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Night and Sunday Morning har han yttrat att han 
inte hade någon teori eller formel för berättelsen, 
men att han ville visa att arbetarklassen gjorts and
ligen svältfödd. För Dee Vaverka blir boken sna
rast en helig skrift i klasskampens tjänst. De kri
tiker som sett den som episodisk har haft alldeles 
fel: upproriskheten mot etablissemanget blir för 
Dee Vaverka dess konstnärligt sammanhållande, 
sociopolitiskt förankrade princip (och andra prin
ciper för litterär väsentlighet än ett sociopolitiskt 
perspektiv avfärdas som ingenting värda — som 
för en del andra marxistiska litteraturkritiker finns 
det egentligen endast en sorts litteratur). Det be
reder författaren en viss svårighet att huvudperso
nen i berättelsen, Arthur Seaton, inte är någon 
särskilt fläckfri representant för sin klass, att han 
begår handlingar som ter sig moraliskt tvivelaktiga 
ur vilken sociopolitisk synvinkel man än betrak
tar dem. Men lösningen är enkel: sådan har han 
gjorts, inte av sin skapare (dvs. Sillitoe) utan av 
samhället. För att komma ur sitt dilemma tvingas 
förf. säga att Sillitoe genom att inte välja en ty
pisk arbetare vid maskinsvarven undvikit den för
vrängning av verkligheten som det skulle ha inne
burit att ge en okänslig beskrivning av arbetar
klassen. Skall man alltså fatta det så att en berät
telse om en mera »normal» efler typisk arbetare 
skulle ha blivit en sämre litterär produkt? Det 
förefaller i så fall vara en betänkligt nedlåtande syn 
både på Sillitoe som författare och på arbetarklas
sen i gemen. Det håller knappast att som motar
gument påstå, som förf. gör, att icke vänstertill
höriga romanförfattare endast skapat arbetarscha- 
bloner eller framställt klassen som en grå massa. 
Exemplifiering ges inte, och påståendet kan för
stås gendrivas med hänvisningar långt bort i 1800- 
talet.

Analysen av berättelsen »The Loneliness of the 
Long-distance Runner» är inte i samma grad präg
lad av det dogmbundna, i varje fall inte till tjatig
het, och den blir också mera inträngande utan att 
därför vara ovedersäglig.

Inledningsvis polemiserar förf. mot de kritiker 
som ansett att Sillitoe i några arbeten blivit så 
uppenbart propagandistisk att detta gått ut över 
den litterära kvalitén; samtidigt tycks han glömma 
att han redan på s. 2 förklarat att »some of Silli- 
toe’s other works of an explicitly political quality 
are not quite as successful». Hade det inte varit 
ett gott tillfälle att'genom att rycka in dem i un
dersökningen visa på vilka sätt de behandlade ar
betena är mer litterärt kvalificerade?

Avslutningsvis ges några reflektioner om att 
visst vore det önskvärt om Sillitoe hade en arbe- 
tarpublik, och visst har han det, på en argumenta- 
tionsnivå som näppeligen hör hemma i en akade
misk avhandling.

Erik Erykman

Mette Winge: Dansk bornelitteratur 19 0 0 -19 45. 
Gyldendal. Kbhvn 1976.

