckare. Här är det en ockrare som
mördas av en desperat kund.
Kontrasten mellan idyll och ondska skildras spännande och suggestivt. Barnen är
äventyrslystna och modiga, men de skildras inte som några övermodiga hjältar. I den första
delen är boven helt och hållet skurk, medan man i andra delen får hans brott psykologiskt
förklarat. Sista delen kastar helt loss från deckarens ytlighet och går in i en svårare
konfrontation med brottet och det onda. Här skildras en av skurkarna på ett mer nyanserat sätt
i och med att han genomgår en utveckling under handlingens gång. Den vänskap som växer
fram mellan honom och den kidnappade Rasmus är gripande skildrad.
Två andra pojkar med namnet Rasmus är huvudpersoner i ”Rasmus på luffen” 1953 och
”Rasmus, Pontus och Toker” 1957. Astrid Lindgren talar redan i förordet om att det rör sig
om olika pojkar men förklarar det med att det är ett så vanligt namn. Dessa båda böcker är
inte så renodlade deckare som Blomkvistböckerna, men i ”Rasmus på luffen” utgör mötet
med några rånare en spännande intrig vid sidan av huvudhandlingen, som är den ensamme
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och olycklige barnhemspojkens möte med den snälle luffaren Paradis-Oskar. I ”Rasmus,
Pontus och Toker” utgörs huvudhandlingen av en mycket spännande stöldhistoria där
pojkarna hade kunnat ingripa om inte hunden Toker hade blivit kidnappad och hotats med
döden.
I alla dessa böcker har vänskapen en stor plats. I Blomkvistböckerna är det främst vänskapen
mellan jämnåriga kamrater, såväl vita som röda rosor. Att en vänskap kan växa fram mellan
en kidnappare och hans offer om de rätta förutsättningarna finns, visas mycket trovärdigt i
”Kalle Blomkvist och Rasmus”. Förutsättningarna här är den barnsliga tilltron hos Rasmus
och glädjen över att känna sig älskad hos Nicke. Allra mest gripande är vänskapen mellan
Rasmus som rymt för att leta reda på sina egna föräldrar, som ska vara rika och vackra, och
Oskar. Trots att Oskar skaffar Rasmus ett hem som är precis som han föreställt sig, väljer
Rasmus Oskar och hans fru. Han förstår att det finns viktigare egenskaper än att vara rik och
vacker.

Att samtala om
Läs några av ovanstående böcker och samtala om följande frågor:
• Både i Blomkvistböckerna och ”Rasmus, Pontus och Toker” har småstäderna drag av
Vimmerby. Jämför beskrivningarna av städerna med en karta av dagens Vimmerby
och försök att orientera er. En hel del är naturligtvis påhittat. Ge exempel på sådant.
• När ungefär utspelar sig handlingen i de olika böckerna? Vad talar för detta?
• Vad i böckerna känner de äldre i cirkeln igen från sin egen barndom och vad är
främmande och obekant för de yngre? Berätta för varandra.
• Barn och ungdomar behöver spänning i tillvaron. Kalle, Anders och Eva-Lotta skapar
sig spänning genom Rosornas krig. Diskutera hur behovet av spänning tillfredsställs
för dagens ungdomar.
• Tycker ni att Astrid Lindgrens ungdomsdeckare är spännande? Vad är det i så fall som
gör dem spännande? Upplevs spänningen på olika sätt av barn, ungdomar och vuxna?
• Har någon av er i gruppen läst någon modernare ungdomsdeckare? Hur var den/de i
jämförelse med Astrid Lindgrens?
• I ”Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt” används rövarspråket för första gången.
Försök tala det.
• I samma bok spelar tidningen en ödesdiger roll i handlingen. Dess skriverier höll på att
kosta Eva-Lotta livet. Diskutera massmediernas fuktion vid bevakning av
brottsutredningar.
• Även om ni inte läser hela ”Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt” rekommenderas
ni att läsa första avsnittet av kapitel 15 och samtala om hur Astrid Lindgren har
skildrat vad som händer i människornas sinnen efter att ett brott begåtts. Tycker ni att
det är en övertygande skildring? Tror ni att det är så en mördare tänker? Tror ni att
människor som berörs på olika sätt av brottet reagerar så som Astrid Lindgren
beskriver det?
• Flera av dessa böcker handlar om ärliga och oskuldsfulla barn som luras av de vuxna
bovarna. Ge några exempel på sådana situationer och samtala om dem. Är det bara
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bovar som lurar barn på detta sätt i verkligheten? Har ni några egna exempel på att ni
som barn blivit lurade av vuxna?

Pippi Långstrump – Århundradets barn
Böckerna om Pippi Långstrump är Sveriges största barnbokssuccé genom tiderna. De är
översatta till drygt sjuttio språk och kommer ständigt i nya upplagor. Det kan därför vara
befogat att behandla Pippi Långstrump relativt utförligt.

Barnets århundrade
År 1900 utkom de två delarna av Ellen Keys pedagogiska verk ”Barnets århundrade”, som
innehöll tankar som var så revolutionerande att många av dem än idag verkar kontroversiella.
Hon uttalade sig bland annat mot betyg och aga och ansåg att skolans läroplan skulle var en
”matsedel” att fritt välja från. Böckerna fick ett svalt mottagande i Sverige men översattes till
andra språk och uppskattades i utlandet, där hon fick många efterföljare, bland annat Maria
Montessori som utvecklade den så kallade aktivitetspedagogiken. Den skotske pedagogen A S
Neill, vars bok ”The problem child” skrevs 1925 och utkom i Sverige 1931 sade sig tro på
människans naturliga godhet, som förstörs av en hämmande fostran, som i värsta fall skapar
neuroser. Han ville ge barnen frihet att utvecklas utan hämmade påverkan, att lära sig det de
själva vill lära sig och inte förrän de själva verkligen vill. Han grundade den berömda skolan
Summerhill, till vilken barnbyn Skå blev en efterföljare. Även Bertrand Russel menade i sin
bok ”Uppfostran för livet” att det är fel att tvinga på barnen kunskaper, och han hyser en
misstro mot all bestraffning. Alfred Adler slutligen utvecklade sina idéer om barns maktbehov
redan 1912.
Även om alla dess idéer hade svårt att vinna gehör i Sverige förekom för första gången en
debatt om barnuppfostran. Bland annat diskuterades frågan om aga, som förbjöds i Sverige
senare än i många andra länder. Först 1958 förbjöds skolagan i vårt land. De två
lärartidningarna deltog flitigt i debatten och hade mycket olika inställning. Folkskollärarnas
tidning var konservativ, medan lärarinneförbundet visade en mer progressiv attityd. Andra
kända debattörer var Alva och Gunnar Myrdal, som i sin bok ”Kris i befolkningsfrågan” 1934
poängterade att barnen är en nations framtid. Alva Myrdal var en av pionjärerna för en ny
småbarnspedagogik, och hon talade om lekens betydelse för barnens harmoniska utveckling.
Hon startade studiecirklar för föräldrar om barns utveckling och hon verkade för en
utbyggnad av förskoleverksamheten.
Under kriget märks en återgång till en mer reaktionär anda i fråga om barnuppfostran. Många
röster höjdes nu för fasthet och auktoritet.

Barn- och ungdomslitteraturen före Pippi
Den litteratur, som barn och ungdomar erbjöds att läsa före 1940-talet är välkänd för många
generationer. Här fanns de utländska klassikerna Alice i Underlandet, Nalle Puh, Mary
Poppins, Tom Sawyer, Sju syskon, Det susar i säven, Anne på Grönkulla, Biggles, Robinson
Kruse, Onkel Toms stuga, böckerna om buspojken Bill och böcker av Lisa Tetzner, Karl May,
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HC Andersen, Topelius och Jules Verne. Bland svenska böcker märks framför allt Pelle
Svanslös tillsammans med Mälarpirater och Ulla-Bella.
Ulla Lundqvist har för sin avhandling om Pippi Långstrump gjort en omfattande
undersökning av vad som kännetecknade den litteratur, som erbjöds barn och ungdomar år
1945, det år Pippi Långstrump kom ut. Hon fann att moralismen är ett framträdande drag,
främst i personskildringarna. Det är en homogen skara präktiga barn som skildras, och om de
har några skavanker botas de. Böckerna ger uttryck för typiska fördomar, bland annat om
könsroller. Ulla Lundqvist har endast kunnat finna en yrkesarbetande mamma. Medel- och
överklassmiljöer dominerar och välgörenhetsmotiv är vanliga. De flesta busungar är pojkar.
När det gäller formen finns ingen djärvhet och experimentlust. I regel är språket enkelt och
stelbent, ibland patetiskt. Dialogerna utmärks av påverkan av skriftspråket. Meningen med
böckerna var ofta pedagogisk, och språket skulle vara förebildligt korrekt. Få böcker var
humoristiska. I några av böckerna fanns spår av moderna pedagogiska och psykologiska
idéer, och i en del tog man barnens parti.
Ett fåtal böcker bryter mot denna mall. Det är ”Kulla-Gulla”, vars första del är den enda
skildringen av jordproletärer som förekommer i de undersökta böckerna. I ”Pelle Svanslös i
skolan” används en berättarteknik, som vänder sig i förtrolighet till läsaren på ett sätt som är
nytt. Tove Jansson för in en ny och bisarr fantasivärld i litteraturen med ”Småtrollen och den
stora översvämningen”. Nonsenslitteraturen får sin första representant med Lennart Hellsings
”Katten blåser i silverhorn”, och i Sven Hemmels ”Upptäcktsresanden Karlsson” finns milt
vanvettiga äventyr.
Också när det gäller barn- och ungdomsfilmer var utbudet magert. Först mot krigsslutet
började man debattera barn och film och de första riktiga barnfilmer som visades var ”Barnen
från Frostmofjället” 1945, ”Mästerdetektivens Blomkvist” 1947 och ”Pippi Långstrump”
1949. Med denna bakgrund är det inte konstigt att Astrid Lindgrens Pippi Långstrump kom att
innebära en revolution på barnboksmarknaden.

Från hugskott till världskändis
Egentligen är det Astrid Lindgrens dotter Karins förtjänst att Pippi kom till. Hon var ett
fantasifullt barn med begåvning för det absurda, och på vintern 1941 när hon låg sjuk i
lunginflammation och hade tråkigt kom det bara ur henne: ”Berätta om Pippi Långstrump.”
Nu fanns namnet, och så kom figuren. Astrid Lindgren berättade för Karin och så småningom
också för hennes kamrater, och hon märkte att de hade nöje av det. Mer hade det kanske inte
blivit, om det inte hade varit så halt på vårvintern 1944. Då halkade nämligen Astrid Lindgren
på en isfläck och stukade foten så svårt att hon måste ligga till sängs. För att ha något att göra
började hon stenografera ned berättelserna om Pippi som tioårspresent till Karin.
Eftersom Karin och hennes kamrater tyckte om berättelserna tänkte Astrid Lindgren att andra
barn kanske också skulle göra det, och den 27 april 1944 lämnade hon en kopia av
manuskriptet till Bonniers förlag. Lektörsutlåtandet från den 20 juli är påfallande positivt med
viss reservation för den krystade tonen. Boken betecknas som en nonsensbok, och lektören
28

rekommenderar att den efter bearbetning skulle ges ut i Bonniers Barnbibliotek. Trots detta
hände ingenting, och den 9 augusti skrev Astrid Lindgren till förlaget för att få besked. Den
20 september refuserades boken med motiveringen att man redan planerat för utgivningen
under 1945 och 1946 och inte ville binda sig för 1947. Astrid Lindgren fick detta besked i ett
vänligt och uppmuntrande brev.
Hon gjorde nu omfattande bearbetningar av den ursprungliga texten. Sammanlagt cirka fyrtio
procent omarbetades. En del avsnitt är helt borttagna, men de flesta ingreppen är mer eller
mindre omfattande bearbetningar. Den viktigaste förändringen är en omdaning av Pippis
karaktär. Hennes fräckhet i umgänget med vuxna dämpades. I Ur-Pippi var hon mer grälsjuk.
Nu blev hon mer av oskuldsfullt naturbarn, hon blev generösare och därmed mera oberörd och
överlägsen. Hon blir anspråkslös och god och hemfaller inte åt vanliga människors misstag
och tarvligheter. Hon är suverän, fantasirik, varmhjärtad, trygg och mild. Den medkänsla hon
väcker är ny. Det vemodiga, ensamma hos Pippi fanns inte med i Ur-Pippi. I filmversionen är
hon inte lika nyanserad som i boken. Där har hon blivit mer lik Ur-Pippi. Förändringarna i
Pippis gestalt är mest märkbara i avsnitten om när Pippi börjar skolan och när hon är på
kafferep. Detta senare avsnitt var för övrigt bara med i de första upplagorna. Senare har det
tagits bort helt, eftersom man ansåg att det bara var roligt för vuxna.
Detta var en annan väsentlig avsikt med bearbetningen, att stryka eller arbeta om sådant som
barnen inte förstår. Kafferepskapitlet präglas till exempel av satir som går barnen förbi. I UrPippi fanns även en del nonsensverser, som ströks därför att de alluderar till litterära
förebilder, som barnen inte känner igen. Inte bara Pippis gestalt förändrades utan även de
vuxnas inställning till henne. I Ur-Pippi yttrade sig de vuxna mer föraktfullt om henne.
Drag av lyteskomik som fanns i Ur-Pippi har genomgående försvunnit. I kapitlet ”Pippi sitter
på grind och klättrar i träd” gick en dam förbi som frågade efter sin harmynte man. I den
ändrade versionen frågar en flicka efter sin flintskallige pappa. Oförargliga komiska drag
finns dock kvar. Två nya episoder tillkom i den omarbetade versionen, nämligen den där
Pippi är sakletare och då hon räddar barn ur ett brinnande hus.
Revisionen medförde också en skärpt språklig disciplin. Uttryck som kan vara svåra för barn
har ändrats liksom uttryck som skapar avstånd till läsaren och andra personer i boken. Slang
och jargong har rensats ut och språket har fått en ökad stringens och större konkretion. I UrPippi talade Pippi ganska tillkrånglat, vilket har ändrats till ett mer naturligt sätt att uttrycka
sig. De stilistiska förändringarna medförde att tempot i boken ökade.
Hösten 1945 sände Astrid Lindgren in två böcker till Rabén och Sjögrens tävlan om böcker
för barn i åldrarna 6-10 år. Det var ”Pippi Långstrump” och ”Alla vi barn i Bullerbyn”.
Sammanlagt kom tvåhundra tävlingsbidrag in. Juryn bestod av Hans Rabén, Gärda Chambert,
Elsa Olenius och Gösta Knutsson. De två sistnämnda övertalade de andra att tilldela ”Pippi
Långstrump” första pris. Motiveringen var ”originalitet, spänning och en absolut avväpnande
humor”. ”Alla vi barn i Bullerbyn” blev utan pris men utgavs senare.
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Pippi Långstrump – en övermänniska
Enligt Astrid Lindgren själv är hennes avsikt med böckerna om Pippi enbart att roa, men hon
har också medgivit att om det ska finnas någon avsikt därutöver, så är det att visa att man kan
ha makt utan att missbruka den, ”ty av alla konststycken i livet är det tydligen det allra
svåraste”. Pippi har betecknats som en maktmänniska och ett superbarn, men Astrid Lindgren
kallar henne för Übermensch. Ulla Lundqvist reserverar sig mot ordet makt, som innebär att
någon styr andras handlingar och beteenden, vilket inte Pippi gör. Suveränitet och
överlägsenhet vore mer passande ord för att beskriva henne. Hon kan hävda sig men hon
dirigerar inte. Hon vinner i alla konfrontationer där barn annars kommer till korta. På så sätt
kan Pippi få en terapeutisk verkan. Greta Bolin och Eva von Zweigbergk skriver om detta i
”Barn och böcker” 1948: ”Man kan säga att boken är barnets säkerhetsventil mot vardagens
och auktoritetens tryck …” Madeleine Kats uttrycker ungefär samma sak i Damernas värld
1968: ”Pippi är en kompensation för den som alltid är för liten, som inte riktigt räcker upp,
som inte har pengar, som inte orkar, som inte får, som ständigt måste foga sig om också med
raseri i hjärtat.” Det som Madeleine Kats räknar upp gäller inte för Pippi, och det är detta som
ger henne makt. Hon kan, hon får, hon är rik som ett troll och hon lever i fullständig frihet.
Göte Klingberg skriver i ”Barn- och ungdomslitteraturen” 1970 att Pippi Långstrump hör till
de mindre fantastiska barnen. ”Hon är en rätt vanlig flicka, även om …” och han fortsätter
med att räkna upp alla de egenskaper, som i de flesta människors ögon gör henne till ett
fantastiskt barn. Avsnittet slutar med konstaterandet: ”Böckernas avsikt är väl endast att roa.”
En förutsättning för Pippis suveräna frihet är att hon inte har några föräldrar. Detta öde delar
hon med många barn och ungdomar i den klassiska litteraturen, till exempel Anne på
Grönkulla. Skillnaden är att dessa andra barn vill ha ett hem och föräldrar. För Pippi räcker
det med att ha lagom närvarande föräldrar. Pappa negerkungen och mamma ängeln ger henne
tillräckligt med trygghet.
Pippis frihet tar sig uttryck i att hon står helt utanför samhället. Hon klarar sig själv och
behöver inte tas om hand på något barnhem. Hennes besök i skolan formar sig till en drift
med mycket i skolans värld, men här finns ingen skolfientlighet eller antiintellektualism.
Genom sitt agerande visar hon Astrid Lindgrens medkänsla för det tvång alla barn måste
utsättas för, och på ett påtagligt sätt illustreras insikten om att det man tvingas lära sig utan att
inse varför blir meningslöst. Det är dock helt klart att det bara är Pippi som klarar sig helt utan
skola.
Pippis frihet tar sig också uttryck i förhållande till alla vuxnas konventioner. Hon gör vad som
faller henne in men inte för att medvetet utmana och chockera. Hon blir förvånad, när hon
märker att hennes uppförande väcker anstöt, trots att hon anstränger sig till det yttersta att
vara till lags. Hennes repliker är ofta en drift med de vuxnas sätt att mästra barnen. När Pippi
frågar: ”Lever vi inte i ett fritt land kanske?” är det troligen ironiskt menat. I den här
barndomsvärlden är det bara Pippi själv som lever i ett fritt land och kan göra som hon vill.
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Pippi Långstrump är en revolt mot vuxenvärlden, men hon är evolutionär bara i barnens värld.
Hon står utanför samhället, och därför har hon heller inga tankar på att omstörta det. Tvärtom
hjälper hon till att upprätthålla ordningen med hjälp av sin styrka och sina pengar. En del
kritiker förebrår Astrid Lindgren för att Pippi inte aktiverar och medvetandegör barnen utan i
stället söver dem till ett passivt accepterande av det samhälle vi lever i. Clas Engström skriver
i ”Barn, böcker och samhälle” 1970: ”Pippi Långstrump svarar mot barnens dröm om uppror
och styrka men de gör aldrig allvar av upproret, ifrågasätter aldrig den korporativa
familjesituationen och kan alltså inte verka stötande.”
För barnen är Pippi inte något identifikationsobjekt, ingen realistisk person utan förmedlaren
av en underbar värld. Hon är äventyret, sagan och de obegränsade möjligheterna. Med Pippi
har Astrid Lindgren tagit ställning för barnen men utan att ställa upp henne som mönster och
förebild. Pippi själv förstår att de andras värld måste fungera annorlunda än hennes.
Tommy och Annika representerar det vanliga livet, barnen som lever i en lugn och trygg
familjegemenskap men som har det ganska tråkigt. Pippi för in det fantastiska i deras liv men
hon betyder mycket mer för dem. Hennes drag av beskyddare blir allt tydligare, och till sist
inser till och med deras mamma att Pippis omvårdnad är den tryggast tänkbara.
En påtaglig förutsättning för Pippis möjligheter att beskydda och skapa rättvisa är hennes
övernaturliga styrka, en styrka som hon aldrig missbrukar. I de situationer då hon använder
sig av sin styrka för att lösa konflikter är det alltid andra som börjar. Pippi är godhjärtad,
omtänksam och totalt sveklös. Hon uppträder alltid renhårigt, medan de vuxna använder fula
tricks.
I de flesta barn- och ungdomsböcker är hjälten eller busungen en pojke. Så mycket en flicka i
traditionell mening är det inte heller över Pippi. Naturligtvis sköter hon hushållet, men det gör
hon på sitt speciella sätt, som blir en parodi på det konventionella sättet. Arbetet får karaktär
av lek. När Tommy och Annika kommer på besök är hon alltid sysselsatt med något ”arbete”.
Någon skillnad mellan lek och arbete finns inte för henne. På samma sätt som arbetet blir lek,
blir leken arbete.
Ett annat kvinnligt drag hos Pippi är hennes lust att pynta sig, men hennes sinne för hur det
ska ske följder inte heller de konventionella mallarna. Hon ser ut som hon vill, och det finns
inget av stackars försummat och vanskött barn över henne. Hon är nöjd med sitt utseende, och
detta var något nytt i barnlitteraturen. Också för dagens läsare måste det kännas välgörande
med någon som står så fri från jantelagens: ”Du ska inte tro att du är någon.”
Trots husmodersinstinkter och intresse för utseendet är det de ”manliga” egenskaperna som
överväger hos Pippi. Hon är stark, modig och initiativrik, och det är Tommy som hon har den
största gemenskapen med. Tillsammans ger de Annika tröst och stöd då hon är ensam och
osäker, men i de allra svåraste situationerna är det Pippi ensam som tar befälet.
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Person- och miljöskildringarna är stereotypa. Det är bara Pippi som blir en levande figur för
oss. Alla de andra blir mer begrepp än individer. Tommy och Annika utgör en verkningsfull
kontrast till Pippi genom att vara marionettaktiga och förutsägbara.

