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326 Övriga recensioner

vilka vida perspektiv de öppnar mot skilda tider 
och kulturer. Den vind, som förde med sig bud
skap skrivna på höstlöv in i barnen Banks’ barn
kammare, blåste inte den en gång också genom 
Aeneiden? Ormsymboliken i berättelsen om Mary 
Poppins’ födelsedag har anknytning både till Ge
nesis och Johannes evangelium, till gnosticismen 
och till Yeats’ teosofiska teorier. Den kosmiska 
dansen runt Vintergatan i kapitlet Den lediga kväl
len avslöjar inte bara Mary Poppins himmelska 
ursprung utan har också mäktiga förebilder: Dan
tes Divina Commedia, den indiska guden Shiva, 
sfärernas harmoni hos Pytagoras . . .  Hela tiden har 
dock Bergsten en distans till sina teorier. Han är 
medveten om att berättelsernas mytiska mönster 
endast är en startpunkt. Travers inbillningskraft 
leder henne ofta till ett mål på långt avstånd från 
ursprunget. Det är nya myter hon skapar. Moder
na myter, som liksom de uråldriga kan förse oss 
med förebilder för vårt dagliga liv.

Styrkan i Mary Poppins and Myth är Staffan 
Bergstens hemmastaddhet i den världslitteratur, 
som är vuxenlitteratur. Detta är förutsättningen 
för att just den komparativa delen av hans studie 
kunnat bli så omfattande. Men denna styrka är 
samtidigt en svaghet. Det märks att Staffan Berg
sten inte har en barnboksforskares kunskaper och 
associationer. Han tycks t. ex. inte ha reda på att 
Gunilla Noreen i De skrev för bam (red. C.-A. 
Lövgren, Lund 1977) gjort samma koppling som 
han själv mellan irländare som Yeats och Russel 
och Travers’ intensifierade intresse för keltisk myt 
och saga. Och visst kan det vara av värde att för 
engelskspråkiga läsare presentera Göte Kling- 
bergs (och Anna Krügers) definitioner av vad de 
kallar fantastiska berättelser, »fantastic taies». 
Men det engelska begreppet för både sådana be
rättelser och sagor om mytiska världar är ju »fan
tasy». I en bok, som vänder sig till engelska och 
amerikanska läsare bör man väl åtminstone ge en 
antydan om den moderna fantasydiskussionen, 
som bl. a. förs i USA.

Och så ett rent praktiskt problem. Det vållar 
läsaren extra arbete att boken inte har ett person- 
och titelregister eller åtminstone en samlad littera
turförteckning.

Men dessa mindre anmärkningar bör inte un
danskymma det viktiga faktum, att Staffan Berg
sten har infogat en modern saga i det litterära 
sammanhang, där den hör hemma -  utan att avskil
ja barnlitteraturen som en art för sig. Han har 
visat, hur dagens människor via Travers böcker 
träder in i det förflutna, samtidigt som det för
gångna får nytt liv i det närvarande. Det var, slutar 
Staffan Bergsten sin bok, en fläkt från denna my
tiska tidlöshet, som blåste in Mary Poppins till 
familjen Banks på Körsbärsvägen nr 17.

Y  ing Toijer-Nilsson

Lena Fridell (red.): Bilden i barnboken. Stegelands 
förlag. Gbg 1977.

Barnboksforskningen har under det senaste de
cenniet fått vind i seglen, de första avhandlingarna 
vid de litteraturvetenskapliga institutionerna har 
kommit och man kan notera att forskning om 
barns läsning nu också pågår inom många olika 
ämnesområden. Amnesmässigt var pedagogiken 
först med Göte Klingbergs grundläggande avhand
ling om den svenska barnbokens historia (1964). 
Vid utforskningen av ett nytt ämnesområde -  
som det i barnlitteraturens fall är fråga om — blir 
metodfrågorna betydelsefulla. Forskning kring 
barnlitteratur inbjuder också till tvärvetenskapliga 
studier. Det finns många gånger anledning att an
knyta till andra discipliner: konstvetenskap, psy
kologi, pedagogik, språkvetenskap, folklivsforsk- 
ning kan alla bidra med viktiga aspekter vid studiet 
av litteraturen för barn.