Under 1970-talet har barnlitteraturforskningen 
gradvis etablerats inom ämnet litteraturvetenskap.
I och med att undervisning i barnlitteratur sedan 
1970 är obligatorisk vid universiteten för blivande 
svensklärare har helt naturligt behovet av forsk
ning i ämnet växt sig starkare. Aktiviteten på det 
så gott som helt obearbetade barnlitteraturfåltet 
har också varit stor under de senare åren. Ett 
numera avslutat treårsprojekt rörande barnlittera
tur som med medel från Riksbankens Jubileums
fond drivits i samarbete mellan de litteraturveten
skapliga institutionerna i Uppsala och Stockholm 
har i detta sammanhang betytt mycket. Flera vikti
ga forskningsresultat har delvis tack vare detta 
projekt kunnat presenteras. Men det är inte bara i 
Sverige som man kan notera ett livaktigt forsk
ningsintresse kring barn- och ungdomslitteratur. I 
Danmark finner man likaså ett starkt engagemang 
för frågor som rör barnböcker och barns läsning. 
En rad viktiga och intressanta antologier har publi
cerats, t. ex. Burn o g ungdomsbuger (red. Sven 
Muller Kristensen och Preben Ramluv) 1969, 
Burn, Litteratur, Samfund (red. Pil Dahlerup) 
1972 och Analyser af dansk burnelitteratur (red. 
Fleming Mouritsen) 1976. Den danska barnlittera
turforskningen har framförallt inspirerats av pro
fessor Sven Muller Kristensen i Köpenhamn. Met
te Winge nämner också honom i förordet till sin 
avhandling — den första i Danmark i ämnet barn
litteratur — Dansk Burnelitteratur 1900-1945 
med saerligt henblik på burneromanen, som venti
lerades vid Köpenhamns universitet hösten 1976.

Mette Winge som är litteraturvetare och biblio
tekarie har tidigare gett ut ett arbete om dansk 
barnbokskritik och en förteckning över danska 
läseböcker. Hennes avhandling, som är mycket 
omfattande och detaljerad, är huvudsakligen litte- 
ratursociologiskt inriktad. Författarinnans syfte är 
att som hon själv uttrycker det »beskrive en 
vaesendig del af den danske burnelitteratur, som 
udkom i årene fra århundredskiftet til besaettel- 
sens ophur». Som titeln anger koncentrerar hon 
sig på »barnromanen», dvs. en längre samman
hängande berättelse, en genre som blev allt vanli
gare kring sekelskiftet och då utträngde den tidi
gare förhärskande genren barnnovellen. Det är 
bl. a. därför som Winge väljer att lägga startpunk
ten för sin studie till år 1900. En annan orsak är att 
hennes arbete på detta sätt blir en naturlig fort
sättning på Inger Simonsens skildring av den äldre 
danska barnlitteraturen i Den danske Burnebog i 
det 19. århundrede, som går fram till 1800-talets 
slut. Valet av startpunkt förefaller välmotiverat. 
Däremot syns den senare tidsgränsen, 1945, vara 
satt mera slumpartat. Någon nyorientering i barn-
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boksutbudet sker inte vid krigsslutet, som Winge 
själv påpekar, utan först omkring 1960. Det hade 
varit givande om arbetet hade förts hit fram, så att 
denna utvecklingslinje kunde ha tecknats.

Som påpekats behandlar avhandlingen enbart 
barnromanen, vilket far till följd att bilderböcker 
och illustrerade småbarnsböcker utesluts liksom 
också serier. Endast böcker skrivna på danska av 
danska författare ingår i materialet. Med denna 
avgränsning följer att några komparativa aspekter 
ej kommer med. Ett kvantitetskriterium har legat 
till grund vid valet av behandlade författare och 
verk. Endast författare som har gett ut (3)-5  ro
maner under tidsperioden har medtagits. De av- 
gränsningar av materialet som Winge gjort verkar i 
stort sett rimliga.

Winge ger en bild av barnromanens utveckling 
under hela perioden 1900-1945. På den punkten 
skiljer sig hennes arbete uppläggningsmässigt från 
Stefan Mählqvists nyligen ventilerade avhandling 
Böcker för svenska barn 1870—1950 en kvantitativ 
undersökning, som metodiskt annars har en del 
likheter med Winges. Mählqvist har studerat det 
totala barnboksutbudet, dvs. samtliga genrer ut
givna för barn, under sin tidsperiod i fråga, men 
han har begränsat sitt material på så sätt att han 
undersökt barnboksutbudet endast vart tionde år. 
Det bör alltså observeras att Mette Winges fram
ställning av barnlitteraturens utveckling i Dan
mark enbart gäller den speciella genren barnro
manen. Med tanke härpå hade det varit önskvärt 
att Winge med större skärpa fört en diskussion 
kring definitionen av termen barnroman. Var går 
gränsen mellan barnnovell och barnroman? Var 
går gränsen mellan illustrerade småbarnsböcker 
och barnroman? Innefattas historiska berättelser 
och äventyrsberättelser i begreppet barnroman? 
Resonemang kring dessa och liknande frågor sak
nas nästan helt, vilket är en brist.