Språk och stil
Böckerna om Pippi Långstrump är framförallt spännande och roliga. Språkligt och stilistiskt
är de mindre konstfulla än de senare verken, men även om Astrid Lindgren som hon själv
påstår skrev Pippiböckerna som det föll sig är språket en viktig del av helhetsintrycket.
Originaliteten i berättelserna ligger inte så mycket i handlingen som i sättet att berätta.
Böckerna är komponerade i en serie av fristående episoder. I de tre böckerna är det bara två
kapitel som utgör fortsättningen på varandra. Somliga kapitel är koncentrerade till en enda
händelse, medan andra berättar om flera händelser. Ibland bryts ramberättelsen av en eller
flera ”skepparhistorier” som bara genom associationer anknyter till huvudhandlingen. De
flesta berättelserna har ett eller flera inslag av dramatik. De kapitel som koncentraras till en
enda händelse har i stort sett samma konventionella uppbyggnad: inledning, något nytt
inträffar, ett hot anas, Pippi ingriper, hon vinner eller utför en bragd, sluteffekt.
Böckerna berättas av en allvetande berättare, det vill säga en för läsaren osynlig berättare,
som registrerar och återger även det som händer på andra platser och vad som rör sig inom
olika personer. Händelserna beskrivs sakligt och nyktert, och hur befängt Pippi än ser ut eller
beter sig förmår det inte berättaren att komma med några egna värderande kommentarer. På så
sätt blir det fantastiska verkligt. Berättaren själv tar aldrig avstånd från Pippi. Ogillande
kommentarer kommer bara från de vuxna i böckerna.
Språket är talspråkligt enkelt. Meningarna är korta. Ulla Lundqvist har räknat ut att den
genomsnittliga meningslängden är tretton ord. I de fall en mening utgörs av flera satser är det
enkla konstruktioner med ”och” som bindeord. Astrid Lindgren väjer däremot inte för
sällsamma och målande ord och uttryck som eggar läsarens fantasi. Tempot i berättelserna är
snabbt och de berättas med en tydlig rytm. Starka ord förknippas ofta med det snabba tempot,
och för det mesta är det Pippi som åstadkommer ljuden.
Att Pippiböckerna är roliga tycker nog de flesta, men vad är det som gör dem roliga? Är det
Pippis egen person, de befängda händelserna eller sättet att berätta? Är det fråga om komik,
nonsens, ironi eller kvickhet? Kanske är det en kombination av allt detta? Enligt Aristoteles
definition är komik en sorts fel eller fulhet, som varken vållar smärta eller skada. Det komiska
kan också vara något överraskande, något som inte passar med de gällande normerna. Det
komiska är beroende av intellektet och inte av känslan. Om man identifierar sig med de
agerande i berättelsen eller känner medkänsla försvinner den komiska effekten. Överdrifter
har en komisk verkan.
I det komiska ligger inget förklenande som det gör i ironi och satir. I böckerna om Pippi
Långstrump förekommer ironi oftast när Astrid Lindgren beskriver hur vuxna behandlar barn.
Hon vänder sig mot högfärd, snorkighet, maktmissbruk och översitteri, egenskaper som hon
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utrustar de vuxna med. De moraliska normer som gäller i vuxenvärlden får också en släng av
sleven. Ibland övergår ironin i satir, en uttryckform som är väl avancerad för att uppfattas av
barn. Genom att Astrid Lindgren ändå använder sig av ironi och satir fungerar böckerna på
två plan. De vuxna som läser högt roas av satiren och tar den kanske till sig. Barnen som
lyssnar roas av de mer påtagliga komiska inslagen. Genom att normerna har förändrats sedan
böckerna skrevs är det en hel del av det ironiska som går dagens barn och ungdomar förbi.
Nonsens kännetecknas av att det är utan förnuft och mening. Nonsens innebär ofta en lek med
ord, och Dieter Petzold definierar nonsens som meningslösa följder av ord och begrepp, brist
på sammanhang mellan tanke och handling, medvetet uttalade trivialiteter, medvetet felaktigt
använda ord, nyskapade ord utan definierbar mening, Pippi lever i en nonsensvärld, men till
skillnad från många andra litterära nonsensvärldar, till exempel den Alice i Underlandet stiftar
bekantskap med finns den mitt i verkligheten. Därför blir den en skrattspegel för de
konventioner och värderingar som de vuxna inte ifrågasätter.
Som nonsens kan man uppfatta de skrönor eller skepparhistorier som Pippi så gärna berättar.
Dessa är insprängda i huvudhandlingen, när något inträffar som ger Pippi anledning att dra en
skröna. Ofta uppstår en kedja av episoder där någon betvivlar sanningshalten. Då uppstår ett
resonemang om vikten av att tala sanning och det fula i att ljuga. Pippi håller med om de
andras åsikter men fortsätter sedan med den påbörjade eller en ny skröna. Till
skepparhistoriens natur hör att den utspelas så långt borta i tid och rum att den inte kan
kontrolleras. Ett fint exempel på detta är när Pippi för infödingsbarnen på Kurrekurreduttön
berättar sin fantastiska skröna om den svenska skolan. Pippi är själv medveten om att
förhållandena är olika i olika delar av världen, och att det som kan verka underligt hos oss kan
vara fullt naturligt på andra håll. För att markera skillnaden använder hon uttryck som
”åtminstone inte här i landet” eller liknande.
Komiken i berättelserna får en dubbel verkan genom kombinationen av burlesk handling och
slagfärdiga kommentarer. Kvickhet i replikerna är utmärkande för Pippi. Hennes språk är inte
typiskt för en vanlig nioåring, utan hon använder sig av vuxenspråkets alla uttryckssätt. I
hennes mun blir klichéerna tydliga, och genom henne blir man medveten om de vuxnas
stereotypiska sätt att uttrycka sig.
Något som är utmärkande för Pippis tal är orimliga sammansättningar av ord och
tankegångar. En sådan samordning används ofta medvetet i den humoristiska litteraturen och
kallas zeugma. Erik Wellander illustrerar fenomenet med många exempel i sin bok ”Riktig
svenska”. Ett av hans exempel är: ”Borgarna voro dolska naturer med anlag för oförskämdhet
och korpulens.”
Mycket av det Pippi säger kan uppfattas som vanvördigt. Mest är hon vanvördig mot vuxna
som utnyttjar sitt övertag mot barnen. De flesta vuxna tar avstånd från henne på grund av
hennes vanvördiga sätt, några lär känna henne bättre och accepterar henne trots detta, men
tant Laura är den enda som uppskattar henne just på grund av hennes respektlöshet. Ulla
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Lundqvist kommenterar detta: ”Det kan i efterhand se ut som en profetia; den tid skall komma
då vi bytt namn på respektlösheten och adlat den till frimodighet.”
Liksom Karlsson på taket har Pippi en alldeles speciell logik. Den följer inte de
konventionella mönstren men den fungerar. I förstone kan den tyckas bakvänd och barnslig,
rentav enfaldig, men det är en enfald som är spelad. Berättaren, läsaren och Pippi själv vet att
det är Pippi som är klokast, men det vet inte de medagerande i berättelserna. Härigenom
uppstår en spänning. När och hur ska de andra märka det?

Mottagandet
”Pippi Långstrump” utkom alltså 1945 och följdes av ”Pippi Långstrump går ombord” 1946
och ”Pippi Långstrump i Söderhavet” 1948. Kritiken var i början enbart positiv. De ledande
experterna Eva von Zweigbergk och Greta Bolin angav tonen. De fängslades av det befängda,
färgsprakande och fantasifulla. Många kritiker framhåller Pippis godhet, Greta Bolin med
tillägget ”trots sina bravader” och Jeanna Oterdahl ”innanför galenskaperna”. Gallie
Åkerhielm uppskattar det upproriska draget. Den enda kritiska anmärkningen var en
radanmärkning i Husmodersförbundets medlemsblad, där man vände sig mot
”hembiträdeskonversationen vid kafferepet”.
Den första boken blev snabbt känd och uppskattad. Förlaget hade en stor annonskampanj, och
Elsa Olenius presenterade boken i radio. På två veckor hade 21 000 exemplar sålts. I februari
1946 lästes boken upp i radio, och den 6 mars hade en pjäsversion regisserad av Elsa Olenius
premiär på Medborgarhuset. Hösten 1946 utgavs texthäftet till pjäsen som kom att spelas
flitigt i skolor och föreningar. Astrid Lindgren anlitades som uppläsare på bokdagar i hela
landet.
All denna uppmärksamhet bidrog till att höja statusen för barnboken och barnboksförfattarna,
och nyåret 1946 beslutade Svenska Dagbladet att tusen kronor av den årliga prissumman på
femtusen skulle gå till barnboksförfattare. Astrid Lindgren fick dela priset med Anna Lisa
Lundkvist, som fick priset för sin bok ”Vägen till Kanarieön”.
Den 18 augusti 1946 gick emellertid statskottet för ”Pippifejden”. Då publicerades i
Aftonbladet en artikel med rubriken ”Dålig och prisbelönt”. Det var filosofen, psykologen,
litteraturforskaren, professorn i psykologi och pedagogik och litteraturkritikern John
Landquist, som förletts av reklamen att läsa ”Pippi Långstrump” för sin dotter och som nu
levererade en riktig bredsida mot boken men också mot prisnämnden som haft det dåliga
omdömet att prisbelöna den. Han anser Astrid Lindgren vara talanglös och okultiverad och
Pippi Långstrump onormal och sjuklig. Hela verket visar brister på kultur och smak och kan
ha en skadlig inverkan på ett barns själsliv. Tre episoder bedömer han som särskilt farliga. Det
är episoden med eldsvådan, där man skämtar med allvarliga ting på ett sätt som barn inte
förstår, att Pippi äter flugsvamp, eftersom det är osmakligt att skämta med döden och det kan
förleda barn att ta efter Pippis exempel samt slutligen kafferepet som ”påminner om en
sinnessjuks fantasi eller om sjukliga tvångsföreställningar”.
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Enligt Landquist uttrycker sig inte ett normalt barn som Pippi, och ett normalt barn förstår det
inte heller. Slutligen vågar sig Landquist på en profetia: ”Minnet av den onaturliga flickan och
hennes osmakliga äventyr i Lindgrens bok, kan, om hon eljest ihågkommes, inte bli annat än
förnimmelsen av något obehagligt som krafsar på själen”.
När en auktoritet som Landquist gått emot strömmen, vågar andra som i tysthet misstyckt ta
bladet från munnen. Många negativa insändare upprepade hans argument. De fann Pippi vara
en dålig förebild, språket betecknades som slarvigt och vulgärt, och boken fördömdes av
många som demoraliserande. Något direkt genmäle mot Landquists artikel publicerades inte,
men i ett kåseri i Aftontidningen sägs att ”Astrid Lindgrens succéer … beror på hennes talang
att roa både barn och äldre. Det är tillräckligt, och ovanligt”.
Samtidigt som Landquists artikel kom ”Pippi Långstrump går ombord”, som i stort sett fick
ett positivt mottagande. Greta Bolin kom dock med en reservation. Astrid Lindgren har enligt
hennes mening inte vårdat sig om sin stil. Hon använder slanguttryck som står på gränsen till
det vulgära, och det passar inte i en barnbok. Ella Taube anser att gottbutiksorgien är
diskutabel ur pedagogisk synpunkt. Gerda Chambert säger att Pippi har en svår jargong som
är slarvig och framfusig. Lennart Hellsing ger ett varmt erkännande men tycker att
bullersamheten i längden blir tröttande och att en hel del episoder är makabra, till exempel då
Pippi kastar sin far genom köket. Han fruktar att Astrid Lindgren ”nyanslöst skall upprepa sig
i ytterligare ett antal böcker, mista sin naturliga uppsluppenhet och förfalla till en
moralinverterad burleskproduktion på löpande band”.
Som en följd av dessa kritikerutlåtanden kom en stundtals hätsk debatt i form av insändare i
lärarpress och dagstidningar. Debatten kom att handla om auktoritetsfostran kontra fri
uppfostran, och invändningarna var nästan uteslutande av moralisk karaktär. 1945 lovordades
boken i termer som humoristisk, rar och säkerhetsventil. 1946 var temat ”olämplig förebild”,
och språket ansågs vara slarvigt och vulgärt. Den 8 november 1947 angriper Gunhild Tegen
Pippi i GT på grund av böckernas karaktär av verklighetsflykt, som ersätter livet i stället för
att uppfordra till handling. När ”Pippi Långstrump i Söderhavet” kom var diskussionen i stort
sett slut, och boken utsattes inte för några direkta angrepp utan lovordades med vissa
reservationer.
Som en slutkläm på detta referat av några av synpunkterna i ”Pippifejden” kan ett avsnitt ur
Ingrid Arvidssons artikel i BLM 1947 citeras: ”… först den moraliska indignationen visade
hur nödvändigt det var att de böckerna blev skrivna. Om barn skall växa upp i ett samhälle där
de vuxna reagerar med moralisk indignation inför så oskyldiga lekar, då behöver barnen
böcker som Pippi Långstrump för att kunna uthärda.”
Astrid Lindgren deltog aldrig själv i fejden, trots att hon hade att stort intresse för
uppfostringsfrågor. Redan i december 1939 pläderade hon i en insändare i DN för barnens
rättigheter och vände sig mot de vuxnas benägenhet till jämförelse med sin egen barndom.
Våren 1948 hade Husmodern en diskussionsserie om barnuppfostran, och Ewa Sällberg
försvarade där de gamla uppfostringsmetoderna i en artikel, där hon hänvisade till den
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fördärvliga Pippi. Astrid Lindgren svarade i Husmodern nummer 15, och hon vänder sig mot
Ewa Sällbergs uppmaning att fostra barn med hjälp av sin instinkt. Alltför många gör
nämligen just det. Hon berättar om ett sådant exempel som hon varit vittne till, där en mor
hotat gå ifrån sitt lilla barn som var intresserat av ett skyltfönster. Det första villkoret om man
vill ha ett harmoniskt (=”väluppfostrat”) barn är enligt Astrid Lindgren att se till att barnet
lever i trygghet. Så kallad fri fostran utsluter inte fasthet. ”Den utsluter inte heller, att barnen
har tillgivenhet och aktning för sina föräldrar, och – det viktigaste av allt – det innebär att
föräldrarna också har aktning för sina barn. Aktning för barnet, det är vad jag skulle önska att
de vuxna hade i lite större utsträckning. … Ge barnet kärlek, mera kärlek och ännu mera
kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”
Astrid Lindgrens eget försvar av Pippi Långstrump uttalas på bästa sätt av fru Settergren,
Tommys och Annikas mamma i sista delen, där hon säger: ”Pippi Långstrump bär sig kanske
inte så fint åt alltid. Men hon har ett gott hjärta.”

Att samtala om
•
•

Håller ni med om att barn ska lära sig det de vill och inte förrän de själva vill?
Kommer ni ihåg hur det var i skolan, innan agan avskaffades? Berätta om egna och
andras erfarenheter.
• Vilka av de i avsnittet nämnda böckerna och författarna läste ni som barn? Vad tyckte
ni om dem? Tycker ni att Ulla Lundqvists karaktäristik stämmer in på dem?
Läs någon eller helst alla tre böckerna om Pippi och samtala om följande frågor:
• Episoden om Pippi på kafferep ströks i de senare upplagorna med motiveringen att den
var rolig bara för vuxna. Håller ni med om det?
• Ge exempel på drift med oförargliga komiska drag som inte kan kallas lyteskomik.
Tycker ni att det finns några exempel på lyteskomik?
• Ord som var svåra för barn att förstå rensades ut vid omarbetningen. Skulle något bli
annorlunda därvidlag, om bearbetningen skulle ske idag? Finns det några exempel på
ord som inte förstås av dagens barn? Vad gör man åt det? Är det viktigt att barnen
förstår alla ord?
• Ge exempel på konfrontationer där Pippi avgår som segrare.
• Vilken funktion tror ni att Pippi har för de barn som läser om henne? Är det att roa?
Som eftersträvansvärd förebild? Som kompensation? Som säkerhetsventil? Något
annat?
• Håller ni med Göte Klingberg om att Pippi är en rätt vanlig flicka? Vad finns det hos
henne, både i fråga om yttre och inre egenskaper som är vanligt?
• Pippi lever ju utan föräldrar, men i andra boken kommer hennes far på besök, och i
tredje besöker Pippi honom. Hur uppfattar ni dessa kontakter?
• Vilka företeelser i samhället och bland de vuxna är det Astrid Lindgren driver med i
böckerna?
• På vilket sätt hjälper Pippi till med att upprätthålla ordningen? Ge exempel.
• Ge exempel på olika situationer där Pippi uppträder som beskyddare.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Studera i vilka situationer Pippi använder sin styrka och sina pengar. Hur börjar det?
Varför gör hon det? Vilket blir resultatet?
Ge exempel på situationer när arbete blir lek och lek blir arbete.
Ge exempel på situationer, då Pippi visar att hon är nöjd med sig själv. Vad anser ni
om hennes sätt att vara i dessa situationer?
Ge exempel på när Pippi är hederlig men de vuxna ohederliga. Vilka vuxna är det som
försöker luras och varför gör de det?
I Pippi kombineras förmågan att finna det fantastiska i det mest vardagliga, och
samtidigt behandlas det fantastiska som vore det inte bara helt normalt utan till och
med trivialt. Ge några exempel på situationer som passar in på den beskrivningen.
Ge exempel på kapitel där flera handlingar berättas.
Välj ett kapitel och studera om den modell för komposition som beskrivs på sidan ???
passar in. Vad beskrivs i inledningen, vad är det för nytt som inträffar och så vidare?
Leta reda på exempel där Pippis befängda utseende och beteende beskrivs. Hur
förhåller sig berättaren till detta? Hur reagerar andra?
Ge exempel på målande ord och uttryck.
Leta reda på någon episod som kan beskrivas som komisk i enlighet med definitionen
på sidan ???
Gör på samma sätt med exempel på ironi, satir och nonsens.
Kan ni hitta några exempel på ironi, som inte förstås av nutida barn och ungdomar?
Välj ut någon skröna och studera hur den passar in på beskrivningen på sidan ???
Försök att hitta något exempel på zeugma, det vill säga orimliga sammanställningar.
Se sidan ???
Studera någon situation när Pippi är vanvördig. Vad får henne att vara det? Hur
upplevs det av de andra i berättelsen? Tycker ni att hon är vanvördig mot lärarinnan?
Vad anser ni om den utveckling som skett när det gäller umgängestonen mellan barn,
ungdomar och vuxna? Kan ni hålla med om att respektlösheten adlats till frimodighet,
och vad tycker ni i så fall om det?
Ge exempel på Pippis speciella logik.
Läs de kritiska omdömena om Pippi. Håller ni med några av dem? Varför? Varför
inte?

