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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 En flicka, en hund och en resa 

 

”Det var en gång en flicka som hade en hund, en vallhund, en sådan som vaktar renar och sover i                    

snön, men nu vaktade den henne.” Så börjar berättelsen Den långa, långa resan (1995),              1

inspirerad av Ilon Wiklands flykt från ett krigshärjat Estland till ett Sverige i fred. Kvinnan vi                

främst känner som den tecknare och illustratör som ligger bakom några av våra allra käraste               

barndomsvänner ‒ Mio, Skorpan, Karlsson och Madicken med flera. Rose Lagercrantz har            

skrivit texten och Ilon Wikland själv har illustrerat hela boken i en stil som den som växt upp                  

med Astrid Lindgrens böcker känner igen. Men där finns även något mer, en ton av något                

mörkare, uppslag med dunklare bilder tecknade i gråskala med framförallt röda inslag.            

Illustrationer av stridsvagnar och bomber som faller från flygplan. 

Emma Lindström, en av skribenterna för bloggen barnboksprat.se, förklarar i en           

recension av boken hur hon, när hon läste den tillsammans med sina två barn, var tvungen att slå                  

igen boken när de nådde uppslaget då flickans hund ligger döende i hennes armar efter att ha                 

skjutits av soldater.   2

  
 
1.1.2 Sorg och svåra ämnen 

 

När Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta publicerades 1973 möttes den av mycket kritik för             

hur den gestaltade sjukdom och död. Boken ansågs för skrämmande för barn, ändå fick Lindgren               

tusentals brev från barn och ungdomar som läst berättelsen och blivit tröstade.  3

1 Rose Lagercrantz, Den långa, långa resan, Stockholm: Brombergs 1995. 
2 Emma Lindström, ”Lite för hemskt?” (2010-12-11), Barnboksprat, 
https://www.barnboksprat.se/2010/12/11/lite-for-hemskt/#comments (hämtad 2019-03-14) 
3 Astrid Lindgren Company, ”Historien bakom Bröderna Lejonhjärta” 
https://www.astridlindgren.com/sv/karaktarerna/broderna-lejonhjarta/historien-bakom-broderna-lejonhjarta (hämtad 
2019-03-14). 
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Sagan har länge varit en genre där man framställt motiv som död och sjukdom. Några               

exempel är H.C. Andersen Flickan med svavelstickorna, folksagan Hans och Greta och Astrid             

Lindgrens Sunnanäng. Bruno Bettelheim beskriver sagan som ett medium som kan hjälpa barn             

att lösa neurotiska knutar och bearbeta svåra upplevelser. Sagan och berättelsen kan ses som ett               4

medel för att förmedla svåra ämnen till barn. De uppmuntrar läsaren till att hantera svåra och                

jobbiga känslor. Många teman är inte alltid helt anpassade till en ung publik, speciellt i folksagan                

som till en början inte alls ingick i barnlitteraturen utan bygger på en muntlig tradition som                

riktade sig till en gemensam publik av vuxna och barn. I Hans och Greta överges barnen av sina                  

föräldrar i skogen för att annars riskerar de att svälta ihjäl allihop. Trots folksagans delvis brutala                

innehåll är teman som svält, död och sorg fortfarande ett känsligt ämne inom barnlitteraturen.              

Det finns dock en tanke inom dagens litteratur att även de yngsta behöver kunskaper kring död,                

sjukdom och sorg. Vad det innebär att förlora en älskad och saknad person. Krystyna Dabrowska               

skriver att man inte längre kan ”blunda för att barn faktiskt är aktiva deltagare i livet, där våld,                  

död och missbruk kan förekomma.” Det anses dock viktigt att författaren tar hänsyn till barnets               5

begränsade förmåga i en framställning av motiv som krig och död. Framställningen av det svåra               

och mörka anpassas för att barnet skall ges möjligheten att bearbeta det. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Ilon Wikland och Rose Lagercrantz berättelse Den              

långa, långa resan och dess sorgliga motiv adapterats genom att studera verkets ikonotext, den              

helhet som uppstår vid läsningen av en ”text” konstituerad av både text och bild. Det är även av                  

intresse att undersöka huruvida något av medierna, antingen texten eller bilden, bidrar mer i              