Däremot har Mette Winge varit utförlig när hon 
tecknat vad hon kallar »faktorer bag burnelittera- 
turen». Bakgrundsteckningen omfattar inte min
dre än 220 av bokens samtliga 496 sidor. När det 
rör sig om ett nytt och relativt obearbetat forsk
ningsområde är det förtjänstfullt att Mette Winge 
även ägnat sig åt att ge ett vidare perspektiv och 
behandla inte bara litterära utan även allmänaktu
ella och kommersiella faktorer -  t. ex. skola, bib
liotek, ungdomsorganisationer — som haft ett vä
sentligt inflytande på barnlitteraturens utformning 
och utveckling och som i sin tur är betingade av 
det danska samhällets ekonomiska och sociala ut
vecklingsnivå vid epoken i fråga. En av Mette 
Winges målsättningar har också varit att försöka 
fånga sammanhanget eller snarare samspelet mel
lan litteraturen och samhället. Hon utgår här från 
Lucien Goldmanns hypotes, att det råder en 
homologi mellan textstrukturer och samhälls

strukturer (s. 16). Man önskade dock att hon hade 
utvecklat Goldmanns hypotes mer än vad som 
blivit fallet.

Mette Winge har lagt upp sitt arbete så att hon 
har två stora bakgrundskapitel, varav det första har 
rubriken »Bag burnelitteraturen» och beskriver 
uppfattningen om barnlitteraturens funktion un
der olika tider, några huvuddrag i skolans utveck
ling under den gällande perioden, skol- och barn
bibliotekens verksamhet och ungdomsrörelsernas 
framväxt under åren kring första världskriget. Det 
andra kapitlet behandlar »Det litterære kredsleb» 
och vill ge en bild av barnlitteraturens funktion, 
produktions- och distributionsvillkor. Detta av
snitt ger en mängd informationer om hur barn- 
boksförfattare rekryterades, vilka förlag som hu
vudsakligen gav ut barnböcker och hur barnböc
ker recenserades i pressen. Efter denna inledning 
följer så avhandlingens tredje del, »Borneroma- 
nen 1900-1945», som är uppdelad i tre avsnitt: 
det första presenterar författare som gav ut böcker 
under åren 19 0 0 -19 18 , det andra författare verk
samma åren 19 18 -19 3 0  och det tredje barnboks- 
produktionen åren 19 30 -19 45. När Mette Winge 
studerar de olika barnromanerna är hon i första 
hand intresserad av att fa fram författarnas attityd 
till samhället, skolan, kvinnans ställning, familjen 
och den enskilde individen för att på detta sätt 
kunna avslöja de myter och den världsbild som 
barnromanen förmedlar. Avsnittet om barnroma
nen 1900-1945 innehåller också en redogörelse 
för de barntidningar som gavs ut i Danmark åren 
1900-1945. Avhandlingen rymmer vidare nog
granna verkförteckningar och i en särskild bilaga 
ges några prov på förlagskalkyler över olika barn
böcker.

Jag vill först anföra några anmärkningar rörande 
avhandlingens komposition för att sedan granska 
de resultat Mette Winge kommer fram till och 
även i viss mån ställa den danska barnlitteraturens 
villkor så som Winge tecknar dem mot den sven
ska.