Världens bästa Karlsson
Liksom Pippi Långstrump är Karlsson på taket en fantastisk uppenbarelse i en realistiskt
tecknad omgivning. De är dock inga ”påhitt”, inga låtsaskamrater som bara visar sig för det
ensamma barnet. Pippi lever sitt liv i villan i utkanten av den lilla staden, medan Karlsson har
sitt hus på en originellare plats. Pippi deltar helt och fullt i livet i staden bland de andra
invånarna, medan Karlsson bara dyker upp då och då. Ingen tvivlar på att han verkligen finns
till, även om fröken Bock envisas med att tro att han är en ovanligt otrevlig skolkamrat till
Lillebror.
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Karlsson presenterades först som en jovialisk farbror och vänlig låtsaskamrat i en radioserie,
men när han uppenbarade sig i bokform hade han ändrat karaktär. I de tre böckerna ”Lillebror
och Karlsson på taket” 1955, ”Karlsson på taket flyger igen” 1962 och ”Karlsson på taket
smyger igen” 1968 är han en odräglig typ, egoistisk, egenkär och hänsynslös. Hämningslöst
visar han alla de förfärliga och löjliga egenskaper som finns hos alla människor men som vi
på grund av vår goda uppfostran förtränger. Till det yttre är han en liten tjock farbror, men till
det inre är han betydligt barnsligare än Lillebror. Han skryter, ljuger och luras, han är lättsam
och glad men blir lätt tjurig. I all sin självgodhet är han en färgstark personlighet, och i
jämförelse med honom ter sig de andra personerna antingen bleka och färglösa som Lillebrors
föräldrar och syskon eller som grova karikatyrer som fröken Bock och farbror Julius.
Karlssons karaktär framträder främst genom hans repliker som oftast är motsägelsefulla eller
logiska på ett oväntat sätt. Ett exempel på hans logik är när han bevisar att det inte är så enkelt
att svara ja eller nej på en fråga. Det gör han genom att fråga fröken Bock om hon har slutat
dricka konjak på förmiddagarna. Han är dålig på att läsa och skriva och osäker på hur en del
ord används, och för yngre läsare kan det kännas trevligt att Karlsson är dålig på en del saker
som de kan bättre. Han har dock ett rikt ordförråd och hittar gärna på nya ord. Tirritera till
exemplen är ungefär som irritera men mer infernaliskt. Många av hans uttryck har nästan fått
karaktären av bevingade ord.
I de tre böckerna är Karlsson oföränderligt densamme, medan Lillebror utvecklas och tar
alltmer ansvar för Karlsson. Den tyska barnboksforskaren Anna Krüger menar att Lillebror
genom Karlsson upptäcker och erövrar en ny värld. Hans mod och självständighet växer.
Genom att Karlsson sporrar honom till att överträda förbud, öppnas vägen för honom till nya
erfarenheter. Astrid Lindgren skildrar på så sätt barnets första frigörelse från föräldrarna.
Barnets egen fantasiskapelse hjälper honom igenom frigörelsekrisen och in i en ny
mognadsfas.
I Sovjet var Karlsson på taket den mest älskade av Astrid Lindgrens figurer. Böckerna har där
utkommit i 3,5 miljoner exemplar på tretton olika språk. Inte bara barnen älskade Karlsson,
utan han lovprisades också av ledande ryska pedagoger och partipampar. Här finns en
uppenbar motsats till de svenska marxistiska litteraturvetarna som ger uttryck för en negativ
inställning. Så skriver till exempel Birgitta Holm i Arbetet 1975: ”Fantasiverksamheten hos
Astrid Lindgren liknar mest dagdrömmens. Det som tillfredsställs är auktoritetsdrömmar,
maktdrömmar, storhetsdrömmar som direkt återspeglar en hierarkisk och förtryckande värld.
Upproret, vare sig det är Pippis, Emils eller Karlssons på taket, gäller bara en omfördelning av
makten och härligheten på samma människofientliga villkor som råder i samhället och
vuxenvärlden.”
I uppsatsen ”Anpassning, flykt, frigörelse: barnboken och verkligheten” skriver Eva
Adolfsson, Ulf Eriksson och Birgitta Holm att Karlsson visar på det egentliga innehållet i den
borgerliga privategoismen: hänsynslöshet, girighet och självhävdelse. Dessa egenskaper utgör
drivkraften i ett borgerligt samhälle men skuldbeläggs och tvingas till en hemlig existens.
Karlsson avtäcker enligt dem denna dubbelmoral.
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Att samtala om
Läs ”Lillebror och Karlsson på taket” eller alla tre böckerna och samtala om följande:
• Vore det bättre och trovärdigare om Pippi och Karlsson, som de fantastiska figurer de
är, bara visade sig som fantasifigurer för enstaka barn?
• Vilka uttryck tar sig Karlssons negativa egenskaper? Ge exempel ur böckerna.
• Har Karlsson överhuvudtaget några positiva egenskaper? Ge exempel i så fall.
• Varför betyder Karlsson så mycket för Lillebror fastän han är så odräglig mot honom?
Vad betyder Lillebror för Karlsson?
• Ge exempel på motsägelsefulla och Karlssonlogiska repliker.
• Ge exempel på ord som Karlsson själv hittat på.
• Vilka av Karlssons uttryck kan nästan betraktas som bevingade ord?
• Vilka förbud sporrar Karlsson Lillebror att överträda?
• Håller ni med Anna Krüger om att Karlsson hjälper Lillebror att frigöra sig från sina
föräldrar? På vilket sätt sker det i så fall? Hur frigör sig barn som inte har hjälp av
någon Karlsson?
• Diskutera vad det kan bero på att just Karlsson på taket var så populär i
Sovjetunionen.
• Håller ni med Birgitta Holm med flera om deras kritik mot Pippi, Emil och Karlsson?
Är det i så fall positivt att dubbelmoralen avtäcks? Vad kan vi, både barn och vuxna,
eventuellt lära oss av Karlssons avslöjande av denna dubbelmoral?
• Vilka likheter har Karlsson på taket med Pippi Långstrump och vilka skillnader är det
mellan dem?

Sagorna
Under denna rubrik sammanfattas ”Nils Karlsson Pyssling” 1949, ”Kajsa Kavat” 1950, ”Mio,
min Mio” 1954, ”Sunnanäng” 1959, ”Bröderna Lejonhjärta” 1973 och ”Ronja Rövardotter”
1981, sex verk som har mycket gemensamt men som också skiljer sig en hel del från
varandra.
Till skillnad från de första böckerna, där hon skildrar en harmonisk och trygg barndomsvärld,
berättar Astrid Lindgren här om ensamma, sjuka och rädda barn, som lever i social misär. I
essän ”Landet som icke är. Myt och verklighet hos Astrid Lindgren” delar Per Beskow in
hennes författarskap i vardagsrealism och verklighetsflykt, och han påpekar att dess två genrer
sällan blandas med varandra.
Astrid Lindgren skildrar själv sin barndom som ljus och lycklig, och det är uppenbart att det
är den som påverkat hennes vardagsrealistiska skildringar. Det är svårare att se en förklaring
till den starka känslomässiga intensiteten i berättelserna om utsatta barn. Kanske finns det
erfarenheter under de svåra ungdomsåren, då hon tvingades lämna ifrån sig sin son, som gör
att hon kan skildra ensamma, övergivna och olyckliga barn så intensivt? Enligt sagoforskaren
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Vladimir Propp är bristen på något, till exempel kärlek, identitet och gemenskap urpremissen
för sagan.
Det svåra och problematiska behandlar Astrid Lindgren i sagans och den fantastiska
berättelsens form som hon ger nytt liv och innehåll. Ordet ”saga” betyder egentligen ”det som
sägs, tal, muntlig prosaberättelse”. En saga är en fantastisk och osannolik händelse, avsedd att
roa en naiv publik av vuxna eller barn. Den äldsta formen är den anonyma folksagen som är
en tidlös och universell genre. Folksagan har levt vidare under århundraden i muntlig
tradition, och först under romantiken i slutet av 1700-talet började man samla och skriva ner
sagorna. Banbrytare inom forskningens var bröderna Jakob och Wilhelm Grimm som 1912
utgav den första delen av sina ”Kinder- und Hausmärchen”.
Folksagan är stereotyp till sin utformning, och den uppträder i ett ganska begränsat antal fasta
typer som inte sällan kan vara flera tusen år gamla. Folksagan delas in i flera
underavdelningar: Djursagorna, fablerna, har ofta en invecklad och lös komposition och är
liksom skämtsagorna oftast ganska korta. De egentliga folksagorna är längre och delas i sin
tur in i flera underavdelningar. Undersagan är en flerepisodisk berättelse med regelbunden
komposition. Varje handling upprepas regelbundet, och det uppträder aldrig fler än två
personer samtidigt. Huvudhandlingen är en konflikt mellan en hjälte, som ofta är en fattig
pojke, och en övernaturlig motståndare, ofta ett monster. Hjälten fullgör en övernaturlig
uppgift som ålagts honom, och en olycka inträffar på grund av att han bryter mot ett tabu.
Svårigheterna övervinns med hjälp av övernaturliga hjälpare. Slutet är alltid lyckligt och
innebär upphöjelse och triumf för den förut föraktade och obemärkte hjälten. Tretalet spelar
en viktig roll i kompositionen. Novellsagan saknar övernaturliga moment och ämnet står
verkligheten närmare men den liknar undersagan stilistiskt.
I den så kallade hjältesagan hör hjältarna hemma i en aristokratisk miljö, och sagorna har ofta
skapats som ett politiskt propagandamedel. Här idealiseras alltid hjältarna och deras
handlande.
En annan underavdelning av sagan är den fantastiska berättelsen, en speciell engelsk tradition
företrädd av bland annat E Nesbit, C S Lewis, Mary Norton och Pamela Travers. Här skildras
inte ett sagobarn utan ett modernt barn i en verklighet, som ofta bjuder på psykologiska
problem. Genom ett hål, en mur, en gång, över en bro, med båt över ett vatten eller via en
flygfärd förs barnet från den realistiska världen till en ny tids- och rumsdimension.
Under romantiken uppstod konstsagan som genre. Till skillnad från folksagorna skrevs de av
kända författare såsom ETA Hoffmann och H C Andersen. De vände sig främst till vuxna
läsare men fick under 1800-talet efterföljare i barnsagans form. En modern
konstsagoförfattare är J.R.R. Tolkien.
Astrid Lindgren har i sina fantastiska berättelser en säregen profil och hon har skapat nya och
levande gestalter i svensk miljö. I hennes berättelser saknas de metafysiska och religiösa drag
som finns hos de engelska författarna. Vardagens värld och landet där bortom är för henne två
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skilda världar som bara möts i fantasin för en kort stund. Den andra världen är en flykt från
vardagen.
Hans Holmberg skriver i ”Om hur Astrid Lindgren utvecklar en personlig sagoform” att
många konstsagor är livlösa pastischer som upplevs som oäkta och livlösa. Han menar att en
konstsagodiktare måste etablera en relation mellan det verkliga livet och sagovärlden. Detta
kan ske på två sätt, antingen genom att sagovärld och normalvärld smälter samman till en ny
värld, där gränserna för det möjliga har utvidgats eller genom att sagovärlden och
normalvärlden följer varandra. Mellan dem finns ett samband som förbinder dem till en enhet.
Astrid Lindgrens sagor har givit upphov till diskussion om huruvida berättelser för barn ska ta
upp skrämmande ämnen som skräck, våld och död. Astrid Lindgren menar själv att barn tål att
bli upprörda, att de existentiella problemen angår dem och att de behöver riktiga sagor. Detta
bekräftas av barnboksforskaren Bruno Nettelheim, vars bok ”Sagans förtrollade värld”
publicerades 1979. Han skriver där att barn behöver saga och fantasi för att bemästra sin
ångest. De riktigt grymma Grimm-sagorna verkar frigörandet. Han anser att Astrid Lindgren
med ”Bröderna Lejonhjärta” har gett barnen verktyg att bearbeta sina vardagskonflikter. 1985
fick Astrid Lindgren av en journalist frågan: ”Är inte ´Mio, min Mio en väldigt ruskig bok?”
Hennes svar blev: ”Ja, det är därför barn älskar den.”
Fantasin spelar en stor roll i alla Astrid Lindgrens böcker. I de vardagsrealistiska böckerna
visar barnen prov på verklighetsanpassning och beundransvärda moraliska egenskaper, och
deras fantasi inriktas på att göra lek av arbetet. I sagorna leder fantasin till verklighetsflykt.
Det är en kompensatorisk fantasi, utlöst av en bristsituation. Freud menar att fantasi alltid
uppstår ur ett förtryck, och att det bara är den otillfredsställde och aldrig den lycklige som
fantiserar. Hos Astrid Lindgren är det de svagaste som ägnar sig åt denna typ av
verklighetsfrämmande fantasier.
Astrid Lindgrens sagor har inte undgått kritik. I en artikel i Skolbiblioteket 1962:1 angrips
hon av Gunnar Reinhard under rubriken ”Behövs det sentimentala hos Astrid Lindgren?” Han
skriver bland annat: ”Med sentimentalitet, som kommer en gammal härdad Andersenfrossare
att rinna bort i vällustiga tårar …, dränker hon våra glada svenska småttingar i känslosvallets
flodvåg. … I Mio, min Mio följs det från Charles Dickens välkända schemat för att pressa
fram de allra sista dropparna ur de små läsarnas tårkörtlar.” Artikeln väckte en debatt som
blossat upp då och då sedan dess.
Margareta Strömstedt medger i en artikel i DN den 11 november 1967 att sentimentaliteten
finns men att det är meningslöst att invända mot den. ”Astrid Lindgren vågar satsa
hundrafemtioprocentigt på känslosamhet, när det passar henne. Gråt barn! Det har ni också
glädje av. Känn! Upplev! Det känslosamma hos henne har aldrig hunnit unkna i vuxna burkar.
Det ligger som hos barnet inbäddat i friskhet och snabb oreflekterad medkänsla.”
Ibland finns i berättelserna ett tydligt dualistiskt drag, en klart markerad gräns mellan
verklighetens misär och paradiset i Landet som icke är. Av marxistiska litteraturforskare
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anklagas Astrid Lindgren för en brist på strävan till verklighetsförändring. Man menar att
flykten till fantasins land kan tolkas som ett tecken på uppgivenhet. När tillvaron går i kras,
blir flykten in i drömvärlden det enda hon hänvisar till. Döden blir den enda läsningen och
framställs som ett avundsvärt mål.
Eva Adolfsson, Ulf Eriksson och Birgitta Holm menar i uppsatsen ”Anpassning, flykt,
frigörelse: barnboken och verkligheten” att ”Mio, min Mio” präglas av ”en flykt från
förståelse och konfliktbearbetning, i en ovilja till klarhet, i en brist på realism och strävan till
verklighetsförändring”. Den skönhets- och frihetstörst som finns i Astrid Lindgrens
fantastiska berättelser har enligt dem en alltigenom eskaperande och ansvarsbefriande verkan.
Slutraderna i ”Mio, min Mio” låter läsaren ana ”en heroisk mänsklig lyckoovilja, som kan
förflytta berg – i fantasin. Men inte en sten har rörts på verklighetens mark.”
P C Jersild anknyter i en artikel om ”Bröderna Lejonhjärta” i DN 24 december 1973 till denna
och liknande kritik. Framförallt hänvisar han till Barnboksgruppen i Göteborg, som bland
annat menar att man inte ska rubba barns verklighetsuppfattning genom att blanda saga och
sanning. Jersild håller med om att man ska granska barnböcker och de värderingar de sprider,
men han avslutar: ”Men sådana granskningar är svåra och måste göras med respekt för
konstverket, med vidsyn och kanske med någon humor. En liten risk kan annars finnas att
man förvandlar sig till Högsta Sovjets Kommission för Social-Realistisk Barnlitteratur.
Särskilt besvärligt blir det om en bok handlar om döden; Marx är en smula torftig på den
punkten.”

Att samtala om
•

Vilka åsikter har ni om barns behov av skräck och grymhet? Hur reagerade ni själva
som barn? Bör vuxna försöka styra in detta behov i speciella banor? Kan dagens
fiktiva våldsskildringar ha någon positiv effekt?
• Tror ni att det ligger något i Freuds teorier om fantasin? Anser ni att fantasins funktion
är att vara verklighetsflykt, surrogat, eller är den en aktiv, terapeutiskt verkande kraft
som hjälper en att bearbeta problem och ge självförroende?
Följande frågor bör uppmärksammas vi läsningen av de olika sagorna och diskuteras efter att
ni läst så många som möjligt av dem:
• Vad har de sex verken gemensamt och vad skiljer dem åt?
• Vad tror ni det beror på att Astrid Lindgren kunde skildra barn som har det svårt på ett
så intensivt sätt?
• Läs igenom definitionerna på de olika typerna av sagor och fantastiska berättelser och
diskutera vad som passar in på Astrid Lindgrens sagor. Vad för slags sagor är det och
vilka kännetecken har de?
• Studera de sagor ni läst utifrån Hans Holmbergs modeller för att skapa en relation
mellan verkligheten och sagovärlden. Vilka av Astrid Lindgrens sagor ger exempel på
de olika sätten?
• Vad lider de barn Astrid Lindgren berättar om brist på i de olika sagorna?
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•
•
•

När verkligheten tillfredsställer våra önskningar, behöver vi inte fantasins
skenlösningar. Kan ni i några av sagorna hitta exempel på detta?
Anser ni att Astrid Lindgrens sagor är sentimentala? På vilket sätt i så fall?
Anser ni att sagor och barnböcker bör visa på ett sätt att förändra en svår verklighet?
Ge exempel på andra författare, som har en medveten strävan att visa en väg till
förändring.