”barnsäkringen” av texten. För att uppnå syftet kommer analysen att fokuseras runt följande             

frågeställningar: 

4 Ying Toijer-Nilsson, Fantasins underland - Myt och idé i i den fantastiska berättelsen, Stockholm: EFS förlaget 
1981, s. 15. 
5 Krystyna Dabrowska, Att berätta för barn om sorg och död - Sagoelementens funktion i Astrid Lindgrens Bröderna 
Lejonhjärta och Fredrik Backmans Min mormor hälsar och säger förlåt,  Magisteruppsats framlagd vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2018.  
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●  Vad förmedlar verkets ikonotext? 

●  Hur bidrar den förmedlade ikonotexten till att adaptera berättelsen till ett barn? 

 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

 

1.3.1 Begreppet barnlitteratur 

 

I “The origins of children’s literature” frågar M. O. Grenby vad barnlitteraturen är för något.                

Han diskuterar om den är texter skrivna för barn, texter lästa av barn eller kanske texter som                 

tilltalar barn i vår samtid. Eller är en text barnlitteratur när författaren medvetet anpassar sin text                

för att tilltala ett barn? Någonting skiljer barnlitteraturen från vuxenlitteraturen som blivit            6

normen för vad litteratur ska vara. Detta förhållande har studerats och studeras fortfarande av              

forskare men ännu tycks det inte finnas någon definition som alla kan komma överens om,               

förutom det faktum att den är skriven för en tilltänkt målgrupp.  

Det finns ett särskilt samspel mellan litteraturen och barnet genom att den tagit hänsyn till               

barnet, dess intressen och kunskapsnivå etcetera. En viss pedagogisk utmärkelse tillkommer i en             

text skriven för ett barn. Göte Klingberg menar att det skulle inte finnas någon speciell               

barnlitteratur om inte texten på något sätt anpassats till de unga läsarna.   7

Bilderboken kan ses som en subkategori till barnboken och likt barnboken uppstår det             

problematik kring dess definition. Kristin Hallberg definierar bilderboken som en bok med minst             

en bild per uppslag. Med detta separerar hon bilderboken från den illustrerade barnboken, en              8

barnbok med olika antal bilder men där det finns uppslag utan en enda bild. Denna definition blir                 

dock otillräcklig i en nutida kontext, då den utesluter vuxenböcker, även de som som har en bild                 

på varje uppslag, och väljer istället att definiera dem som illustrerade böcker. Shaun Tans              

6 M. O. Grenby, ”The origins of children’s literature” The Cambridge Companion to Children’s Literature (red. 
Grenby 2009). 
7 Göte Klingberg, Barn- och ungdomslitteraturen, Stockholm: Natur och Kultur 1970, s.241. 
8 Kristin Hallberg, ”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen.” Tidskrift för litteraturvetenskap (1988). 
Lund. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap. 1982: 3-4, s. 164. 
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Ankomsten kan dock ses som ett bevis mot denna typ av definition. Det är en bok helt utan text,                   

endast bestående av bilder och med en berättelse som anses så gränsöverskridande att den på               

biblioteket går att finna på både vuxen- och barnavdelningen.  