Ett exempel på samarbete mellan litteraturveta- 
re och konstvetare är antologin Bilden i barnbo
ken, redigerad av litteraturvetaren Lena Fridell. 
Boken ingår som nr 7 i Skrifter utgivna av Svenska 
barnboksinstitutet. Den är ett resultat av barn- 
boksgruppens vid litteraturvetenskapliga institu
tionen i Göteborg strävan att finna metoder att 
analysera bilder och relationen mellan text och 
bild, som Lena Fridell framhåller i förordet. Bil
den i barnboken är lättläst och engagerande samti
digt som den är vederhäftig och vetenskapligt un
derbyggd. Den ger flera uppslag till kritisk och 
konstruktiv granskning av bilden och texten i 
barnboken och inom undervisningen i ämnet 
kommer den säkert att bli till stor nytta. Också 
bildens ekonomiska villkor på bokmarknaden blir 
belysta i några bidrag. Andra litteratursociologiska 
aspekter som illustratörernas arbetsförhållanden, 
deras ekonomiska och sociala villkor, rekrytering
en av illustratörer och samarbetet författare/illu
stratör hade också varit värdefullt om man blivit 
orienterad i.

Den kvalitativa nivån på de olika uppsatserna 
varierar givetvis. För det metodiskt mest intres
santa bidraget svarar konstvetaren Gustaf Caval- 
lius som med utgångspunkt från Jan Lööfs bilder
bok Sagan om det röda äpplet exemplifierar hur 
man analyserar bilder och förhållandet mellan bild 
och text. Han vill belysa bildernas uttrycksmöjlig
heter och deras förutsättningar att på ett självstän
digt sätt utforma innehållet i en bok. Samtidigt ger 
han en generell modell för analys av en bilderbok: 
han beskriver hur man kan studera bildernas 
kompositionella stil, associationer och handlings
mönster och presenterar olika analytiska katego
rier som färg, form, mängd, rum, rörelse och för
vandling. Cavallius visar också att såväl bildens 
komposition, dvs. bildens visuella uppbyggnad,



som det föreställande innehållet har en ideologisk 
referens. Därav följer att en bestämning av bildens 
samhälleliga anknytning blir ett nödvändigt mo
ment vid bildanalysen. Själva relationen mellan 
bilden och texten är likaså viktig att undersöka, 
särskilt i en bok som Sagan om det röda äpplet, där 
bildernas budskap står i motsatsställning till tex
tens.

Samspelet mellan bild och text är temat även i 
Lena Fridells uppsats, som tillsammans med Caval- 
lius hör till bokens mest inträngande och meto
diskt medvetna. Hon visar att det kan vara tack
samt att studera hur olika konstnärer illustrerar 
samma texter och undersöker i detta syfte några 
kända H. C. Andersen-sagor. Vissa illustratörer 
väjer för det dramatiska och skräckfyllda i sagorna, 
medan andra i sin illustrering tar fasta just på de 
svåra och hemska situationerna. Genom sitt val av 
illustrationsmotiv påverkar konstnärerna på ett 
betydelsefullt sätt läsarens upplevelse och tolk
ning av texten. En av förtjänsterna med Fridells 
uppsats ligger i den noggranna systematiseringen 
av olika bild typer och illustrerade böcker. Samspe
let mellan bild och text i den illustrerade skönlitte
rära boken är hittills mycket bristfälligt analyserat 
och här finns ett stort material att arbeta med. En 
intressant frågeställning är t. ex. hur bildval och 
bildutformning i barnboken under olika tider 
speglar sin tids pedagogiska ideal och värderingar.

Enbart till bilden ser Margareta Rossholm när 
hon behandlar sekelskiftets bildstrukturer i upp
satsen Inlevelsen och dess komplikationer. Hon 
har studerat en viss typ av bilder, s. k. rambilder 
och albumbilder, som under 1890-talet och 
1900-talets första år rikligt förekom i jultidningar, 
bokverk med nationell karaktär, folkkalendrar och 
sagosamlingar, allt publikationer med stor sprid
ning. Modernare bilder har Ulla Hammar under
sökt. Hon har nämligen valt att granska amerika
nen Richard Scarrys populära och mycket spridda 
djurbilderböcker. Scarry slog igenom vid mitten 
av 60-talet som svar på behovet av faktabetonade 
bilderböcker. Scarry vill både roa och undervisa 
sina läsare och för sitt syfte använder han de i 
barnböckerna så vanliga förmänskligade djuren. I 
sin noggranna och kritiska granskning av Scarrys 
produktion tar Ulla Hammar dels upp Scarrys val 
av fakta, dels pekar hon på den samhällsbild och 
de värderingar som döljer sig bakom hans texter 
och bilder. Ett påfallande drag hos Scarry är att 
kunskaper av olika svårighetsgrad blandas, de fak
ta som presenteras är lösryckta ur sitt sammanhang 
och någon bestämd tids- och miljöanknytning kan 
man knappast tala om. Men förutom fakta förmed
lar Scarry en mängd dolda och öppna värderingar. 
Särskilt förrädisk är kanske den familje- och kvin
nobild man möter. Det ligger i tiden att skjuta in 
sig på könsrollsmönster i böcker, och även om det

inte är första gången som Scarrys framställning av 
flickor och kvinnor kritiseras, visar Ulla Hammar 
mer övertygande och välunderbyggt än tidigare 
hur stereotypt och hierarkiskt det livsmönster är 
som Scarry målar upp. Hon sätter också in Scarrys 
produktion i ett historiskt sammanhang och gran
skar djurboken och dess långa historia, som börjar 
redan med fablen.