Nils Karlsson-Pyssling
Av samlingens nio berättelser handlar åtta om vanliga barn, som på ett eller annat sätt blir
delaktiga i något overkligt och underbart. Att detta händer beror i några fall på att barnen har
det svårt på något sätt, men det är här inte fråga om den allra yttersta misären utan svårigheter
och problem, som de flesta barn kan råka ut för. De under som sker är i vissa fall synliga för
de vuxna, i andra inte. Ibland märker de vuxna bara verkan av att undret skett. De figurer
”från den andra världen” som står för undren finns i barnens omedelbara närhet: under golvet,
i dockskåpet, i det egna rummet, i trädgården och så vidare.
En av de noblaste låtsasfigurer i Astrid Lindgrens sagovärld är Herr Liljonkvast, som tar med
Göran in i en surrealistisk version av ett Stockholm där allt är möjligt. Han är både livets och
dödens sändebud, och spårvagnsfärden över vattnet kan symboliskt tolkas som färden över
floden Styx i dödsriket. Slutet på berättelsen kan tolkas på olika sätt. Antingen dör Göran
försonad med sitt öde, hjälpt av Herr Liljonkvast, eller också blir han frisk och vet att när Herr
Liljonkvast, det vill säga döden, kommer tillbaka behöver han inte vara rädd.
Gemensamt för alla berättelserna är att de berättas finstämt, ömsint och en smula vemodigt,
mindre sällan i en mörk och sorgsen ton. Även om det handlar om under som oftast inte får
någon förklaring, kan barnen som läser berättelserna identifiera sig med barnen i dem. Barn
och vuxna tolkar ofta berättelserna olika.

Att samtala om
•
•
•
•
•
•

Vilken av berättelserna handlar inte om ett helt vanligt barn? Vilket är problemet,
bristen, i denna berättelse? Vari består undret?
Hur märker de vuxna i de olika berättelserna att något ovanligt sker?
Hur tolkar ni det som händer Göran i ”I skymningslandet”?
Vilken av berättelserna tycker ni bäst om? Motivera varför.
Diskutera hur de olika berättelserna slutar. Tycker ni speciellt bra om något slut?
Varför det? Är det något slut ni inte tycker om? Varför det?
Vilka berättelser tror ni att barn lättast kan leva sig in i?

Kajsa Kavat
Samlingens elva berättelser har inte alls samma enhetliga karaktär som de i ”Nils KarlssonPyssling”. Här finns några berättelser som är betydligt sorgligare än någon av dem. Ett par
berättelser handlar om människor som har det svårt, men de är så ömsint och medkännande
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berättade att det inte blir någon tragisk verkan. Ytterligare några behandlar relativt vardagliga
problem som får en lycklig lösning. Två berättelser tar oss med till Astrid Lindgrens
barndomsmiljö. En av dessa kan betecknas som något av en hjältesaga, och den andra är en
vardagsskildring som bygger på hennes fars berättelser om sina upplevelser som barn. Tre av
berättelserna är humoristiska men på helt olika sätt. Genom att berättelserna utspelas i olika
miljöer och också i övrigt har så olika karaktär, blir också sättet att berätta och att använda
språket olika.

Att samtala om
•
•
•
•
•

Vilka är de berättelser som beskrivs i avsnittet ovan och som representerar olika typer
av berättelser?
På vilket sätt skiljer sig humorn i de tre humoristiska berättelserna från varandra?
Vilken berättelse tycker ni bäst om? Varför?
Tycker ni att det är någon eller några av berättelserna som passar bättre för vuxna än
för barn? Varför i så fall?
Tycker ni att berättelserna i ”Kajsa Kavat” hör hemma under rubriken SAGORNA?
Vad motiverar detta? Var skulle de annars höra hemma?

Mio, min Mio
”Mio, min Mio” som utkom 1954 var Astrid Lindgrens första långsaga. Den betecknas av
Vivi Edström som hennes konstnärliga genombrott. Boken handlar om ett barns djupaste
behov av att bli älskat och accepterat precis som det är. Det är berättelsen om en pojke som
lever i en kärlekslös miljö men som möter kärlek och vänskap och så småningom lyckas
övervinna sin rädsla genom att han vågar visa den. Stämningen i boken och idén till
huvudpersonen kom över Astrid Lindgren, när hon en kväll i skymningen såg en ensam pojke
sitta på en bänk i Tegnérlunden i Stockholm.
Handlingen utspelas i två världar som är skilda från varandra men mellan vilka det finns en
magisk förbindelse. Landet i fjärran är ett obestämt sagoland och inget identifierbart landskap
som ”Skymningslandet”. I detta sagoland associeras till personer och händelser från Bos
torftiga tillvaro på Upplandsgatan, och även om boken präglas av sagans stilisering i svartvita tongångar visar dessa associationer att det fanns vissa ljusglimtar i hans jordiska tillvaro.
I Landet i fjärran får Mio uppleva både föräldrakärlek och sann vänskap, men trots detta
längtar han efter Benka.
Landet i fjärran är ett idealland, och för att växa och utvecklas kan inte Mio stanna där. Han
måste bege sig till Landet Utanför för att uppfylla den uppgift som lagts på honom. Han
utvecklas nu från en rädd pojke till en hjälte, men rädslan försvinner inte. För att övervinna
den måste han hela tiden tänka på sitt uppdrag, sin mission. Sagan kan på så sätt betecknas
som en utvecklingsroman, och Mio blir något av en frälsargestalt.
I ”Mio, min Mio” använder Astrid Lindgren många stilistiska element från folksagan. Här
finns element som hjälpare, givare, magiska krafter, osynlighetskappa, märkliga svärd,
flygande hästar och många andra övernaturliga inslag. Boken utmärks liksom folksagan av en
stram komposition.
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Här finns klara skillnader mellan ont och gott, mellan svart och vitt, men i folksagan är den
onde alltigenom ond, vilket inte gäller riddar Kato. Han lider själv av sin ondska och befrias
från den av Mio som på så sätt blir Katos frälsare.
Naturen har en nyckelroll i ”Mio, min Mio”. Den påverkas av människornas omoraliska
handlande, och i mycket står den på det godas sida. Den är medagerande i handlingen på ett
mycket påtagligt och suggestivt sätt. Det finns många förbindelselänkar mellan miljön i
verklighetens Stockholm och Landet i fjärran. Mio gör jämförelser och ser likheter och
skillnader. Miljöskildringarna har också en stor symbolisk betydelse. Så visar det dystra
landskapet i Tegnérlunden på all brist på det nödvändiga såsom kärlek, tillhörighet och
identitet. I Landet i fjärran möter vi ett arkadiskt landskap med biblisk stämning.
”Mio, min Mio” har en enkel och klar handling men är ändå en komplicerad bok. Den är
skickligt komponerad och stämningen är laddad. I jämförelse med Astrid Lindgrens tidigare
verk innebär ”Mio, min Mio” en förnyelse i stilistiskt avseende. Man kan kalla boken en
lyrisk prosaberättelse. Just stil och komposition har med tiden blivit Astrid Lindgrens
konstnärliga styrka. Trots att meningsbyggnaden är enkel och påminner om det talade språket
utmärks boken av en intensiv rytm som märks bäst när man läser den högt.
Ordförrådet är relativt begränsat, men det är ord som ger intryck av att vara vägda på guldvåg.
Här finns romantiska ord, ”praktord” i sammansättningar med guld och silver, lätt
arkaiserande, medeltidsaktiga och bibliska ord, som förstärker intrycket av saga. Astrid
Lindgren hopar ord som på något sätt hör ihop, som stöder och förtydligar varandra. I kapitel
2 finns långa sekvenser av viktiga substantiv, där rosenorden dominerar. Rosen får här
symbolisera allt som är ljuvligt i livet. Frekvensen av adjektiv är hög. Adjektiven har ofta en
funktion att förstärka dualismen mellan ont och gott. Här spelar orden svart och vitt en stor
roll för att symbolisera den moraliska kontrasten. Ordet vit kombineras med positiva
substantiv och svart med negativa. Orden svart och mörk dominerar över de positivt laddade
orden. Ordet underlig förekommer ofta och är ett signalord som förbereder ovanliga och
underbara händelser. Det goda förknippas ofta med ljud och det onda med tystnad.
Kontrasten är ett ofta använt stilistiskt konstgrepp i boken. Skillnaden mellan det onda och det
goda förstärks genom ordvalet liksom kontrasten mellan fantasi och verklighet, mellan de två
världarna i berättelsen. Ett påtagligt uttryck för detta är namnens magi. Mot de vardagliga
namnen står de romantiska, och namnen upprepas och inskärps många gånger. Ibland kan
stilkontrasten upplevas som stilbrott, men det är i så fall medvetet och i avsikt att förstärka
den dubbelverkan av realism och fantasi som är så viktig för den konstnärliga effekten.
Ytterligare ett stilgrepp som är tydligt i boken är det sätt på vilket upprepningar används.
Ljud, ord och hela satser, som upprepas, gör framställningen både tydlig och suggestiv. Astrid
Lindgrens pedagogiska intentioner förenas på så sätt med den konstnärliga avsikten.
Upprepningen som stilmedel är särskilt vanligt i folksagan, i Bibeln och i lyriken, och den ger
språket en poetisk rytm. Den skapar en lyrisk stämning och binder samman berättelsen. De
ord och uttryck som upprepas återkommer i varierande, ofta nyskapande sammansättningar.
Upprepningarna har ofta känsloladdade effekter, men de kan också verka dämpande och
skapa avstånd till de starka känslorna. En del upprepningar framhäver en snabbt accelererande
rörelse, medan andra uttrycker monotona, tröttsamma rörelser. Vissa upprepade
konstruktioner ”fryser” skildringen i vissa lägen och får läsaren att stanna upp, tänka och
känna. Ljudens magi märks tydligast i det avsnitt då Katos spejare jagar Mio och Jum-Jum.
De upprepade väsande s-ljuden bidrar då till att förstärka skräckstämningen. Ännu en typ av
45

upprepning är allitteration, bokstavsrim, det vill säga när flera ord börjar med samma ljud.
Även detta förekommer i ”Mio, min Mio”. Genom att använda upprepningar som medvetet
och konsekvent stilmedel ger Astrid Lindgren en utpräglad litterär stil åt boken, men
därigenom tillfredsställs också barnens ordglädje, behov av ramsor och kärlek till språkliga
omtagningar.
I ”Mio, min Mio” finns många exempel på så kallade stilistiska figurer, det vill säga medvetet
valda uttryckssätt som har anor ända från den antika litteraturen. Exempel på sådana figurer är
stegring eller klimax, som används för att förstärka ett intryck. Parallellism innebär att samma
tanke uttrycks två gånger på något olika sätt. Detta ger en magisk verkan och förekommer
framförallt i slutet av boken liksom anaforer, vilket innebär att samma ord eller vändning
upprepas i början av en följd av ordgrupper eller satser. Inversioner, det vill säga en ordföljd
som avviker från det normala är också ett sätt som Astrid Lindgren använder för att fästa
uppmärksamheten på något speciellt.
Boken är ett gott exempel på cirkelkomposition, det vill säga samma stilelement kommer igen
i början och i slutet av boken. Däremellan måste farorna i Katos land passeras, för att det goda
landet ska framstå på nytt i befriad lycka.
Till sagans stil hör användningen av formler, fasta uttryck som återkommer regelbundet.
Uttycket ”Mio, min Mio” är en grundformel i boken som blir ännu mer uttrycksfull när man
tänker på att det italienska ordet ”mio” betyder ”min”.
Typiskt för sagan är också användningen av magiska tal. 3, 7 och 9 förknippas av tradition
med mystik och magi. I boken förekommer dels dessa tal, som liksom hundra och tusen
används på ett suggestivt sätt, dels upprepas många likartade händelser och uttryck tre gånger.
I boken förekommer flera ledmotiv, det vill säga motiv som återkommer i samma eller något
förändrad form. Kampen mot ondskan är bokens huvudmotiv. Naturens reaktion på ondskan
är ett annat viktigt motiv. Då Katos namn nämns drabbas naturen av förödelse. Genom
mirakler står naturen på pojkarnas sida. Den kan inte förlåta Kato att den förkvävs, och därför
ger den barnen sitt tysta bistånd. Mio inser detta: ”Jag tror inte att träd någonsin kan förlåta
den som har dödat dess gröna små blad.” Att naturen påverkas av människors handlingar och
griper in i skeendet är ett vanligt motiv i sagan, såväl i folksagan som i konstsagan. Ett känt
exempel finns i ”Gösta Berlings saga” där det är den elake Sintram som har ett destruktivt
inflytande på naturen.
Slutet på ”Mio, min Mio” kan tolkas på olika sätt. Antingen kan man genomskåda scenskiftet
mellan de två världarna som falskt. Bo Vilhelm sitter alltså kvar på bänken och saknar både
far och social betydelse. Man lär sig på så sätt att fantasin bara har ett begränsat värde. Detta
skulle vara ett realistiskt sätt att uppfatta läsarens livsvillkor, men man kan fråga sig om detta
är ett slut som kan inge barnen mod, om det alltså är ett lyckligt slut. Den andra
tolkningsmöjligheten är att man kan dra slutsatsen att en bristsituation kan avhjälpas genom
en myt, att det verkligen finns flera världar, och att den siste i den ena ska vara den förste i
den andra. I så fall är slutet lyckligt men då måste man ställa sig frågan om det är en tolkning
som ger barnet livsmod.
Hans Holmberg är i sin essä ”Om hur Astrid Lindgren utvecklar en personlig sagoform” helt
säker: Bo dör inte på slutet. Han menar att Astrid Lindgren i så fall skulle ha indikerat det
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tidigare, så som hon gjort i ”Bröderna Lejonhjärta” och ”Sunnanäng”. För henne är det enligt
honom viktigt att hålla hoppet levande om att sagans under kan ske.
Margareta Strömstedt har också sin uppfattning klar: ”Den vuxna författarinnan vet att Bo
Vilhelm Olsson önskedrömmer i ´Mio, min Mio´ och att han i bokens slut sitter kvar på
bänken i Tegnérlunden, men barnet inom henne protesterar, och protesten står i kursiv, det är
som om Astrid Lindgren ville övertyga sig själv: ´Det sitter ingen Bosse på någon bänk i
Tegnérlunden. För han är i landet i Fjärran. Han är i landet i Fjärran, säger jag.´”

Att samtala om
Läs ”Mio, min Mo” och motsvarande kapitel i grundboken och diskutera följande frågor:
• Vilka förbindelser finns mellan de två världarna i boken?
• Vilka ljusglimtar finns i Bos jordiska tillvaro?
• Vilken är Mios uppgift? På vilket sätt utvecklas han genom att fylla denna uppgift?
• Är inte riddar Kato alltigenom ond? Leta reda på exempel som visar motsatsen.
• Leta reda på exempel som visar att naturen står på det godas sida.
• Leta reda på exempel där naturen är medagerande.
• Läs något avsnitt högt och lägg märke till det rytmiska språket. Skillnaden mellan en
bra och en dålig bok är ofta att det är lätt att läsa en bok högt. Ungdomsboksförfattaren
Janne Lundström har berättat att han prövar sina egna böcker genom att läsa dem högt.
När de flyter bra kan han godkänna em. Diskutera om ni har några erfarenheter av
böcker som det inte går så bra att läsa högt.
• Ge exempel på situationer där det goda förknippas med ljud och det onda med tystnad.
• Ge exempel ur boken på de olika stilgrepp som nämns och förklaras på sidan ???
kontrastvekan olika slags upprepningar stegring
parallellism anafor
inversion
formler
ledmotiv
• Vilka stilelement och händelser finns både i början och i slutet av boken och motiverar
att man kan säga att boken är ett exempel på cirkelkomposition?
• I vilka sammanhang förekommer magiska tal? Vilka förekommer oftast?
• Hur tolkar ni slutet på sagan?

Sunnanäng
Boken ”Sunnanäng” utkom 1959. Den består av fyra berättelser som alla inleds med samma
ord: ”För länge sen i fattigdomens dagar”. De handlar alla om barn som har det svårt. Genom
sin handling, miljöskildring och tidsskildring påminner de en hel del om ”Barnen från
Frostmofjällen”. Här finns många av de stildrag om utmärker ”Mio, min Mio”: ledmotiv,
upprepningar och ett poetiskt rytmiskt språk, där Astrid Lindgren inte väjer för svåra och
ålderdomliga ord. Här finns inga gråskalor, utan Astrid Lindgren målar i dramatiskt svart-vitt.
Liksom i ”Mio, min Mio” utspelas alla dessa berättelser både i verklighetens värld och i
sagovärlden, men här överväger den bistra verkligheten.

Att samtala om
•
•

Vilken av berättelserna har enligt er mening det ”lyckligaste” slutet? Varför tycker ni
så?
Slutet på titelberättelsen kan tolkas som om döden är den enda räddningen i en hård
värld, men Margareta Strömstedt menar: ”Det är inte dörren till dödsriket som öppnas
för de fattiga hungriga Myrabarnen utan dörren till den lyckliga barndom de borde ha
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•
•
•
•

haft men aldrig fått, en barndom med frihet och trygghet.” Hur uppfattar ni hennes
tolkning? Var upplever barnen denna frihet och trygghet?
Junker Nils av Eka är en svår berättelse. I sin feberdröm lämnar han sitt liv för den
fångne kungen, men i verkligheten blir han frisk. Är detta ett ”bra” slut? Varför?
Varför inte?
Tycker ni att barn ska läsa så här svåra och sorgliga berättelser? Varför? Varför inte?
Ska man förbereda barnen på något särskilt sätt innan de läser dem?
Vilken behållning kan dagens barn ha av att läsa dessa berättelser? Vilken behållning
kan vuxna ha av att läsa dem?
Ge exempel på ord som kan vara svåra för dagens barn att förstå. Tycker ni att det är
motiverat att ha sådana ord med? Varför? Varför inte?