Bakgrunds kapi tien ger som nämnts viktiga kun
skaper, men dessa borde i större utsträckning ha 
använts för att belysa det samband mellan text
struktur och samhällsstruktur som Winge satt som 
sin målsättning. Mycket av den information som 
lämnas i de två första avsnitten utnyttjas inte i 
någon högre grad vid den sammanfattning som 
görs i kapitel 13 »Om sammanhænge i burnelitte- 
raturen». Inledningsavsnitten framstår därför del
vis som fristående från avhandlingen i övrigt. De 
hade med fördel kunnat krympas något och gjorts 
mindre citattyngda. Det gäller framförallt den his
toriska redogörelsen och den ingående skildring
en av olika ungdomsorganisationer. Avhandling
ens disposition medför att det blir en hel del upp
repningar. T. ex. behandlas mottagandet av barn



Recensioner av doktorsavhandlingar 1 8 1

böckerna och pressens recensioner dels i avsnittet 
om det litterära kretsloppet och dels i kapitlet om 
barnromanen under åren 1900-1945. Vad det se
nare kapidet beträffar inbjuder dess uppläggning 
efter författargenerationer till tröttande upprep
ningar. Alldenstund Mette Winge här visar att det 
under hela perioden 1900-1945 inte sker någon 
större förändring i författarnas attityder och i det 
budskap böckerna förmedlar är det obefogat med 
denna tidsindelning. Om perioden behandlats i ett 
sammanhang hade man sluppit att på tre olika 
ställen läsa om en likartad syn på familj, samhälle 
och individ. Då hade också framställningen kunnat 
koncentreras mer och Winge hade istället kunnat 
följa barnromanen fram till ca 1960, vilket tidigare 
framhållits som önskvärt. Om det avslutande av
snittet om barntidningar — i sig intressant men 
något utanför ämnet — uteslutits hade det kanske 
arbetsmässigt inte heller varit helt omöjligt att låta 
undersökningen gå fram till 1960-talet.

Barnboksutgivningen började vid 1800-talets 
mitt att öka, delvis beroende på tekniska framsteg 
som underlättade och förbilligade produktionen 
och delvis beroende på ett större intresse för barns 
behov av läsning. I alla tider har barnboken tjänat 
som socialisationsmedel och speglat tidens uppfost- 
ringsnormer. Hur den goda barnboken skall se ut 
har man alltid haft olika uppfattningar om. Just 
åren kring sekelskiftet fördes en livlig diskussion 
om barns läsning, om hur och vad de skulle läsa. 
Barnbokens funktion som ett medel i barnets upp
fostran har bidragit till att pedagogiska och mora
liska kriterier alltid spelat en betydande roll vid 
bedömningen av de olika barnböckerna. Rent 
estetiska kriterier har sällan ensamma fatt fälla 
utslaget om en boks värde. Mette Winge visar 
övertygande att den danska barnlitteraturen var 
starkt präglad av ett pedagogiskt betraktelsesätt. 
Barnbokslitteraturen bedömdes på ett annat sätt 
än vuxenlitteraturen. Den betraktades inte i första 
hand som skönlitteratur och dess kretslopp försig
gick åtskilt från vuxenlitteraturens. Här är det in
tressant att notera ätt situationen i Sverige vid 
århundradets början var en annan. I Sverige disku
terades vid denna tid barns läsning mycket inten
sivare än i Danmark. Den svenska debatten var 
delvis influerad av diskussionerna i Tyskland, där 
folkskolläraren och folkbildningsmannen Hein
rich Wolgast var den store inspiratören, som med 
sina krav på en estetiskt högtstående barnlitteratur 
fann sig föranlåten att underkänna så gott som hela 
den samtida barnlitteraturen, som konstnärligt in
te höll måttet och i hans tycke var alltför tenden
tiös och moraliserande. Någon debatt kring Wol- 
gasts idéer fick man, egendomligt nog, inte i 
Danmark och det torde till en del vara förklaring
en till att barnlitteraturens villkor i Danmark skil
de sig från förhållandena i Sverige. Här var det