Scarrys böcker är som nämnts exempel på fak
taböcker för barn. Denna typ av böcker har ex
panderat kraftigt under de senaste åren. Faktabo
kens bild av verkligheten granskar Birgitta Josefs
son i sitt mer debattartade och polemiska bidrag. 
Hon vill visa hur många bilder genom sitt innehåll 
och sin utformning istället för att öka våra kunska
per om verkligheten döljer denna för oss. Bilder
na bekräftar samhällets myter och ger oss ytliga 
fakta istället för kunskaper och orsakssamman
hang. I sin kritik av det borgerliga hemmets idyll, 
som man möter i Elsa Beskows böcker, slår hon 
dock in redan öppna dörrar. Mer givande är där
emot den jämförelse hon gör mellan olika böcker 
som skildrar samma begrepp eller företeelse, t. ex. 
flyttning, daghem, ålderdomshem och döden.

Många faktaböcker och bilderböcker produce
ras som sam tryck, dvs. förlag i flera olika länder 
går samman om tryckningen av bilderna medan 
texten skrivs i varje enskilt land. På så sätt kan 
man trycka större upplagor och få lägre priser på 
böckerna. Detta är ju i och för sig en fördel, men 
samproduktionen har många negativa effekter. 
För att böckerna skall passa i flera länder tvingas 
man undvika kontroversiella ämnen liksom en allt
för tydlig förankring i en specifik miljö. Resultatet 
blir utslätade, menlösa böcker, där barn inte kan 
identifiera sig själva och sin omgivning. Om dessa 
viktiga problem kan man få utmärkt information i 
Kerstin Stjärnes bidrag.

Nutidens barn lever i en bildvärld. Bildflödet 
har ökat kraftigt genom massmediabilder av olika 
slag. Bilden har fått ta över många av ordets funk
tioner. Den informerar, suggererar, pläderar och 
manar. Hur reagerar då barn inför alla bilder de 
möter? Vad händer med den generation som nu 
växer upp med ett nästan konstant bildflöde 
hemma i vardagsrummet och i barnkammaren? 
Finns det risker med den måttlösa bildkonsumtion 
som äger rum? Kan bildöverflödet rent av verka 
passiviserande? Det är några frågeställningar som 
Marita Lindgren-Fridell behandlar i sitt bidrag, där 
hon bl. a. refererar en del undersökningar om 
barns reaktioner inför bilder. Genomgående 
framkommer att barn vill ha böckerna illustrerade. 
En konstnär som Bror Hjort var däremot negativ 
till all bokillustrering, vilken han ansåg stäcka den 
egna fantasin. I det sammanhanget kan nämnas att 
Ellen Key redan i början av 1900-talet talade om 
»illustrationsraseriet», som hon menade rådde i
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den tidens böcker. Låt barnens egen fantasi få 
illustrera böckerna och låt dem skapa sina egna 
inre bilder, löd hennes uppmaning.

Med en marxistisk grundsyn utreder Gert Z. 
Nordström omslagens funktion hos några moder
na svenska ungdomsromaner. Den slutsats han 
kommer fram till är att det råder en motsättning 
mellan innehåll och förpackning i den seriöst in
riktade ungdomslitteraturen. Men den slutkom
mentar hans uppsats mynnar ut i hänger delvis i 
luften, eftersom läsaren lämnas helt okunnig om 
hur stort det material är som ligger till grund för 
hans studie.

Som framgår spänner bokens olika bidragsgiva
re över ett brett register. Teoretiska och analyse
rande uppsatser omväxlar med mer refererande 
och debatterande. Att även en del kontroversiella 
åsikter framförs gör inte läsningen mindre stimu
lerande.

Lena Kåreland

Lars Lönnroth: Den dubbla scenen. Muntlig diktning 
frän Eddan till ABBA. Bokförlaget Prisma, Sthlm 
1978.