Bröderna Lejonhjärta
”Bröderna Lejonhjärta” utkom 1973, men tillkomsthistorien börjar redan en vintermorgon
1971, då Astrid Lindgren åkte tåg längs Fryken. Den stämning hon då upplevde gav henne
”en vision av mänsklighetens gryningsljus”, som stannade kvar hos henne och kompletterades
med andra bilder. På Vimmerby kyrkogård läste hon på en gravsten en gång: ”Här vila späda
bröderna Fahlén, döda 1860.” Då visste hon att hon skulle skriva en saga om döden och två
bröder. Bilden av brödrakärlek fördjupades av en slump vid filminspelningen av ”Emil i
Lönneberga”, då huvudrollsinnehavaren, den lille Janne Olsson, sökte sig till sin äldre bror
som kysste honom på kinden. Dessa så skilda intryck och bilder formades i sagan tillsammans
med miljöer och upplevelser från barndomens Småland till ett helgjutet konstverk.
Liksom ”Mio, min Mio” är ”Bröderna Lejonhjärta” en fantastisk berättelse som startar i
verkligheten, men här är verkligheten ännu mer tragisk än i ”Mio”. I båda böckerna finns efter
döden en tid av ljus och lek, innan hotet och ondskan förmörkar tillvaron. ”Bröderna
Lejonhjärta” är inte som ”Mio” en undersaga utan en hjälte- och riddarsaga. Mio spelar rollen
av frälsare som besegrar sin rädsla och med hjälp av underverk besegrar det onda. Skorpan är
en vanlig liten rädd pojke som de läsande barnen kan identifiera sig med. Hjälten i ”Bröderna
Lejonhjärta” är Jonatan som är ofelbar och har alla riddarens egenskaper, både i yttre och inre
bemärkelse. Stilistiskt är ”Bröderna Lejonhjärta” inte så starkt stiliserad som ”Mio, min Mio”.
Den följer inte så strikt folksagans mönster.
I ”Bröderna Lejonhjärta” finns många viktiga motiv som behandlas parallellt. Ett av dem är
syskonkärleken med alla dess komponenter av beundran, längtan, rädsla och ömhet. Det är
ingen ensidig kärlek från den svagare Skorpans sida, utan Jonatan är också beroende av
Skorpan, även om han har styrka att klara av ensamheten bättre.
Ett annat huvudmotiv är dödsskräcken och dödslängtan, ämnen som länge varit tabu i
barnböcker, och som också Astrid Lindgren tidigare undviktit att fördjupa sig i. I denna bok
fastslås döden som en realitet redan från början. Många har vittnat om att just denna bok varit
till stor tröst för sjuka barn och för barn som mist någon kamrat eller nära anhörig.
Dödsskräcken och ångesten bearbetas genom hela boken, tills det slutliga språnget till
Nangiala tas.
Framställningen av döden i ”Bröderna Lejonhjärta” är komplicerad. Man kan göra en
bokstavlig tolkning av det som händer. Skorpan dör, kommer till Nangijala och Jonatan, men
eftersom det bara är ett genomgångsland måste de ta språnget till Nangijala. Man kan alltså
säga att de dör två gånger, en slags själavandring. Dödsriket, Nangijala, är en hel kontinent
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men ett hotat land i kamp om liv och död och inget paradis. Det är hotat av Tengil och Katla,
symboler för en ond övervärld. Först i Nangijala kommer man till det fullkomliga paradiset
som inte hittas av det onda.
Enligt Astrid Lindgrens egen vuxna tolkning dör inte Skorpan förrän på sista sidan av boken, i
sin kökssoffa. Tankarna på Nangijala är fantasier, som han tar till för att kunna leva utan
Jonatan. Hoppet på slutet sker också bara i fantasin. Astrid Lindgren säger: ”Jag tror varken
på Nangijala eller Nangilima eller på himlen eller nånting. … Ja, så är det, vuxenmänniskan i
mej vet att det är så, men barnet i mej accepterar inte detta, så därför säger jag dej, att tala inte
om det här för något barn, för då slår jag dej!”
Ett tredje motiv är kampen mot det onda. Liksom i ”Mio, min Mio” finns här det goda på ett
ställe och det onda på ett annat, och naturen står på det godas sida. Ondskans rike består av
död sten, och naturens skönhet har gått förlorad. Här är det emellertid inte bara fråga om det
onda som ett allmänt begrepp, utan man kan ge boken en mycket tydlig politisk tolkning.
Genom sitt arbete på underrättelsetjänstens avdelning för brevcensur sensommaren 1940 fick
Astrid Lindgren många inblickar i det mänskliga lidande som våldet och ondskan förorsakade,
och i de krigsdagböcker hon skrev kommer hennes avsky både för Hitler och bolsjevismen till
uttryck. I maj 1940 skrev hon: ”Tyskland är som ett ondskefullt odjur, som med jämna
mellanrum lämnar sin håla för att kasta sig över ett nytt offer”, och 1941:
”Nationalsocialismen och bolsjevismen – det är ungefär som två skräcködlor i kamp med
varandra.” ”Bröderna Lejonhjärta” är en skildring av ett våldtaget folk, ett ockuperat land och
dess kamp mot en övermänsklig diktator. Om Tengil symboliserar Hitler och Katla nazismen,
symboliserar Sofia och alla andra modiga människor i Körsbärsdalen och Törnrosdalen de
motståndsrörelser som fanns både i Tyskland och andra länder. Vi blir delaktiga i deras mod,
oegennyttiga kamp, tro på det godas seger men också deras ensamma kamp och deras
osäkerhetskänsla. Vem vågar man lita på?
I ”Bröderna Lejonhjärta” sker befrielsen med våld, men då vägrar Jonatan att delta. Han är
beredd att dö för en god sak, men han tycker inte om att dräpa. Detta är ett av de viktigaste
budskapen i boken: Friheten är möjlig men vinns den med våld kommer våldet att äta sig in i
segern och beröva den dess sötma. Boken förmedlar en pessimistisk världsbild: Den
oföränderliga, avgrundsdjupa ondskan kommer alltid att ställa de goda människorna mot
väggen.
Boken har utsatts för kritik för det sätt ondskan framställs på. Barnboksgruppen i Göteborg
skrev bland annat i DN den 22 december 1973 att en bok som handlar om kampen mellan ont
och gott borde undersöka roten till det onda på ett noggrant och ärligt sätt. Så görs det inte,
menar de. Det finns ingen anledning för Tengil att handla som han gör, han är ond därför att
han är ond. De vänder sig också mot Jonatans tröstande ord om Tengil: ”Att det går för
honom som det går för alla tyranner förr eller senare. Att han krossas som en lus och är borta
för evigt.” Barnboksgruppen menar att detta är ett förljuget och farligt uttalande. Man anser
inte att man kan försvara förgrovning och förenkling med att ”det ju bara är en saga”. Detta
skapar otrygghet hos barnen om de vuxnas sanningsenlighet. Mot barn krävs ärlighet och
uppriktighet.
Också Kerstin Stjärne vänder sig i Arbetet den 26 oktober 1973 mot det hon menar är en
förenkling. ”Är inte denna vackra saga om den sköna frihetskampen mot en oförklarlig
metafysisk ondska en förolämpning mot befrielserörelserna i världen? Vi har väl ändå lärt oss
att våldet i världen inte dör som nån stormvind i öknen bort. Inte ens i sagorna.”
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Eva von Zweigbergk förklarar i ”Barnboken i Sverige 1750-1950”: ”Astrid Lindgren vet att
grymheten och lidandet aldrig kommer att försvinna ur världen, att vi också måste veta detta
och rusta oss för att stå ut och övervinna, lära oss hur modet växer fram för att bereda oss för
kampens ögonblick.”

Att samtala om
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

På vilket sätt är ”Bröderna Lejonhjärta en hjälte- och riddarsaga och inte en
undersaga?
I vilka situationer och på vilket sätt kommer kärleken mellan Skorpan och Jonatan
fram särskilt tydligt?
Samtala om skillnaderna mellan Nangijala och Nangilima. Är det två dödsriken? Om
inte, vad är det då? Varför kan inte Skorpan och Jonatan stanna i Nangijala?
Vad anser ni om att en ”barnbok” behandlar döden på detta sätt? Har ni några
erfarenheter av barns reaktioner efter att ha läst boken? Vilka?
Gunnel Enby hyser i Aftonbladet den 16 december 1973 farhågor om hur man kan
uppfatta budskapet i ”Bröderna Lejonhjärta”: Astrid Lindgren har alltså förlagt det
förlamade barnets ljusnande framtid i dödsriket. … , men jag kan inte låta bli att
fundera över hur ett handikappat barn upplever Jonatan Lejonhjärtas dödslängtan.”
Diskutera hennes tanke. Vad anser ni?
Ge exempel ur boken som kan symbolisera nazismen, Hitler och andra politiska
företeelser.
Befrielsen sker med våld, men Jonatan deltar inte i det. Diskutera denna lösning. Gör
Jonatan rätt som inte deltar i kampen? Är våldet nödvändigt? Går det att grunda ett
lyckligt samhälle på allt blod som spills under ett befrielsekrig?
Anser ni att Barnboksgruppen har rätt, när de menar att roten till det onda inte
undersöks och kartläggs i boken? Tengil är ond för att han är ond. Varför var och är
Hitler och andra tyranner onda? Hur skulle Astrid Lindgren ha kunnat förklara att
Tengil är ond? Hade det varit bättre om hon hade gjort det?
Vad anser ni om Jonatans ord om att alla tyranner förr eller senare ”krossas som en lus
och är borta för evigt”?
På vilket sätt tror ni att Kerstin Stjärne menar att boken är en förolämpning mot
befrielserörelserna i världen? Håller ni med om det?
Stig Ahlgren skriver i Veckojournalen 1973 att ”Bröderna Lejonhjärta” är en
fruktansvärt spännande bok, men så frågar han: ”Vad har Astrid Lindgren velat med
denna fantastiska bok, har den ett budskap, är den vad den ger sig ut för att vara, ger
den sig f ö ut för att vara något annat än vad den är? I så fall, vad är den för något?”
Försök att ge svar på dessa frågor.

Ronja Rövardotter
Till skillnad från ”Mio, min Mio” och ”Bröderna Lejonhjärta” är ”Ronja Rövardotter” som
utkom 1981 en alltigenom lycklig saga, även om den innehåller inslag av våld, skräck och
död. Man kan läsa boken som en roande skröna om det vilda rövarlivet, men framförallt är det
en bok som gestaltar alla de grundläggande frågor som är viktiga för vår framtid: fred och
försoning eller våld och förintelse, fred med naturen, mellan generationer, mellan far och
dotter, man och kvinna, mellan folkslag.
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Med ”Ronja Rövardotter” har Astrid Lindgren använt sig av ännu en sagogenre,
rövarromanen med anor från romantiskens litteratur. Hon följer den romantiska
huvudmodellen men det finns också en del parodiska inslag. Rövarromanens alla
uttrycksmedel är väl tillvaratagna. Här finns vilda känslor, slagsmål och grymhet, primitiv
livsglädje, skräck och brutalitet, allt skildrat med ett mustigt kraftfullt språk, som ibland
gränsar till det vulgära, ibland påminner om de isländska sagornas lakoniska uttryckssätt. De
många målande sammansättningarna, somliga nyskapelser i ålderdomlig anda såsom
”tvyvahundar”, ”ärkemicklar” och ”lymmelprat” ger språket en speciell laddning.
I ”Ronja Rövardotter” tas många problem upp till behandling. Det viktigaste är frågan om en
fredlig lösning av konflikter. De båda rövarätterna ligger av tradition i fejd med varandra, och
hövdingarna kan inte tänka sig något annat än att fortsätta bekämpa varandra. Som alltid hos
Astrid Lindgren är det barnen som representerar förnuftet, och det är deras insatser som leder
till försoning. Genom barnens vänskap och deras beslutsamhet att inte ge upp den öppnas
vägar till samverkan i stället för konflikt. Gången som Ronja frilägger är en symbolisk
öppning mellan Mattis- och Borkarövarna och spången över Helvetesgapet är en symbol för
att klyftan går att överbrygga.
I boken är det Ronjas uppgift att förena de två halvorna av Mattisborgen utan våld. I sitt tal
”Aldrig våld” vid mottagandet av Tyska Bokhandelns Fredspris i Frankfurt den 22 oktober
1978 sa Astrid Lindgren att det är svårt att vara hoppfull när det gäller politikernas fredsvilja.
Hon frågar sig om det är något konstruktionsfel på hela människoarten, eftersom vi alltid
griper till våld. En enda människas maktbegär eller övertro på våld som det effektivaste
hjälpmedlet i alla situationer kan förorsaka krig, om det vill sig illa. På samma sätt kan
katastrofer avvärjas av en enda god och besinningsfull människa. Slutsatsen är att det är de
enskilda människorna som avgör världens öde. Man måste börja fredsarbetet i hemmen, med
barnen. Både barn och vuxna behöver normer, och barn lär sig mer av föräldrarnas exempel
än av något annat. Med ”Ronja Rövardotter” har Astrid Lindgren visat att ”Aldrig våld” är
möjligt, om än långt ifrån enkelt. Det är en saga som inger oss mod och hopp.
Till skillnad från de tidigare sagorna förklaras våldet här. Traditionen bjuder att de två
ättlingarna bekämpar varandra, och att rövarna använder våld mot andra människor är också
befogat. Det är ju deras sätt att försörja sig. Mot detta vänder sig dock Ronja, när det står klart
för henne vad det innebär att vara rövare. Det blir en del av den frigörelseprocess som utgör
ett annat huvudtema i boken. Till skillnad från andra böcker skildrar här Astrid Lindgren en
flickas utveckling från födelsen tills hon är i elvaårsåldern. Det är en utveckling som sker med
dramatik och smärta. Till en början ifrågasätter inte Ronja Mattis moral, men när hon förstår
att hon måste välja mellan Birk och fadern är konflikten ett faktum. ”Ronja Rövardotter” är en
Romeo- och Juliaberättelse, där ätternas fientlighet påverkar barnens förhållande till varandra.
Det är inte lätt att ta ställning, och Ronja slits mellan sitt liv bland föräldrar och vänner i
rövarborgen och lojaliteten med Birk i grottan, när han så demonstrativt tar avstånd från
Ronjas närmaste. Symboliskt framställs Ronjas vägval i mötet med de underjordiska. När hon
börjar inse att hennes barndomsvärld är förljugen lockar de henne till glömska. Hon vill slippa
veta något om det vuxna livets ondska och är nära att följa lockropen, men Birk räddar henne,
och hon förstår att hon inte längre kan förtränga det hon måste veta. I sitt förhållande till
Mattis är Ronja konsekvent. Hur ont det än gör i henne kräver hon att han ska ta första steget
och erkänna henne som sitt barn. Försoningen sker trots detta utan att någon av dem måste
krypa till korset. Mattis inser att han måste respektera Ronjas ställningstagande, och deras
försoning blir inledning till försoning mellan rövarätterna.
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Grundstrukturen i boken bygger på två utvecklingskurvor som skildras på två olika sätt.
Mattis utveckling följer det klassiska ödesdramats självförhävelse (hybris), gudarnas hämnd
(nemesis) och reträtt. Han förhäver sig mot Borkarövarna på två sätt, dels genom att tro att
bara hans egen ätt kommer att fortleva, dels genom att hävda Mattisborgens ointaglighet.
Gudarnas hämnd blir också förödande. Den drabbar honom genom att ta ifrån honom det
värdefullaste han har, dottern Ronja.
Ronjas utveckling skildras som en klassisk bildningsroman, en ung människas väg till
mognad genom en serie prövningar. Hennes bildningsväg handlar om en flickas frigörelse
från sin far, hennes avståndstagande och väg tillbaka på ett vuxet plan.
Till skillnad från huvudpersonerna i ”Mio, min Mio” och ”Bröderna Lejonhjärta” växer Ronja
upp i ett hem fyllt av omsorg, gemenskap och kärlek, och boken är i stor utsträckning en fardotterhistoria. Mattis kärlek till Ronja är jämförbar med Herr Markurells vilda och obändiga
kärlek till sin son och den faderskärlek som skildras av Selma Lagerlöf i ”Kejsaren av
Portugallien”. Mattis kan med fog räknas till de stora fadergestalterna i den svenska
litteraturen. Skildringen av honom är storartad. Han är ett stort barn, egocentrisk, krävande,
våldsam, rå, hänsynslös men samtidigt full av livsglädje och kärlek, en person värd att älska
med den reservationslösa kärlek Ronja visar honom. Tryggheten i hemmet står Lovis för. Hon
är ansvarsfull, vårdande, osentimental, orädd och stark, och hon är tolerant mot mansvärlden
till vissa gränser. Om de i sitt vredesmod slänger ägg omkring sig måste de städa själva. I
konflikten mellan Mattis och Ronja hyser hon sympati och medkänsla för båda, men hon tar
inte ställning utan låter dem på egen hand klara upp problemet.
Känslan för naturen finns med i allt Astrid Lindgren har skrivit, men i ”Ronja Rövardotter”
spelar den en huvudroll. Till skillnad från ”Mio, min Mio” och ”Bröderna Lejonhjärta” är här
naturen realistiskt skildrad, och här finns ingen dualism mellan det onda och goda. I ”Ronja
Rövardotter” innefattar naturen både ont och gott, både liv och död, och naturen är inte
förknippad med den etiska kampen, den griper inte in i människors öden på ett aktivt sätt.
Ronja är en del av naturen, och genom att medvetet lära känna den, gör hon skogen till sitt
hem. Naturen är sjudande liv och tillhör ingen, vilket Ronja nogsamt får veta vid ett av sina
första möten med Birk.
Trots att Ronja har lärt känna skogen är den ingen trygg plats för henne. I
sammansmältningen mellan henne och naturen finns en ton av oro. Rädslan gör skogen farlig,
och i denna realistiskt skildrade natur hotar sagans alla övernaturliga och farliga väsen. Här är
skräcken påtaglig, men grådvärgarna blir farliga först när de känner vittringen av rädsla.
Vildvittrorna är en del av naturen, och därför kan de inte besegras på samma sätt som Kato
och Tengil, men de kan göras mindre hotfulla genom kärlek och gemenskap. Tillsammans kan
människorna hålla naturens grymhet ifrån sig men bara om de håller fred sinsemellan.
Lösningen av Ronjas problem inför framtiden kan tyckas vara lättvindig. För att slippa
försörja sig som rövare kan hon klara sig på de rikedomar som finns i silvergruvan som
Skalle-Per avslöjar för henne. I själva verket är detta slut följdriktigt. Naturen är god och
givmild mot den som respekterar och vårdar den.
Liksom personskildringarna är miljöskildringarna medryckande. Här finns skönhet, dramatik
och mystik i det nordiska landskapet, där den medeltida rövarborgen utgör ett främmande
inslag men tillsammans med vildvittror, grådvärgar och rumpnissar bildar en suggestiv enhet.
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I ”Bröderna Lejonhjärta” är dödsskräcken ett huvudmotiv. Även här finns döden med, men
trots hotet från vildvittrorna och Glupafallet genomsyras inte boken av någon dödsskräck.
Man måste lära sig att akta sig för farorna om man vill klara sig, och i den yttersta nöden
hjälper det att vara två. Ronja och Birk har varandra att tacka för livet vid flera tillfällen.
Döden är också ett naturligt inslag i livet, och skildringen av Skalle-Pers död är gripande och
vacker. Dödsprocessen skildras utan skräck men med sorg och smärta. Lovis förklarar för
Mattis som är utom sig av sorg: ”Vi föds och vi dör, så har det alltid varit.”
Till det som är utmärkande för ”Ronja Rövardotter” i förhållande till Astrid Lindgrens
föregående sagor är komiken, men här är vi långt ifrån den gamängartade jargongen i hennes
tonårsböcker eller hos Pippi Långstrump. Här finns vilda upptåg som skildras på ett burleskt
sätt, och här finns en respektlöshet i replikerna som vittnar om tillgivenhet och värme. Här
finns också en härligt underfundig humor som när Skalle-Per berömmer Mattis för att han ger
åt de fattiga. ”Titt som tätt vart tionde år.”

Att samtala om
•
•
•
•
•
•
•
•

Astrid Lindgren menar att fredsarbetet börjar i hemmen. Håller ni med om det? Vad
kan man i så fall göra i sitt eget hem? Kan vi lära oss något på det området av boken?
Tycker ni att det är någon särskild händelse i boken som blir avgörande för Ronjas
vänskap med Birk?
Vilka händerser i boken är exempel på Mattis hybris, nemesis och reträtt? Hur skildras
detta?
Vilka olika prövningar utsätts Ronja för?
Håller ni med om att Ronjas barndomsvärld är förljugen? På vilket sätt i så fall?
Vad är det Ronja inte vill veta om vuxenvärlden? Tycker ni att det finns saker som
barn helst inte skulle behöva veta om vuxenvärlden?
Är det någon i gruppen som har läst ”Markurell i Vadköping” och /eller ”Kejsaren av
Portugallien”? Jämför dessa fäder med Mattis. Vad utsätts de för? Hur reagerar de?
Ge exempel på situationer och uttryckssätt i ”Ronja Rövardotter” som ni tycker är
speciellt humoristiska.

Vi på Saltkråkan
”Vi på Saltkråkan” utkom 1964. Den utspelas i en helt annorlunda miljö än Astrid Lindgrens
övriga böcker, som antingen är realistiska skildringar av en miljö, som hon själv känner till
mycket bra redan från barndomen, eller beskrivningar av en sagovärld som är levande för
hennes fantasi. Här tar hon oss med till den skärgårdsmiljö som hon lärt känna efter att under
trettio års tid ha vistats i svärföräldrarnas sommarbostad i Furusund i Stockholms skärgård.
Hon säger själv att hon måste känna en miljö väldigt bra för att skriva om den. Astrid
Lindgren bodde kvar i huset i Furusund även efter att svärföräldrarna och maken avlidit.
”Vi på Saltkråkan” är den av Astrid Lindgrens böcker som det skrivits minst om. Den skiljer
sig både från hennes tidigare och senare böcker på många olika sätt. Just därför kan det vara
lämpligt att använda den som utgångspunkt för en diskussion där vi sammanfattar Astrid
Lindgrens författarskap genom att jämföra ”Vi på Saltkråkan” med de tidigare lästa böckerna.