framförallt Gurli Linder, tongivande barnboksre- 
censent i Dagens Nyheter vid seklets början, som 
i sin verksamhet anslöt sig till Wolgasts barnboks- 
syn. Barnlitteraturens anknytning till skolan och 
pedagogkretsar blev inte lika stor i Sverige som i 
Danmark, vilket i sin tur bidrog till att gränslinjen 
mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur inte hel
ler var så klart markerad som i Danmark. Snarare 
kan man i Sverige just vid århundradets början 
notera en förening mellan den s. k. finkulturen 
och barnlitteraturen. Tidens allmänna skönhets
kult och esteticism gjorde att man reste krav på en 
konstnärligt högtstående litteratur också för bar
nen. Även vuxenförfattare intresserade sig för 
barns läsning och framstående författare som Sel
ma Lagerlöf, Verner von Heidenstam och Hjalmar 
Bergman skrev barnböcker.

Även barnbokskritiken var i Danmark övervä
gande pedagogisk. Flertalet recensenter verkade 
också som lärare. Mette Winge har undersökt 
barnboksrecensioner både i dagstidningar och i 
pedagogiska tidskrifter. Hennes genomgång visar 
att någon värdering av verkets konstnärliga ut
formning sällan förekom, kritikernas attityd var 
lärarens och barnboksförfattaren fick rollen av 
eleven som skulle uppfostras och lära sig skriva 
»goda» böcker. Det var endast en liten del av hela 
barnboksproduktionen som överhuvudtaget re
censerades och merparten av alla recensioner var 
starkt positiv. Barnbokskritiken under 1900-talet 
utvecklades till att mer och mer bli ett specialom
råde, som sköttes av specialister, dvs. lärare och 
pedagoger. Detta bidrog till att den tidigare omta
lade skillnaden mellan barn- och vuxenlitteratur 
förstärktes och barnlitteraturen blev isolerad.

Det mönster för barnbokskri tikens funktion 
som Mette Winge tecknar stämmer till en del in på 
svenska förhållanden, men man kan också notera 
betydande skillnader. Det estetiska kravet fram
hölls med större skärpa i Sverige, åtminstone på 
ett principiellt plan. Vid den praktiska bedöm
ningen kunde man däremot se att pedagogiska och 
moraliska synpunkter ofta vägdes in. Negativa re
censioner påträffar man oftare i Sverige. Framför
allt är flera recensenter kritiska mot tidens flick
böcker. I Sverige förekom också på ett annat sätt 
än i Danmark en teoretisk diskussion kring barns 
läsning. Någon motsvarighet till debattinlägg som 
Ellen Keys Barnets århundrade (1900) och Gurli 
Linders Våra barns nöjesläsning (1902) och Våra 
barns fria läsning (19 16) finns knappast på danskt 
område. Den som mest präglade barnbokssynen i 
Danmark under 1900-talets början var läraren och 
författaren Niels K. Kristensen. Han skrev bl. a. 
barnbokskri ti k i tidskriften Vor Ungdom, där han 
propagerade för en »sund och närande», »ren och* 
moralisk» barnlitteratur, som inte fick vara 
skrämmande eller egga fantasin. Jämfört med Sve
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rige kan man tala om en eftersläpning i barnboks- 
synen i Danmark. Den typ av recensioner som 
förekom långt in på 1900-talet i framförallt danska 
pedagogiska tidskrifter uppvisar stora likheter 
med den barnbokskri ti k som Fredrika Bremerför- 
bundet i Sverige under åren 1890-1905 presente
rade i sitt organ Dagny, där en starkt moraliseran
de hållning dominerar. Barnboksbedömningen i 
Dagny utsattes för en hård kritik av bl. a. Ellen 
Key och Gurli Linder.

Kapitlet om »Vurderingsvejene» rymmer som 
framgått många intressanta iakttagelser. Man sak
nar endast en del övergripande synpunkter och 
generella uttalanden om exempelvis recensioner
nas utformning: Är det separata recensioner eller 
samlingsrecensioner som är det vanligaste? Är re
censionerna i regel signerade eller anonyma?