Lars Lönnroths Den dubbla scenen, med underru
briken »Muntlig diktning från Eddan till ABBA», 
är en i vår litteraturvetenskap ovanlig typ av bok. 
Kärnan i den digra volymen utgörs av tolv kapitel, 
vart och ett med en bestämd kortare text i cen
trum. Som titeln anger är den kronologiska spänn
vidden mycket stor, från eddapoesins Völuspd till 
poplåten Money, money, money! Däremellan finner 
man i tur och ordning: en episod ur Heimskringla; 
folkvisan Herr Olof och älvorna; en psalm från re
formationstiden: Vår Gud är oss en väldig borg; 
Bellmans epistel 81, »Märk hur’ vår skugga»; H. 
C. Andersens saga Svinaherden; gluntsången 
»Minns du hur ödet oss förde tillhopa?»; den poli
tiska kampdikten Arbetets söner; Evert Taubes Fri
tiof och Carmencita; en folksägen om Frimurarna i 
Vissefjärda, upptecknad på 1930-talet; Erik Linde
grens poem Arioso.

Med ett markant undantag — folksägnen om 
frimurarna -  rör det sig alltså om för en allmän- 
orienterad svensk publik mer eller mindre välkän
da texter. Tre är prosastycken, de återstående 
verskonst, i flera fall tonsatt. Särskilt Lindegrens 
Arioso kan förefalla som en främmande fågel i en 
omgivning av »muntlig diktning». Skälet till poe
mets närvaro i boken är emellertid, att det ses 
under aspekten »recitation».

Alla tolv kapitlen har en likformig uppbyggnad, 
varierad efter omständigheterna. De inleds med 
att texten i fråga återges i sin helhet, »med infor
mation om källa, eventuella texträttelser etc.»

(26) . Vi får därefter »en utredning av de omstän
digheter under vilka denna text eller denna genre 
förmedlats till sin publik» (26-27). Avsnitten om 
Taube och A BBA  ger sålunda anledning till utför
liga redovisningar av de offendiga underhållnings- 
formernas och nöjesindustrins metamorfoser i 
vårt sekel. Till sist följer så i varje särskilt fall »en 
detaljerad textanalys i vilken struktur, formele
ment och ideologiskt ’budskap’ studeras». Denna 
närläsning har en modest »strukturalistisk» karak
tär och går gärna ut på att urskilja enkla »binära» 
motsättningar. Lönnroth avstår uttryckligen från 
att använda » s tru k turali s mens tekniska jargong»
(27) , vilket man bör räkna honom till förtjänst. 
Textanalysen är emellertid inget självändamål. 
Lönnroths ambition är hela tiden att relatera den 
till mottagarsidan, publikens erfarenheter, för
väntningar och identifikationsmöjligheter.

Det säger sig självt att författaren inte kan täcka 
sitt väldiga fält med egen forskning annat än punkt
vis. Eftersom boken heller »inte i första hand» är 
»skriven för akademiska specialister» (26), har 
den också på många håll kommit att fyllas med 
vetenskapligt allmängods. Kapitlet om Völuspd re
fererar och citerar sålunda utförligt en isländsk 
berättelse om en viss Norna-Gest liksom skild
ringen i Erik den rödes saga av en s. k. vala (33-36). 
I avsnittet om en episod i Heimskringla meddelas 
bl. a. elementära fakta ur diskussionen om »fripro
sa» (mundighet) gentemot »bokprosa» (skriftlig
het) i de isländska sagatexterna (61-62). I sam
band med Lindegrens Arioso ges en exposé över 
den »lyriska modernismens historia» (330) ända 
från Charles Baudelaire. Allt detta är naturligtvis 
överflödigt i en rent vetenskaplig framställning. I 
samband med diskussionen av Arbetets söner och 
vändningen »den förödande / Guldkalfvens stod» 
får vi rentav ett långt citat från Bibelns berättelse 
om guldkalven i 2 Mosebok 32. Denna upplägg
ning tycks vara ämnad att göra varje kapitel om en 
enskild text till ett avrundat helt, till en fyllig och 
lättläst presentation av den genre och den epok 
det gäller. Det bör också sägas att Lönnroth på det 
hela taget lyckats väl i denna avsikt. Han visar en 
aktningsvärd orientering på de vitt skilda fält där 
han rör sig och integrerar fyndigt sina insikter till 
något av en helhetsbild.

I sin appell till en vidare läsekrets än de akade
miska specialisternas tycks mig emellertid Lönn
roth ibland hemfalla åt ett kåserande, som knap
past hör hemma ens i ett arbete med mera popu
lärt syfte. I diskussionen om Vår Gud är oss en 
väldig borg introduceras dagens psalmsjungande 
menighet i följande situation:

»Man sitter i kyrkbänken och hör orgeln into
nerà som signal att det åter är tid för församlingen 
att vakna och brista ut i sång. Man fumlar efter