Att samtala om
•

Vilken åldergrupp tycker ni att boken vänder sig till? Varför tycker ni så? Har boken
något att ge även andra åldersgrupper? På vilket sätt?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur skiljer sig boken till det yttre från Astrid Lindgrens övriga författarskap? Tänk till
exempel på format och illustrationer.
De böcker som vi behandlat hittills har delats in i grupper, genrer. Till vilken genre
skulle ”Vi på Saltkråkan” kunna höra? Vad har den för likheter med de andra
böckerna i den gruppen? Finns det några skillnader?
Hur tycker ni att språket är i denna bok jämfört med de andra? Finns det någon av de
andra böckerna som liknar ”Vi på Saltkråkan” när det gäller språket?
Vilka inslag av humor finns det i boken? I vilka sammanhang förekommer
humoristiska inslag? Vilken slags humor är det?
Hur skildras förhållandet mellan föräldrar och barn i boken? Liknar de föräldrar vi
möter här föräldrarna i någon annan bok? Vilka likheter och skillnader finns?
Hur skildras könsrollerna i boken? Är de traditionella eller finns några tendenser till
förändring av de traditionella könsrollerna?
Finns det några tragiska inslag i boken? Jämför dem i så fall med sorgliga och tragiska
händelser i de andra böckerna.
Finns det några inslag av skräck i boken? Vad är det i så fall som utlöser skräcken och
hur avlöper det? Jämför i så fall med skräckskildringar i andra böcker.
Finns det några skildringar av konflikter? Vari består konflikterna i så fall och hur
löses de? Jämför med andra.
Vilket är ert helhetsintryck av boken? Är den underhållande? Har den något budskap?
Vilket i så fall?

Astrid Lindgrens övriga författarskap
Förutom de ”romaner” eller ”kapitelböcker” och samlingar med kortare berättelser för barn
och ungdomar som behandlats hittills, har Astrid Lindgren skrivit bilderböcker, essäer,
dramatik och debattartiklar.

Bilderböcker
I förteckningen över Astrid Lindgrens samlade verk finns 46 bilderböcker upptagna.
Troligtvis har det utkommit fler. Dessa böcker är främst tänkta för små barn, men liksom
hennes övriga böcker kan de läsas med nöje även av vuxna. Också här har Astrid Lindgren
samarbetat med skickliga illustratörer som tolkar hennes texter på ett kongenialt sätt.
Innehållsmässigt kan man dela in böckerna i olika grupper. Liksom när det gäller de förut
behandlade böckerna finns böcker som hör ihop i ”serier”.
En stor del av bilderböckerna handlar om de figurer vi lärt känna i de förut behandlade
böckerna. Här träffar vi Pippi, bullerbybarnen, Lotta på Bråkmakargatan, Emil och andra i
fristående berättelser.
En grupp kan betecknas som pedagogiska bilderböcker. De är antingen realistiska
vardagsberättelser, där barnen kan känna igen sig och som har en viss uppfostrande tendens,
eller också berättar de om barn i främmande miljöer och i andra länder.
Några bilderböcker består av en rikt illustrerad berättelse ut förut publicerade samlingar som
till exempel ”Allrakäraste syster” och ”Spelar min lind, sjunger min näktergal”. En del
slutligen är helt fristående fantasifulla historier. En särställning intar ”Assar Bubbla” som
utkom 1987 och är en spännande historia om hur stortjuven Assar Bubbla stal manuskriptet
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till ”Pippi Långstrump”. För första gången förekommer Astrid Lindgren själv som agerande
person i en fantasihistoria. Hon berättar i jag-form och är lätt att känna igen på
illustrationerna.
”Mitt Småland” som Astrid Lindgren skrivit i samarbete med Margareta Strömstedt är kanske
en bilderbok mest för vuxna men även för barn och ungdomar. Här finns vackra fotografier,
både gamla och nytagna, från miljöer med anknytning till Astrid Lindgrens liv och
författarskap, och här finns utdrag ur hennes böcker och kommentarer till dem.

Dramatik
Astrid Lindgren har själv dramatiserat några av sina prosaböcker och berättelser, till exempel
”Mästerdetektiven Blomkvist”, och hon har skrivit fristående pjäser med redan kända figurer i
huvudrollen till exempel ”Jul hos Pippi Långstrump”. De tre humoristiska ungdomspjäserna
”Huvudsaken är att man är frisk”, ”En fästmö till låns” och ”Jag vill inte vara präktig” är
ytterligare ett exempel på hennes fantastiska mångsidighet. Samlingen ”Sex pjäser för barn
och ungdom” som utkom 1950 och de samlingar som följde på dessa är säkert användbara
fortfarande i skolor och föreningsgrupper.

Essäer
I bland annat samlingen ”Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult och andra essäer
och artiklar” som utgavs 1975 för första gången och i ny upplaga 1985 finns flera intressanta
essäer. I ”Minnes”, ”Var kommer påhitten ifrån?” och ”Det började i Kristins kök” berättar
Astrid Lindgren om sina inspirationskällor, barndomshemmet, de människor hon träffade i sin
barndom, händelser som var viktiga för henne och som påverkat hennes författarskap.
På frågan ”Har boken en framtid?” svarar Astrid Lindgren ett obetingat ja. Om människan har
en framtid har boken det också. Böckerna kommer att vara nödvändiga ”hur många finurliga
kassetter och TV-apparater och andra ersättningsmedel vi än hittar på”. Böcker är farliga,
vilket regimen vet, och Astrid Lindgren hänvisar till ”Fahrenheit 451” som beskriver en
framtida värld, där böcker förbjudits men ändå inte kan utrotas. De finns i bokfolkets hjärnor.
Efter några konkreta exempel på glädjestunder tillsammans med böcker slutar artikeln med ett
triumferande utrop: ”Och ändå frågar man om boken har en framtid! Ha!”
”Finns det olika träd?” är en fråga som med rätt eller orätt tillskrivs Ragnar Josephson. För
Astrid Lindgren är träden mycket betydelsefulla, vilket märks i all hennes diktning. Denna
essä är en lovsång till träden, där hon dels hänvisar till träd som inspirerat andra författare
genom tiderna, dels berättar om sina egna träd i verkligheten och i hennes berättelser. För
Astrid Lindgren blir träden personligheter. ”Ännu mer känner jag en ask som växte vid
Vimmerby kyrka i detta sekels början” skriver hon om trädet, under vilket hennes far friade
till den unga Hanna i Hult.
”Litet samtal med en blivande barnboksförfattare” ger i inledningen en ironisk släng åt dem
som tror att vem som helst kan skriv barnböcker. Till dem som vill ha ett recept för hur man
bär sig åt lämnar hon generöst en handfull ingredienser, som på ett träffande sätt
karaktäriserar dålig barnlitteratur. Hon erkänner dock att hon gjort läsaren orätt. ”Ingen klok
människa tror att det blir bra barnböcker om man sätter sig ner och skriver efter recept.”
Liksom för all litteratur gäller diktens villkor för barnboken. Språket är nästan det viktigaste,
och det måste bilda en harmonisk enhet med innehållet. Det enkla behöver inte bli banalt och
fattigt. Hon hänvisar till Schopenhauer som ger följande rekommendation: ”Man brauche
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gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge” vilket innebär att man ska berätta om
ovanliga saker med vanliga ord. Respekten för barnet är väsentligt, något som präglar hennes
avslutande rekommendationer: ”Skriv gärna sådant som är roligt bara för barn, skriv gärna
också sådant som är roligt både för barn och vuxna men skriv i en barnbok aldrig något som
ditt förnuft säger dig är roligt bara för vuxna.”
I andra upplagan ingår två essäer som tidigare publicerats 1985 under rubriken ”Liv kan vara
så olika”. De skiljer sig från det mesta Astrid Lindgren skrivit, både vad gäller motiv och
tillkomst. Här skildras två människoöden i andra länder, ”Andrew Peterson – en svensk
pionjär i Amerika” och ”Louise Justine Mejer – en kärlekshistoria från 1700-talets Tyskland”.
De båda kommer själva till tals genom dagböcker och brev, men framställningen genomsyras
av Astrid Lindgrens personlighet, hennes engagemang och hennes alldeles speciella
uttryckssätt.

Debattinlägg
Innan Astrid Lindgren debuterade som författare engagerade hon sig i barnens situation
genom att skriva insändare. Redan då fanns de stilistiska drag med, som kom att bli
utmärkande för hennes författarskap: en lätt ironisk touche, en enkelhet i uttrycksmedlen som
är utmärkande för hennes litterära konstnärskap och en förmåga att rakt på sak framföra ett
budskap.
Ett arv från barndomshemmet var Astrid Lindgrens starka sociala medvetande. Där fanns
genom generationer en medkänsla med dem som hade det svårt och en tradition att hjälpa
dem. Däremot var hon partipolitiskt hemlös. När hon först kom till Stockholm röstade hon
omväxlande på bondeförbundet och folkpartiet. Brodern Gunnar var riksdagsman för
bondeförbundet, och systern Ingegerd var under sin yrkesverksamma tid journalist för
bondepressen. Även maken Sture röstade borgerligt men utan att vara särskilt starkt politiskt
engagerad. Då systern Stina gifte sig med den röde författaren Hans Hergin blev den politiska
diskussionen i familjen livlig. På 30-talet blev Astrid Lindgren socialdemokrat, enligt henne
själv ”för att de gjort så mycket”. Det var främst genom arbetarlitteraturen hennes ögon
öppnades, men hennes ställningstagande var inte resultat av någon intellektuell
samhällsanalys eller någon utpräglad klasskänsla. Hon ville ha ett rättvist samhälle, och
drivkraften i hennes engagemang var medkänsla och en stark humanism. Hon beundrade
arbetarklassens hjältar, och på frågan vem hon själv helst skulle vilja vara, svarade hon i en
enkät: ”En liten pionjär i den svenska arbetarrörelsen.”
Mot denna bakgrund är det lätt att förstå att Astrid Lindgren gärna drog sitt strå till stacken,
när det gällde att bygga det svenska folkhemmet. Hon har aldrig gjort några försök att utnyttja
de möjligheter som finns att inom lagens råmärken minska sin skatt. Hon har inte strävat efter
att bli rik, och hon har gång på gång försäkrat att hon betalar sin skatt med glädje. På våren
1976 upptäckte hon emellertid att hon som egenföretagare skulle drabbas av en
marginalskatteeffekt, som innebar att skatten tillsammans med sociala avgifter skulle
överstiga hundra procent. Detta gjorde henne upprörd, och hon reagerade på det sätt hon själv
rekommenderat i ”Kati i Italien”: ”Inget småjämmer i tysthet utan ett högt och vilt klagande
utanför Kanslihuset, så att finansministern hoppar till därinne, det är modellen!”
För Astrid Lindgrens del innebar det att hon skrev sagan om ”Pomperipossa i Monismanien”,
som publicerades i Expressen den 10 mars, och där Pomperipossa får representera henne
själv. Hon bedyrar att hon älskar sitt land, dess människor och till och med dess politiker, som
hon tycker har ordnat ett bra samhälle. Hon har hittills trott att allas rätt skulle värnas i ett
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demokratiskt samhälle, men nu har hon upptäckt att det inte är så. ”Människor skulle inte
straffas och förföljas bara för att de på ett hederligt sätt med eller mot sin vilja – råkade tjäna
pengar.”
Artikeln, sagan, skrev utifrån ett känslomässigt engagemang och följdes av många reaktioner.
Naturligtvis hoppade Gunnar Sträng till och uppmanade henne att hålla sig till sagorna och
inte lägga sig i det hon inte begrep sig på. Från småföretagare inom olika branscher fick hon
många brev, som stärkte henne i hennes uppfattning och fick henne att skriva en ny artikel i
Expressen med skarp kritik mot den socialdemokratiska regeringen. I valkampanjen kom hon
att utnyttjas av högerkrafterna, vilket hon protesterade emot. Den socialdemokratiska pressen
utsåg henne till arbetarklassens fiende nummer ett, men det fanns också socialdemokrater som
vände sig till henne på ett sakligt och klargörande sätt för att dämpa hennes polemiska
överdrifter.
Astrid Lindgren själv fortsatte att delta i debatten, bland annat genom ett ”Brev till en
socialdemokrat” i Expressen, där hon uppmanade läsarna att rösta bort socialdemokraterna,
bland annat för att ”det skulle ge socialdemokraterna en chans att besinna sig lite och kanske
återkomma renade från sin maktförgiftning”.
”Pomperipossa i Monismanien” hade publicerats också i utländsk press och väckt
uppmärksamhet, och när Astrid Lindgren intervjuades i tysk TV sade hon: ”Vore jag tysk
skulle jag rösta socialdemokratiskt … Men nu är jag svensk och då är det svårt.”
Också i världspolitiska frågor har Astrid Lindgren engagerat sig. Det började med avskyn för
nazism och bolsjevism och fortsatte med artiklar om USAs roll i Vietnamkriget 1967 och mot
president Nixon 1972. Välkänt är också hennes engagemang för djurens situation, och hennes
inlägg i den debatten har säkert haft sin betydelse för tillkomsten av djurskyddslagen 1987.
1986 uppmärksammades hon av Svenska Djurskyddsföreningen som utnämnde henne till
Årets djurvän.

Att samtala om
•
•
•

Välj någon eller några av bilderböckerna, gärna av olika typer, läs och samtala om
dem. Skiljer sig språket från de längre böckerna? Vilken betydelse har
illustrationerna? Hur är de utförda?
Läs några av essäerna och diskutera bland annat: Tror ni själva att boken har en
framtid? Vilken roll spelar boken i era liv? Hur skildrar Astrid Lindgren träd i sina
böcker? Ge exempel på trädskildringar.
Kommer ni ihåg Pomperipossadebatten? Berätta för varandra. Hur reagerade ni själva
på den? Vad anser ni nu om problemet?

Förteckning över Astrid Lindgrens verk
Här följer en så fullständig förteckning som har gått att få fram över Astrid Lindgrens verk
efter första upplagans utgivningsår. De delas upp i följande genrer:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1939
1944
1945
1946
1947
1948
1949

1950
1951

1952

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Barn- och ungdomsböcker
Bilderböcker
Pjäser
Visor
Samlingsvolymer
Böcker för vuxna
5 automobilturer i Sverige
6
Britt-Marie lättar sitt hjärta
1
Kerstin och jag
1
Huvudsaken är att man är frisk
3
Pippi Långstrump
1
Mästerdetektiven Blomkvist
1
Pippi Långstrumps liv och leverne
3
Pippi Långstrump går ombord
1
Alla vi barn i Bullerbyn
1
Jag vill inte gå och lägga mig
2
Känner du Pippi Långstrump?
2
Pippi Långstrump i Söderhavet
1
Mästerdetektiven Blomkvist
1
Mera om oss barn i Bullerbyn
1
Pippi Långstrump i Humlegården
3
Nils Karlsson- Pyssling
1
25 bilturer i Sverige
6
Sjung med Pippi Långstrump
4
Kajsa Kavat
1
Sex pjäser för barn och ungdom
3
Kati i Amerika
1
Bäckhultarn far till stan
(I En bil kommer lastad)
1
Jag vill också gå i skolan
2
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt 1
Bara roligt i Bullerbyn
1
Kati på Kaptensgatan
1
(Kati i Italien 1971)
Boken om Pippi Långstrump
5
Kalle Blomkvist och Rasmus
1
Kati i Paris
1
Mio, min Mio
Jag vill också ha ett syskon
2
Lillebror och Karlsson på taket
1
Rasmus på luffen
1
Eva möter Noriko-San
2
Nils Karlsson-Pyssling flyttar in
2
Rasmus, Pontus och Toker
1
Här kommer Pippi Långstrump
2
Barnen på Bråkmakargatan
1
Sia bor på Kilimanjaro
2
Kajsa Kavat hjälper mormor
2
Sunnanäng
1
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1

1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Pjäser för barn och ungdom I
Mina svenska kusiner
Madicken
Tomten
Lilibet, cirkusbarn
Sötast i världen
Lotta på Bråkmakargatan
Bullerbyboken
Jul i stallet
Karlsson på taket flyger igen
Marko bor i Jugoslavien
Emil i Lönneberga
Jacki bor i Holland
Jul i Bullerbyn
Vi på Saltkråkan
Randi bor i Norge
Räven och tomten
Vår i Bullerbyn
Nya hyss av Emil i Lönneberga
Barnens dag i Bullerbyn
Noy bor i Thailand
Salikons rosor
Skrållan och stråtrövarna
Karlsson på taket smyger igen
Pjäser för barn och ungdom II
Matti bor i Finland
Pippi ordnar allt
Pippi flyttar in
Än lever Emil i Lönneberga
Pippi är starkast i världen
Pippi håller kalas
Mina påhitt
På rymmen med Pippi Långstrump
Pippi går till sjöss
Pippi vill inte bli stor
Visst kan Lotta cykla
Den där Emil
Allt om Karlsson på taket
Bröderna Lejonhjärta
Allrakäraste syster

3
2
1
2
2
2
1
5
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
5
2
1
3
2
2
2
1
2
2
5
2
2
2
2
2
5
1
2

Samuel August i Sevedstorp och Hanna
i Hult och andra essäer och artiklar
6
Madicken och Junibackens Pims
1
När Emil skulle dra ut Linas tand
2
Visst kan Lotta nästan allting
2
En stor bunt visor för Pippi, Emil och
andra
4
Pippi Långstrump har julgransplundring 2
Sagorna
5
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1981
1982

Ronja Rövardotter
Småländsk tjurfäktare
Från Pippi till Ronja (fem volymer)
1983
Allas vår Madicken
Titta Madicken det snöar
1984
När Ida skulle göra hyss
Spelar min lind, sjunger min näktergal
Stora Emilboken
1985
Emils hyss nr 325
Draken med de röda ögonen
Julberättelser
1986
Inget knussel sa Emil i Lönneberga
Skinn Skerpling: hemskast av alla
spöken i Småland
1987
Mitt Småland
Assar Bubbla
Dessutom många artiklar, essäer och antologibidrag.
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1
5
5
5
2
2
2
5
2
2
5
2
2
2
2