Kapitlet om »Forfatterrekrutteringen» ger Met
te Winge anledning att reflektera över barnlitte
raturens sociala status. Av barnboksförfattarna 
under åren 1900-1945 utgjorde de kvinnliga för
fattarna inte mindre än 53 %. I Sverige var också 
under samma tid ca hälften av barnboksförfattarna 
kvinnor. Kvinnlig dominans på ett arbetsområde 
har fram till våra dagar varit ett säkert indicium på 
att verksamheten i fråga har ett lågt socialt anse
ende. Den kvinnliga överrepresentationen bland 
barnboksförfattarna åren 1900-1945 torde också 
kunna förklaras med att barnlitteraturen inte 
åtnjöt någon större prestige bland dem som syss
lade med litteratur.

Avhandlingens huvud kapi tel Bnrneromanen 
1900-1945 ger en bred orientering i dansk barn
litteratur på 1900-talet. Mette Winges material
kännedom är imponerande. Flera författare karak
teriseras relativt ingående. Barnromanen under 
den aktuella perioden var huvudsakligen realistisk 
och de dominerande genrerna var reseromanen 
och familjeromanen. Pojk- och flickboken ser 
Winge inte som särskilda genrer utan som bokty
per. Fantastiska berättelser och Science fiction är 
genrer som inte alls blir representerade i Winges 
material, förmodligen beroende på att denna typ 
av litteratur huvudsakligen nådde de nordiska län
derna via översättningar.

Mette Winge finner att barnromanen under pe
rioden i fråga bygger på tre myter: myten om den 
goda människan, myten om den problemlösa fa
miljen och myten om det rättfärdiga samhället. 
Detta får till följd att personteckningen oftast blir 
statisk. Böckerna håller fram ett ideal för läsarna 
och här märker man ett klart uttalat könsrolls
mönster i det att helt olika egenskaper framhålls 
som önskvärda i pojk- respektive flickboken. Poj
ken skall vara modig, tapper och uthållig medan 
flickan bör vara tålig, mild och huslig. Personerna 
är mestadels hemmahörande i de högre social
grupperna och den sociala rörligheten är inte stor. 
Endast för den som är flitig och strävsam är en viss

social mobilitet möjlig. Att sociala förhållanden 
har inflytande på människors karaktär är något 
som framgår blott hos ett fatal författare. Inom 
familjen förekommer sällan några konflikter. Pe
rioden igenom gäller regeln att om ofullständiga 
familjer skildras är orsaken aldrig skilsmässa utan 
dödsfall.

En viss förnyelse i barnromanen kan noteras 
från 1930-talet. Andra miljöer och nya konflikter 
behandlas. I Gunnar Jurgensens böcker finner 
man t. ex. en kritik av skolans undervisning. A r
betslösheten blir ett nytt tema i några böcker. 
Flickboken börjar diskutera sexuella problem med 
större öppenhet än tidigare. I triologin Trudema- 
rie (1939-1942) av Marie Andersen skildras soci
ala problem utifrån arbetarklassens horisont, vil
ket är högst ovanligt. För det är den borgerliga 
utvecklingsberättelsen som är förhärskande pe
rioden igenom. Böckerna accepterar en hierarkisk 
samhällsuppbyggnad och en statisk samhällssyn, 
där skillnader mellan olika klasser och grupper är 
tydlig. Barnlitteraturen kan också beskrivas som 
optimistisk och individualistisk. Har man blott de 
rätta och goda egenskaperna ordnar sig allt. Men 
lösningen av sociala och ekonomiska problem sker 
genomgående på ett individuellt plan.

Hur har då en barnlitteratur som den ovan be
skrivna uppstått? Mette Winge pekar här på den 
danska folkskolans betydelse. Barnlitteraturen 
rymmer de idéer om människan, samhället och 
Gud som den danska folkskolan byggde på. Barn
boken var ett pedagogiskt hjälpmedel, skapat av 
ett borgerligt samhälles pedagoger med syfte att 
uppfostra barn till att verka i ett bestämt samhälls
system.