Vimmerby – Astrid Lindgrens stad
I början av juli 1925 begav sig Astrid Eriksson ut på en fotvandring tillsammans med fem
väninnor. Intrycken redovisades i tre artiklar under rubriken ”På luffen” i Vimmerby Tidning,
där Astrid hade anställning för tillfället. Hon inledde det första resebrevet med att be om
överseende för att det utan tvivel kommer att bli ett miserabelt resebrev. Överseende förväntar
hon sig ”för vår ungdoms skull. Det är nämligen fabricerat av sex unga damer, som tidigt i
morse begåvo sig ut på en fotvandring med Vimmerby som utgångspunkt”. När de efter tio
dagars färd är hemma igen den 12 juli, avslutar hon den tredje artikeln: ”Kära lilla Vimmerby,
du är egentligen ingen dum stad att komma hem till, men Gud bevare oss för att stanna här för
alltid.”
Astrid stannade inte i Vimmerby för alltid, men hon har ofta kommit tillbaka, både i fantasin
och i verkligheten. Vimmerby är småstaden i många av hennes böcker. Vi möter staden i
Madickens 1910-tal och under en mer obestämd tid hos Pippi Långstrump och Kalle
Blomkvist. Också landsbygden runt Vimmerby lär vi känna i böckerna. Därför är det något av
igenkännandets glädje som griper en, när man idag kommer till Vimmerby kommun. Här
finns den idylliska småstadsmiljön bevarad, även om biltrafiken kan kännas påträngande och
besvärande. Här känner man igen de magra åkerlapparna med sina stenrösen, ängarna
omgärdade med gärdesgårdar, djupa skogar, sjöar och tjärnar och de rödmålade trähusen,
antingen samlade i mindre grupper eller spridda i landskapet.
Även om man känner igen mycket av miljö och stämningar krävs det fantasi för att tänka bort
det nya som kommit till. I Astrids barndom låg hennes hem Näs, precis som Villa Villekulla
”just där den lilla staden slutade och landet började och där gatan övergick till landsväg”. Så
är det inte nu. Bostadshusen på Näs finns fortfarande kvar liksom prästgården bredvid, men
annars är det mesta försvunnet. Kogubbens stuga med Kristins kök är borta, ladugården med
höskulle försvann i en brandövning på sextiotalet och på ängarna och i skogsbackarna har
man byggt nya villaområden. Det renoverade Näs, som fortfarande är inrett som i Astrids
barndom, och där sockerdricksträdet faktiskt ännu finns kvar, ligger numera centralt i
Vimmerby kommun. Astrid Lindgren konstaterade som så många andra som återvänder till
sina barndomstrakter: ”Vad det måtte vara länge sen! Hur kan världen annars ha hunnit
förändras så till den grad? Kunde allting verkligen bli så olika på bara ett kort litet halvsekel.
Min barndom levdes i ett land som inte finns längre, och vart tog den vägen?” Nej, av
barndomsmiljön finns inte mycket kvar, men däremot har Vimmerby kommun hedrat Astrid
Lindgren genom att uppkalla gatorna i villaområdena norr om Näs efter hennes böcker. Här
finns bland annat Röda rosens gata, Mios gränd, Bråkmakargatan och Saltkråkegränd.
Området avgränsas i norr av Astrid Lindgrens gata. Parallellgatan till Prästgårdsgatan, där
Näs ligger, heter Bullerbygatan.
Vimmerby räknas som en av Sveriges äldsta städer, även om det inte är möjligt att fastställa
en exakt ålder. Kreatursmarknaderna har sedan medeltiden utgjort ett viktigt inslag inte bara i
stadens näringsliv utan också i dess nöjesliv. Oxarna, symbolen sedan gammalt för det sega
och fattiga Småland, är intimt förknippade med Vimmerbys historia, men det är till
kommersen med hästarna som Albert Engström knyter sin tolkning av stadens namn. Enligt
honom är det en sammandragning av ”Vi märrabytare”, det vill säga vi som byter hästar.
Enligt bagarmästare Lisander, Eva-Lottas far, finns i staden bara en gata och en bakgata. Det
kan stämma på det gamla Vimmerby. Storgatan är en av de allra äldsta stadsgatorna i Sverige
och har fortfarande sin medeltida sträckning. Trots att staden härjats av brand många gånger
finns här flera gamla hus bevarande. De äldsta är Grankvistgården och Tenngjutargården från
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1600-talet. Båda har liksom flera andra gamla hus i staden unika målningar. Grankvistgården
fungerar numera som turistbyrå med konstgalleri och konsthantverk, och man kan bese huset
med dess barockmålningar av en okänd konstnär och det ursprungliga köket med den murade
1600-talsspisen.
På Storgatan 3 ligger Borgmästargården från 1700-talet där Emil hälsade på i samband med
marknadsbesöket. Genom att en antikvitetshandel är inrymd här är också Borgmästargården
tillgänglig för allmänheten. Om man går Storgatan förbi kyrkan, där Astrids far var kyrkvärd,
och där han friade till Hanna under hängasken, som tyvärr är borta, kommer man till det stora
torget, vid vars ena kortsida Rådhuset ligger. I dess sessionssal har fattats viktiga beslut från
det att huset byggdes 1824, men den har också använts som balsal för stadens borgare. Det
var säkert här Madickens föräldrar dansade. Sedan 1976 har stadens förvaltning flyttats till det
nya stadshuset alldeles i närheten. Här förenas gammalt och nytt. Det moderna stadshuset
ligger alldeles invid Båtmansbacken med sina många små idylliska hus, ett populärt tillhåll
för både röda och vita rosor. På kyrkogården inte långt härifrån fick Astrid Lindgren, som
gick bort 2002, sitt sista vilorum tillsammans med sina föräldrar, brodern Gunnar och systern
Stina. På kyrkogården finns också ”de späda bröderna Fahlén”, som gav inspiration till
”Bröderna Lejonhjärta”.
Vi lämnar nu tätorten för att söka orter med anknytning till Astrid Lindgren på längre håll. På
kartan finner vi namnen Pelarne och Sevedstorp, de platser där Astrid Lindgrens föräldrar
växte upp. När man ser hur nära de ligger varandra, är det för en nutida människa svårt att
förstå att det var så svårt för dem att träffas, något som också gäller, då Samuel August flyttar
till Näs. Astrids morföräldrars gård finns kvar i Pelarnehult och i Pelarne finns den
sockenstuga, där föräldrarna träffades vid repetitionsförhöret och den gamla kyrka, där de
vigdes. Pelarne är körsbärstrakten framför andra, vilken kan ha påverkat Astrid Lindgren till
den underbara skildringen av Körsbärsdalen i ”Bröderna Lejonhjärta”.
Sevedstorp fick bli den yttre miljön, då den senaste versionen av Bullerbyfilmen spelades in.
Här bodde Astrids farföräldrar i ”Mellangården”, innan de åtog sig prästgårdsarrendet på Näs.
Nog kan man förstå att det är dessa tre gårdar som Astrid Lindgren beskrivit i sina böcker,
även om hon tillfogat en hel del från Näs.
På kartan känner vi också igen namnen Lönneberga och Mariannelund, välkända orter från
Emilböckerna. I dessa fall är det troligen bara namnen som lockade Astrid Lindgren, för
förebilden till fattigstugan i berättelserna låg i verkligheten på vägen mellan Vimmerby och
Pelarne och snickarboden var magasinet på Näs. När filmerna om Emil skulle spelas in,
hittade man ”Katthult” i Gibberyd i närheten av Rumskulla. Detta Katthult har blivit en
vallfartsort för barnfamiljer, och här liksom i ”Bullerbyn” har man anpassat sig efter
turisternas behov vad gäller möjligheter till parkering, förtäring och inköp av souvenirer.
Även om man reser till Vimmerby i avsikt att lära känna Astrid Lindgrens miljöer, kommer
man snart att märka, att det finns så mycket annat också att uppleva och som går att
kombinera med en resa i hennes fotspår. Framförallt är det den vackra naturen som lockar.
Med hjälp av Fritidsnämndens vandringsförslag kan man till exempel gå Sevedeleden, där
både den märkliga Runkesten och Kvilleken, ett av Europas äldsta träd finns. För dem som
vill veta mer om hur människorna hade det förr i tiden finns skolmuseum i Vimmerby,
lantbruksmuseum i Södra Vi och bruksmuseum i Storebro. I Storebro finns dessutom
monumentet ”Visans skepp”, skapat av Ivar Gustafsson som ett minnesmärke över de visor
som sjungits under 1900-talet. Här finns också norra Europas största småbåtsvarv, märkligt på
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så sätt att det ligger inne i landet utan andra möjligheter att prova en båt än att sänka ner den i
en bassäng.
Dessa exempel på småländsk företagsamhet kan utökas med många andra. Från svunnen tid
finns fortfarande Stenfors kvarn, den sista vattenkvarnen, och Ösjöfors handpappersbruk, som
var i drift till 1926, då det skänktes till Tekniska museet. Rumskulla hembygdsförening
ansvarar nu för vården av det och tack vare de insatser som görs kan vi ännu få en inblick i
1700-talets industriella standard, arbets- och bostadsförhållanden. Som exempel på modern
företagsamhet kan nämnas fönstertillverkning, tvätteri, andelsslakteri, tillverkning av
monteringsfärdiga trähus i Gullringen samt Frödinge mejeri med dess tillverkning av den
småländska specialiteten, ostkakor.
Inom kommungränserna finns många intressanta gamla kyrkor. Som exempel kan nämnas
Perlarne kyrka med Sveriges äldsta trävägg, Frödinge kyrka med helt spånklädda ytterväggar
och väl bevarad färgrik interiör samt Djursdala kyrka med praktfulla målningar, medeltida
altarskåp av den välkände lübeckaren Bernt Notke och en vidunderlig utsikt över sjön Juttern.
Också när det gäller kulturlivet har Vimmerby mycket att erbjuda. Man kan besöka Mossebo,
där Albert Engström bodde eller familjen Hammarskjölds släktgård Tuna. I prästbostället Näs
bodde före Astrids familj, på 1800-talet prästdottern Constans Hultin, som skrev
barnberättelser och skildringar från Vimmerby. Astrids bror, Gunnar Eriksson, har också gjort
sig känd som författare genom att under pseudonymen Gunnar på Lidarrende skriva
årskrönikor om händelserna i Svitjod. Axel Munthe var apotekarson från Vimmerby, och
August Blanche har förlagt händelserna i ”Ett resande teatersällskap” dit. I närheten av Näs
bodde en annan författare med namnet Lindgren, nämligen Torgny.

Att samtala om
•
•

Studera på kartan var de nämnda gatorna, byggnaderna och orterna ligger.
Planera eventuellt en resa till Vimmerby. Vilka platser och sevärdheter skulle ni vilja
se? Hur lång tid behöver ni? Vilka kontakter behöver ni ta före resan?

Astrid Lindgrens värld och Näs - Upplevelser för barn och
vuxna
På andra sidan Prästgårdsgatan på de ägor som förr hörde till Näs ligger numera temaparken
Astrid Lindgrens värld. Idén till den fick tre familjer i Vimmerby från en insändare i
Expressen 1980, där ”Astridfantast, Tranemo” frågade varför inte Världens Bästa Astrid
kunde hedras med en utställning. Från en blygsam början sommaren 1981, då Katthult stod på
plats i skala 1:3 har anläggningen utvidgats till en fullständig orgie i oväntade upplevelser, där
byggnader, naturen och inte minst människor levandegör Astrid Lindgrens berättelser. Genom
att området är så stort, 130 000 kvadratmeter, känns det aldrig trångt trots de många
besökarna. År 2017 noterade man att 491 063 personer hade besökt parken.
De olika miljöerna är tydligt avgränsade från varandra genom promenadstråk, träd och
buskar, vilket gör det lätt att känna igen Bråkmakargatan, Junibacken, Villa Villekulla med
Kurrekurreduttön och skeppet Hoppetossa, Katthult och inte minst den imponerande
Mattisborgen. Man kan ströva i Ronjas skog med det sju meter höga Glupafallet och i
Bröderna Lejonhjärtas Törnrosdal och Körsbärsdal med den idylliska Tulpagården och den
kittlande hängbron till Karmanjaka och Kattlagrottan.
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Helt i Astrid Lindgrens anda finns inga förbudsskyltar. Här kan barnen klättra upp i de stora
stolarna vid Nils Karlsson Pysslings hus för att känna hur det är att vara en pyssling, och här
kan de åka rutschkana när de hälsat på Karlsson på taket. Precis som Astrid själv kan de leka
”inte-stöta-marken” på en speciell bana.
Att det här är en upplevelsepark för barnen märks när man besöker området. Det vimlar av
barn i alla åldrar, och för de minsta finns skrindor att hyra. Till en del platser kan man dock
inte ta sig in med skrindor och barnvagnar. Där finns det välordnade parkeringsplatser, där
man kan ställa dem från sig, vilket på ett sympatiskt sätt visar att man litar på sina besökare,
att man inte räknar med att något ska stjälas eller förstöras. De mindre barnen har kanske
störst behållning av besöket genom att de får springa, klättra och hoppa. För de lite äldre kan
igenkännelsefaktorn vara stor. Förhoppningsvis har de läst så många som möjligt av Astrid
Lindgrens böcker före besöket. Här vilar ett stort ansvar på föräldrar, lärare och andra vuxna
att förmedla det kulturarv som så föredömligt visas upp här.
Men det måste betonas att parken också är en upplevelse för vuxna i alla åldrar vare sig man
har barn med sig eller inte. Kanske blir man rentav inspirerad att läsa om böckerna? Hur var
det egentligen med vildvittrorna, Kajsa Kavat och Lillebror? I så fall finns det möjlighet att
köpa någon bok i den affär som finns på området.
Både vuxna och barn har stort nöje av de många föreställningar som erbjuds på de åtta
scenerna som finns i anslutning till några av miljöerna. Här kan man vila benen genom att slå
sig ner i de amfiteaterformade åskådarplatserna när man njuter av duktiga skådespelares
framställning av det stora åskvädret natten då Ronja föddes, ser Madicken hoppa från taket
eller deltar aktivt i allsången och tävlingen mellan barn och vuxna tillsammans med fröken
Prysselius och konstaplarna Kling och Klang. Föreställningarna äger rum på bestämda tider
enligt det program som sommaren 2018 upptar hela 28 inslag. Förutom de fasta tiderna kan
man också ha turen att träffa på Paradis-Oskar som sitter på en mur och spelar dragspel för
både Rasmus och dem som går förbi av en slump eller ramla in på någon av de många andra
föreställningar som inte finns med i det tryckta programmet. Sammanlagt visas uppemot
femtio föreställningar om dagen. Tanken är att man alltid ska ha möjlighet att roas av ett
levande inslag utan att vara låst av en tidsplanering. Allt kommer man ändå inte att hinna
med.
För att riktigt ta in allt som Astrid Lindgrens värld har att erbjuda behöver man ta sig tid, helst
en hel dag. För att orka det måste man förstås äta, och här och där finns möjlighet till det,
både i form av enkla serveringar och en större restaurang. De flesta rätterna är tillredda av
lokala råvaror och man erbjuder förstås småländska specialiteter och mat som förekommer i
Astrid Lindgrens böcker.
En upplevelse av ett annat slag hittar man i Astrids Lindgrens barndomshem Näs, som har
utvecklats till ett förnämligt kulturcentrum. Centrum i anläggningen är naturligtvis den ganska
anspråkslösa röda hus, där Astrid växte upp tillsammans med föräldrarna och sina tre syskon.
Det är den enda byggnad som bara kan besökas tillsammans med en guide, vilket man förstår
när man ser hur pietetsfullt Astrid själv återställt rummen. Mellan 1920, då familjen Eriksson
flyttade in i det nybyggda gula huset och 1965 då Astrid köpte tillbaka barndomshemmet hade
det nämligen fungerat som bostäder för tre arbetarfamiljer på Näs. Nu kan man åter gå in i
sovrummet där alla barnen föddes och där också alla sov, barnen i samma sängar som
föräldrarna. Men sovrummet var också en plats för lek. Det var här som man hoppade från
möbel till möbel för att inte nudda golvet.
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Salen däremot var inte en plats för lek. Här finns den gungstol där Hanna satt och vilade efter
en lång arbetsdag. I en ask bredvid gungstolen finns kopior av de kärleksbrev som Samuel
August skrev till Hanna. I salen finns också ett piano som Astrid gjorde allt för att slippa spela
på. Ett sätt att komma undan pianolektionerna var att stå på huvudet så länge att hon fick
huvudvärk. Ljuga fick man ju inte göra. I salen firar familjen fortfarande jul tillsammans och
då lyssnar man på en inspelning av Samuel August som läser julevangeliet.
Under rundvandringen får man också se köket, som visserligen är ett normalstort bondkök
men där man ändå har svårt att förstå att man fick rum att låta alla luffare äta frukost
tillsammans med familjen. En gång hade man haft åtta luffare som övernattade i logen åt åt
frukost i köket. Man kan tänka sig att köket var den huvudsakliga arbetsplatsen för pigan
Stina, som bara var fjorton år då hon började arbeta hos familjen. Under de tio år hon bodde
här gömde hon sina kärleksbrev i ett skåp på övervåningen men Astrid och Gunnar hittade
dem, läste och lärde sig utantill och retade Sina med citat vid lämpliga och olämpliga
tillfällen. Den och många andra händelser från barndomen har Astrid Lindgren använt i sina
berättelser.
Numera ägs barndomshemmet, det röda som Astrid och hennes syskon föddes i, och det gula
som byggdes 1920 av brodern Gunnars döttrar. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs med den
gamla prästgården och den nya paviljongen, som invigdes av kronprinsessan Victoria 2007,
ägs sedan 2017 av Astrid Lindgrens värld, som är ett systerföretag i samma företagsgrupp
som Astrid Lindgren Aktiebolag.
Hela området utom det gula boningshuset, som är privat, är tillgängligt för alla som köper
biljett i paviljongen. Det kan vara lämpligt att börja rundvandringen här genom att studera den
permanenta utställningen ”Hela världens Astrid Lindgren”, där man med hjälp av en
audioguide lär känna henne som privatperson, yrkesmänniska och opinionsbildare. I
paviljongen finns dessutom en restaurang och försäljning av böcker och föremål med
anknytning till författarinnan. De många böckerna om och av henne på tyska vittnar liksom de
många tyska besökarna om hennes popularitet i Tyskland.
En annan permanent utställning finns i ovanvåningen på sädesmagasinet. Den har
sammanställts av Astrids syskonbarn och skildrar de fyra syskonen Erikssons liv i form av
informationstexter, brev, fotografier och föremål. Alla syskonen kom att på olika sätt syssla
med ord. Den mest kända efter Astrid är nog Gunnar (1906-1974). Förutom att vara
lantbrukare på Näs var han bland annat centerpartistisk riksdagsledamot, konstnär och
författare till aktuella politiska satirer under signaturen Gunnar på Lid-arrende. Mellan 1956
och 1974 kom varje år hans berättelser från Svitjod ut, med Ewert Karlsson (EWK) som
genial illustratör. Det är inte fel att nämna att Gunnar är morfar till författaren Karin Alvtegen
i samband med släktens litterära ådra.
Systern Stina (1911-2002) gift med journalisten och författaren Hans Hergin och arbetade för
Rabén & Sjögren från 1947 till mitten av 1970-talet som översättare av barn- och
ungdomsböcker från engelska, tyska, norska och danska. Utöver de omkring 200
översättningarna har hon skrivit en självbiografisk bok, Det var en gång en gård: Stina i
Bullerbyn berättar.
Också den yngsta systern, Ingegerd (1916-1997), gift med Ingvar Lindström, var översättare
men också verksam som journalist. Mest bekant är hon som översättare av Enid Blyton. Hon
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har också skrivit en biografi om Anna Maria Roos. 1992 kom syskonens gemensamma
samling berättelser ”Fyra syskon berättar” ut. Den kan köpas på Näs.
Den gamla prästgården fungerar som kunskapscentrum med inriktning på forskning som berör
Astrid Lindgrens författarskap. Till forskarnas förfogande finns ett rikhaltigt bibliotek.
Prästgården används också för tillfälliga utställningar. Sommaren 2018 är temat
#ingenlitenlort – En utställning om Astrid Lindgren, opinionsbildning och mod”. Det är en väl
genomarbetad utställning som utgår från Astrid Lindgrens engagemang för fred, barnens rätt,
miljö- och samhällsfrågor och mot våld i alla former. Utifrån hennes exempel förs
diskussionen vidare både till makthavares och den enskildes ansvar, och besökarna uppmanas
till eget ställningstagande. Utställningen kommer att sändas vidare till andra orter och
rekommenderas varmt.
Naturen betydde mycket för Astrid Lindgren, och trädgården och de närmaste omgivningarna
var viktiga för henne. Därför känns det helt riktigt att hennes barndomshem nu kompletterats
med de tre trädgårdar som anlades mellan 2014 och 2016 och som är uppbyggda kring varsitt
tema med koppling till hennes liv och litteratur; frihet, mod, melankoli och livsglädje. Varje
trädgård har sin unika karaktär men tanken är att de ska hänga ihop precis som kapitlen i en
bok, men gränserna mellan den suddas ut och det vilda samsas med det tuktade. De konstverk
som finns är gjorda av naturens eget material, och ibland kan man inte riktigt avgöra om något
är ett konstverk eller en självklar del av en jordbruksfastighet. Exempel på det är den långa
mur som består av vedträn som staplats på varandra och den vackra stengärdsgården som
påminner om de småländska böndernas eviga slit på de steniga åkrarna.
Trädgårdarna är en plats för lek och frihet. På skyltar uppmanas besökarna att vila sig i de
gungor som hänger här och där, att slå sig ner på en filt och äta sin matsäck och att ströva fritt
omkring. Här finns inga förbudsskyltar eller gräsmattor att vara rädd om. För vuxna är
trädgårdarna en plats för njutning, avkoppling och intellektuell stimulans, inte minst genom
de många citat man kan hitta på de mest oväntade platser. Speciellt för barnen finns lekhagen.
De vilda och snåriga växterna där gör platsen tålig och spännande. Här behöver ingen vara
rädd för att trampa sönder några rabatter. I den mjuka skogsmarken växer blåbär och lingon,
som är tillåtet att plocka. Här finns också styltor att testa och i den höga eken hänger gungor
och repstegar. Intill lekhagen ligger snickarboa med trägubbar och arbetsbänkar.
Förhoppningsvis har den här starkt förenklade beskrivningen av Astrid Lindgrens värld och
Näs fått läsaren att inse att man måste ta sig tid för att ströva runt, sitta ner och begrunda, läsa
och samtala, kort sagt för att ta till sig den upplevelse som erbjuds. En dag på vardera platsen
behövs, men då har man fått ett minne för livet.

Astrid Lindgren – vår andes stämma i världen
De senaste kapitlen har nästan uteslutande handlat om Astrid Lindgrens författarskap, vilket
är motiverat av att det är som författare hon talar till oss. Samtidigt som hon skapat alla dessa
mästerverk har hon haft ett annat yrke vid sidan om. På hösten 1946 erbjöds hon nämligen en
halvtidstjänst som barnboksredaktör hos Rabén & Sjögren, en tjänst som hon kom att ha i
nära 25 år. Som förlagsredaktör har hon varit till stor hjälp för många författare. Hon
uppmuntrade och stödde, var sträng men ömsint, envis och outtröttlig. I sin bedömning av
barnlitteratur hade hon god hjälp av sin egen intuition när det gäller att sätta sig in i hur barn
upplever det de läser. Margareta Strömstedt konstaterar om Astrid Lindgren att ”hon läser
som ett barn och känner som ett barn”. Till hennes uppgift som förlagsredaktör hörde
naturligtvis också att ge konstruktiv kritik och föra en dialog med författarna. Hon hade också
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ett ansvar för att de böcker som gavs ut skulle tilltala läsekretsen och på så sätt ha en positiv
inverkan på förlagets ekonomi. Trots detta har hon vågat satsa på udda och osäkra böcker,
men hon har också varit tveksam mot sådant som skulle kunna verka stötande på den breda
läsekretsen. Som författare har dock inte Astrid Lindgren förlagsredaktörens synpunkter. Då
sneglar hon inte mot vad som är passande, utan hon låter sig helt styras av sin intuition. Man
kan undra om hennes böcker hade blivit utgivna om hon själv varit förlagsredaktör och
bedömt dem.
Vid sidan av författarskap och yrke har Astrid Lindgren naturligtvis också haft ett privatliv,
som hon lyckats hålla skilt från det offentliga livet. Som alla andra har hon måste uppleva att
familje- och släktgemenskapen splittrats. Hennes man Sture dog i juni 1952 efter att ha varit
sjuk i flera år. Dottern Karin gifte sig 1958. Modern Hanna dog 1961 och fadern Samuel
August i juli 1969. Brodern Gunnar, som övertagit skötseln av Näs och hade många
förtroendeuppdrag i Vimmerby, hade Astrid särskilt starka känslor för. Han lämnade ett stort
tomrum efter sig vid sin död 1974, och Astrid Lindgren skrev då: ”… jag saknar hans
överdåd, hans vitalitet, hans ilska, hans egenrättfärdighet, hans känslighet, hans humor, hans
kärlek till mej, …”. Den allra svåraste förlusten måste ha varit när sonen Lasse dog vid 59 års
ålder. I ett radioprogram, där Maj Ödman och Astrid Lindgren på ett mycket fint sätt
samtalade om att åldras, ställdes frågan vad som är det svåraste som kan hända en människa.
Efter en kort paus, som gav intrycket av att svaret var självklart, svarade Astrid Lindgren att
det är att mista ett barn, även om barnet är vuxet. Livet och döden är viktiga frågor som har
sysselsatt Astrid Lindgren i hennes litteratur. I ett TV-program, där hon samtalade med
Margareta Strömstedt, sa hon bland annat: ”Att åldras och att dö – det är en konst. Man ska
leva sitt liv så att man blir vän med döden.” Ett mycket konkret sätt att bli vän med döden var
att hon och systrarna Ingegerd och Stina alltid inledde sina dagliga telefonsamtal med orden
”döden, döden”. Sedan var det temat avklarat och de kunde tala om andra saker.
Om Astrid Lindgren lyckades bli vän med döden är svårt att säga något om. Hon avled den 28
januari 2002 i sitt hem på Dalagatan i Stockholm efter att ha varit sjuk i flera år. I enlighet
med hennes önskan fick hon sin grav på Vimmerby kyrkogård där hon har en enkel natursten
med sin namnteckning i närheten av föräldrarnas grav. Men innan dess hade en
begravningsgudstjänst hållits i Storkyrkan i Stockholm. Bland gästerna återfanns såväl
kungafamiljen som statsministern, kulturministern och riksdagens talman. Hennes minne
hedrades av Adolf Fredriks musikklasser som bland annat sjöng ”Idas sommarvisa” och
Tommy Körberg med ”Fattig bonddräng”. Dagens Nyheter beskrev ceremonin som det
närmaste man kan komma en statsbegravning, men man kan också säga att cirkeln hade slutits
på ett sätt som var värdigt en i grunden anspråkslös och genuin humanist som tack vare sin
begåvning råkade bli en av våra mest älskade författare.
Som tidigare nämnts har Astrid Lindgren tilldelats en mängd priser och utmärkelser. Man kan
fråga sig hur det påverkat henne. Själv säger hon i det förut nämnda TV-programmet att det
inte angår henne. Det här med utmärkelser är ett helt annat liv än det hon lever och vill leva.
Hon frågar sig om det verkligen är så förfärligt roligt det här med utmärkelser och
offentlighet. ”Roligt, det är helt andra saker.” Detta säger hon med en glöd och en övertygelse
som gör att man blir helt säker på att hon menar allvar.
Trots detta kan det vara intressant att studera en sammanställning av de priser och utmärkelser
hon tilldelats.
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Medaljen Litteris et Artibus i guld (1975)
Ledamot av Vasaorden (1968)[53]
Medaljen Illis Quorum i guld av 12:e storleken (1985)
Stockholms stads S:t Eriksmedaljen i guld (1993)
Frihetsorden i brons (1996)
Officer av Arts et Lettres-orden (1991)
1944 – Andra pris i Rabén & Sjögrens pristävlan om flickböcker (Britt-Mari lättar sitt
hjärta)
1945 – Första pris i Rabén & Sjögrens pristävlan om barnböcker (Pippi-Långstrump)
1945 – Svenska Dagbladets litteraturpris
1950 – Nils Holgersson-plaketten för Nils-Karlsson Pyssling
1956 – Tyska Sonderpreis för Mio, min Mio
1956 – Deutscher Jugendliteraturpreis
1957 – Statens stipendium åt författare av hög litterär förtjänst
1958 – H C Andersen-medaljen för Rasmus på luffen
1963 – Astrid Lindgren blev som första barnboksförfattare invald i Samfundet de Nio
1964 – Tidningen Vi:s litteraturpris
196? – Hedersledamot vid Kalmar nation i Uppsala
1966 – Svensk Damtidnings litteraturstipendium
1970 – Expressens Heffaklump för Än lever Emil i Lönneberga
1970 – Tyska bokhandelns fredspris
1970 – Litteraturfrämjandets hederspris Guldskeppet
1970 – Lewis Carroll Shelf Award för Jul i stallet med bilder av Harald Wiberg
1971 – Svenska Akademiens stora pris
1973 – BMF-plaketten för Bröderna Lejonhjärta
1973 – Hedersdoktor vid Linköpings universitet
68

1973 – The Brooklyn Art Books for Children Citations för Jul i stallet med bilder
av Harald Wiberg
1973 – Lewis Carroll Shelf Award för Pippi Långstrump
1974 – Polska utmärkelsen Medalj för leende
1975 – Holländska utmärkelsen Silvergaffel
1977 – Svenska Deckarakademins pris för Barn- och ungdomsdeckare
1978 – Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
1978 – International Writer's Prize, Wales (Welsh Arts Council)
1978 – Hedersdoktor vid universitetet i Leicester
1979 – Janusz Korczak-priset för Bröderna Lejonhjärta (polska sektionen av IBBY)
1983 – Vimmerby kommuns kulturpris
1984 – Dag Hammarskjöld-medaljen (Svenska Turistföreningen)
1985 – Jovanovic Zmaj-priset (Jugoslaviskt barnbokspris)
1985 – Karen Blixen-priset (Dansk Akademi)
1985 – Franska utmärkelsen Loisirs jeune élu par l'enfant
1986 – Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris
1986 – Årets djurvän (Svenska djurskyddsföreningen)
1987 – Tolstojmedaljen
1989 – Hedersdoktor vid Universitetet i Warszawa
1989 – Albert Schweitzer-medaljen, Washington
1990 – Frödingstipendiet
1992 – Årets smålänning
1993 – Unesco Book Award
1994 – Right Livelihood Award för sin kamp både för barns och djurs rättigheter
1994 – Albert Engström-priset
1997 – Mensapriset
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1997 – Årets svensk i världen
2000 – Hedersdoktor vid Linköpings universitet
2001 – Grammis (Juryns hederspris) tillsammans med Georg Riedel
Utmärkelser uppkallade efter Astrid Lindgren:
Astrid Lindgren-priset – instiftat 1967 av Rabén & Sjögren
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Astrid Lindgren Memorial Award - ALMA)
instiftat 2002 av Sveriges regering. Prissumman är på 5 miljoner kronor, vilket är världens
största litteraturpris efter Nobelpriset i litteratur. Det delas ut i maj eller början av juni varje år
till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare vars verk eller arbete för barn och unga
är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid
Lindgren förknippas med. Det första priset delades av Christine Nöstlinger (Österrike) och
Maurice Sendac (USA). Bland läsfrämjande organisationer kan nämnas Tamerinstitutet
(Palestina 2009). 2014 gick priset till svenska Barbro Lindgren.
Emilpriset instiftat 1995 av Smålands akademi
Astrid Lindgren-gästprofessuren vid Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar
Astrid Lindgren-priset är ett nationellt pris som instiftades den 14 november 1967 (på
Lindgrens 60-årsdag) av Rabén & Sjögren. Det delas årligen ut för förtjänstfullt författarskap
inom barn- och ungdomslitteratur och har (numera) en prissumma på 100 000 kronor.
Samfundet De Nios Astrid Lindgren-pris instiftades vid Lindgrens 90-årsdag 1997. Det delas
sporadiskt ut till forskare och författare inom barn- och ungdomslitteraturområdet och hade
2007 en prissumma på 125 000 kronor.
Till hedersbetygelserna kan också räknas att Astrid Lindgren övertog Selma Lagerlöfs plats
som motiv på tjugokronorssedeln den 1 oktober 2015.
Att Astrid Lindgren blivit så uppskattad av barn, ungdomar och vuxna både i Sverige och
utomlands har många olika orsaker. I de verk av henne som vi har läst i cirkeln har vi sett
exempel på hennes enastående mångsidighet både när det gäller innehåll och uttrycksmedel.
Hon skriver humoristiskt och roande men också med stort allvar och engagemang. I hennes
böcker finns ett mänskligt budskap och hon tar alltid barnens parti. Vivi Edströms avslutning
på essän ”En plädering för livet, mot våld och förstening” får avsluta också denna bok: ”Att
just Astrid Lindgren är vår andes stämma i världen är nog något vi skall vara glada för. Hon
för det levandes talan mot våld och förstening.”

Att samtala om
•
•
•

Vilka av Astrid Lindgrens böcker och vad i hennes böcker skulle kunna tänkas strida
mot en förlagsredaktörs synpunkter?
Hur tycker ni att man kan leva sitt liv så att man kan bli vän med döden?
Läs igenom listan med priser och utmärkelser och diskutera den. Hur reagerar ni när ni
ser listan?
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•

Samtala avslutningsvis om vad ni har lärt er och upplever under cirkelns gång. Har ni
lärt känna Astrid Lindgren och hennes böcker bättre? Vilka böcker tycker ni bäst om?
Varför det? Hur kan ni använda era kunskaper om Astrid Lindgren och hennes
litteratur?

Filmer och TV-serier
Astrid Lingrens böcker har varit föremål för filmatiseringar, vilket resulterat både i långfilmer
och kortfilmer. Att se filmerna kan vara ett bra sätt att väcka intresset för att läsa hennes
böcker, och några av filmerna är mycket bra. I andra har tyvärr några av figurerna förvandlats
till karikatyrer. Det kan vara intressant att läsa böckerna som ligger till grund för
filmatiseringarna och jämföra till exempel person- och miljöskildringarna. Läs också gärna
Tage Danielssons vackra och intressanta bok ”När Ronja Rövardotter blev film”. Nedan följer
en förteckning över kort- och långfilmer samt TV-serier som bygger på Astrid Lindgrens
böcker:
1947
1949
1953
1955
1956
1957
1960
1964
1965
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1977
1979
1980
1981
1984
1986
1987
1987
1988

1989

Mästerdetektiven Blomkvist
Pippi Långstrump
Mästerdetektiven och Rasmus
Luffaren och Rasmus
Rasmus, Pontus och Toker
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt
Alla vi barn i Bullerbyn
Vi på Saltkråkan
Tjorven, Båtsman och Moses
Tjorven och Skrållan
Tjorven och Mysak
Mästerdetektiven Blomkvist på nya äventyr
Skrållan, Rusprick och Knorrhane
Pippi Långstrump
Pippi Långstrump på de sju haven
På rymmen med Pippi Långstrump
Emil i Lönneberga
Nya hyss av Emil i Lönneberga
Emil och griseknoen
Världens bästa Karlsson
Bröderna Lejonhjärta
Du är inte klok Madicken
Madicken på Junibacken
Rasmus på luffen
Ronja Rövardotter
Alla vi barn i Bullerbyn
Mer om oss barn i Bullerbyn
Mio, min Mio (sovjetiskt-svenskt-norskt)
Allrakäraste syster
God natt, herr luffare!
Gull-Pian
Hoppa högst
Kajsa Kavat
Ingen rövare finns i skogen
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Rolf Husberg
Per Gunvall
Rolf Husberg
Rolf Husberg
Stig Olin
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Etienne Glaser
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Olle Hellbom
Göran Graffman
Göran Graffman
Olle Hellbom
Tage Danielsson
Lasse Hallström
Lasse Hallström
Vladimir Grammatikov
Göran Carmback
Daniel Bergman
Staffan Götestam
Johanna Hald
Daniel Bergman
Göran Carmback

1990
1992
1993
1996
1997

Peter och Petra
Nils Karlsson Pyssling
Någonting levande åt Lame-Kal
Pelle flyttar in i Komfusenbo
Lotta på Bråkmakargatan
Lotta flyttar hemifrån
Kalle Blomkvist – Mästerdetektiven lever farligt
Kalle Blomkvist och Rasmus

Agneta Elers-Jarleman
Staffan Götestam
Magnus Nanne
Johanna Hald
Johanna Hald
Johanna Hald
Göran Carmback
Göran Carmback

Litteraturförteckning
Boken bygger på fakta och analyser som i huvudsak är hämtade från följande källor:
Strömstedt, Margareta; Astrid Lindgren. En levnadsteckning. Rabén & Sjögren 1877.
Boken är en kärleksfull och insiktsfull biografi med många personliga kommentarer. Eftersom
Margareta Strömstedt själv är en författare med förmåga att berätta medryckande är det en
ovanligt fängslande biografi fylld av känsla för Astrid Lindgren och hennes författarskap.
En bok om Astrid Lindgren. Redigerad av Mary Oervig. Med en bibliografi av Lena
Törnqvist. Rabén & Sjögren 1977.
Boken innehåller ett antal mycket intressanta specialartiklar om Astrid Lindgrens
författarskap ur olika synvinklar. Den inleds med att hon själv får komma till tals i kapitlen
”Astrid Lindgren berättar om sig själv” och ”Draken med de röda ögonen”. Därefter följer
avsnitten:
Ulla Lundqvist; Astrid Lindgren om barnuppfostran. Kring ett par debattinlägg.
Olle Holmberg; Astrid Lindgren, låtsandet och det ensamma barnet.
Eva Adolfsson, Ulf Eriksson och Birgitta Holm; Anpassning, flykt, frigörelse: barnboken och
verkligheten.
Vivi Edström: Stilen i Mio, min Mio.
Staffan Skott; Karlsson på taket i rysk översättning.
Susanne von Essen: Hur Astrid Lindgren blivit illustrerad.
Mary Oervig; Tryckt och otryckt om Astrid Lindgren 1946-1975. Ett collage.
Bibliografi med hela Astrid Lindgrens produktion och uppgifter om översättningar.
Recensioner för åren 1944-1951.
Förteckning över utmärkelser.
Duvdrottningen. En bok till Astrid Lindgren. Rabén & Sjögren 1987.
Boken är uppbyggd på samma sätt som föregående med fristående artiklar av hög klass.
Rubrikerna är:
Marianne Eriksson; Förord.
Edith Södergran; Landet som icke är.
Astrid Lindgren; Aldrig våld.
Vivi Edström; Medmänsklighet i en tröstlös värld. Några reflexioner om Bröderna
Lejonhjärta.
Per Beskow; Landet som icke är. Myt och verklighet hos Astrid Lindgren.
Hans Holmberg; Om Astrid Lindgrens sagoform.
Maria Bergom-Larsson; Astrid Lindgren – en kärleksförklaring.
Också denna bok är försedd med en utförlig bibliografi, naturligtvis mer aktuell än i
föregående bok, vilket är en värdefull hjälp för den som vill fördjupa sig mer.
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Ulla Lundqvist; Århundradets barn. Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar.
Rabén & Sjögren 1979.
Boken är en vetenskaplig avhandling om Pippi Långstrump. Den börjar med att beskriva de
strömningar som fanns på 30- och 40-talen när det gäller barnuppfostran och pedagogik.
Därefter presenteras ett representativt urval av de böcker som lästes av barn före Pippi
Långstrump. Tillblivelsen av Pippi Långstrump beskrivs sedan och efter en jämförelse mellan
det ursprungliga manuskriptet och den första tryckta versionen av boken analyseras de tre
Pippiböckerna ingående. Slutligen behandlas det mottagande böckerna fick då de kom ut.
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