Den svenska barnlitteraturens utveckling under 
1900-talets början skiljer sig säkerligen inte myc
ket från den danska. Efter sekelskiftets engagera
de debatt om barns läsning kännetecknades de 
första decennierna av 1900-talet av en viss stiltje 
på barnboksområdet. Men kanske kan man i Sve
rige ändå notera en större variation i utbudet, 
vilket torde hänga samman med den intensivare 
debatten om barns läsning. Vid 1900-talets början 
hade man i Sverige bl. a. kritiserat det förhållandet 
att barnböckerna uteslutande handlade om över
klassens barn. Det fick Laura Fitinghoff att skriva 
den sociala indignationsboken Barnen ifrån Frost- 
mofjället. Mot bakgrund härav är det naturligt att 
den nyorientering som på danskt område kunde 
iakttas vid 1930-talet blir mer märkbar i Sverige. 
Här utkommer då en hel del böcker av t. ex. Signe 
Fredholm, Erik Pallin och Hjalmar Wallander som 
skildrar arbetarklassens barn och beskriver fattiga 
hemförhållanden och sociala problem. En författa
rinna som Signe Lindegren tar i berättelsen Malin 
Burmans sommarferie t. o. m. upp fackförenings
rörelsen till diskussion.

När Mette Winge gör sin sammanfattande ka
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rakteristik av 1900-talets barnlitteratur tror jag att 
hon tenderar att överbetona och renodla de peda
gogiska inslagen. Hon pressar ibland sitt material 
väl hårt för att fa fram den didaktiska linjen och 
sambandet med folkskolans traditionella ideologi. 
Bilden kunde nyanseras mera. Ibland verkar 
Winge inte vara medveten om att hon grundar sina 
generella uttalanden enbart på barn romanen. Barn- 
litteraturen består ju inte bara av denna genre. 
Litteraturen för mindre barn, bilderböcker och 
sagor faller utanför, och det är just i dessa typer av 
böcker man kan finna den fantasifullhet och lek
fullhet, som så totalt saknas i den danska barnro
manen. De danska barnen matades inte bara med 
barnromanens myter. Mot myterna kan ställas sa
golitteraturen, både konst- och folksagor, och 
översättningslitteratur — framförallt anglosachsisk 
-  som byggde på fantasi. Även bland de danska 
pedagoger och lärare som sysslade med barnlitte
ratur kan man ibland finna en antididaktisk håll
ning. Det är intressant att se att den starkt morali
serande barnboksrecensenten Niels K. Kristensen 
såg H. C. Andersens sagor som ett mönster för all 
barnlitteratur. Winge citerar själv (s. 156) vad

Kristensen 1899 skrev om Andersens sagor: »De 
kan lyeses gennem alle Borneaarene.» Det visar att 
en principiellt moralisk inställning till barnlittera
turen i praktiken kan mjukas upp. Detta är ett 
exempel på uttalanden som Winge kunde använt 
för att nyansera sin karakteristik. Vidare borde 
hon mer ha tryckt på att hennes material bygger på 
författare som skrivit 3-5 romaner. De annorlun
da och udda böckerna, som kanske många gånger 
konstnärligt stod väl så högt, torde på grund av 
detta kvantitetskriterium hamna utanför. Winge 
har visserligen ett kort avsnitt där hon tar upp 
några författare till sådana verk (endast 3 st.), men 
när hon gör sina generella uttalanden bortser hon 
helt från denna litteraturs inflytande.

Mette Winges avhandling är som helhet mycket 
gedigen och för framtida forskning inom barnlitte
raturområdet kommer den att ha stor betydelse. 
Även om de resultat hon presenterat inte är sär
skilt överraskande utan många gånger ganska 
självklara är det ändå värdefullt att få dem veten
skapligt belagda.

Lena Käreland