Maria Nikolajeva ser Hallbergs definition som otillräcklig, då det enligt hennes mening            

finns bilderböcker med ”bildlösa” uppslag. Nikolajeva menar vidare att det är inte en fråga om               

bildtäthet utan förhållandet mellan text och bild som blir avgörande i definitionen om vad som är                

en bilderbok. En bok där bilderna är underordnade texten som kan läsas och förstås utan hjälp                9

från bilderna, blir snarare en illustrerad text medan i en ren bilderbok samverkar texten och               

bilden för att förmedla berättelsen, och bilden tar vid där texten slutar och tvärtom. Det               

föreligger en jämvikt mellan ord och bild.  10

 

 

1.3.2 Ikonotext 

 

Bilderboken är en form som använder sig av två olika kommunikationsnivåer eller teckensystem             

‒ det ikoniska och det lingvistiska. Samspelet mellan dessa två kommunikationsformer benämner            

Kristin Hallberg ikonotext. Ikonotextbegreppet begränsar sig inte endast till en studie av            11

bilderboken utan ikonotext finns i all typ av illustrerad text, så länge där finns någon sorts                

koppling mellan bilden och texten. Hallberg finner med sitt begrepp att ”den har fördelen att det                

inte utgår från något som helst primärförhållande bild/text, utan hänsyftar på den helhet som              

uppstår vid läsning av bild och text”. I begreppet erbjuds ett verktyg med vilket man kan                12

studera bilderboken och undersöka bokens ”egentliga” text som finns i samspelet mellan bilden             

och texten. I detta samspel blir läsaren en aktiv medskapare då den engagerar läsaren och hens                

fantasi.  

9 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, Lund: Studentlitteratur 2000, s.16. 
10 Nikolajeva 2000, s. 17-18. 
11 Detta begrepp har jag tidigare berört i min uppsats ”Text och bild i samspel - nu och då”, vilken skrevs på b-nivå 
inom programmet retoriskt och litterär kommunikation. Där granskades hur synen på H.C. Andersens Elddonet 
förändrats genom att studera olika illustratörers illustrationer.  
12 Hallberg 1982, s. 165.  
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Även om Hallberg skapat ett verktyg för att studera bilderboken så saknas en             

metodbeskrivning. Endast i en kort passage ger hon exempel på hur hål och frågor uppstår vid                

läsning av text och bild. Hålen tvingas läsaren fylla med hjälp av de kunskaper hen besitter samt                 

sin fantasi. Maria Nikolajeva presenterar i boken Bilderbokens pusselbitar en metod för att             

undersöka en bilderboks ikonotext och olika perspektiv på ikonotexten. Hon beskriver hur texten             

och bilden skapar en helhet som inte går att utläsa genom att studera de två olika teckensystemen                 

var för sig. Berättelsen berättas parallellt i både skrift och bild och kan både skapa hål likaväl                 

som de kan fylla i varandras luckor. Bilden kan bidra med information som texten utelämnat och                

förstärka delar av texten. Mellan den lingvistiska och den ikoniska funktionen och i läsarens              

pendlande mellan dem skapas oändliga möjligheter av samspel och tolkningsnivåer. Endast           13

genom att studera båda teckensystemen och funktioner i relation till varandra kan vi fullt ut               

förstå den helhet som förmedlas.  

Nikolajevas metod för att studera ikonotext inbegriper ett antal olika ingångar, perspektiv            

och frågeställningar ur vilka man kan analysera samspelet mellan ord och bild. Jag avser att i                

denna uppsats primärt granska utformning och layout, vilka episoder som illustrerats och hur det              

påverkar läsarens uppfattning. Hur miljön skildras, dess funktion och hur beskrivningen           

integreras i texten och i bilden. Hur karaktärerna framställs och berättelsens modalitet, det vill              

säga textens sanningshalt. Att tala om en bilderboks modalitet, där hög modalitet ligger närmare              

verkligheten och låg modalitet närmare fantasin, är fördelaktigt inom bilderboksforskningen då           

begrepp som realism och fantasi inte räcker för att beskriva verklighetsåtergivningen i det             

komplicerade förhållandet mellan ord och bild.  

 

 

1.3.3 Adaptation 

 

Barn- och ungdomslitteratur är litteratur skriven för barn och ungdomar, i olika åldrar, av vuxna               

författare. Den ingår i ett dubbelt system och går genom ett antal olika vuxna instanser innan den                 

13 Nikolajeva 2000, s. 12-13. 
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slutligen når barnet. Som tagits upp ovan kräver detta ett visst pedagogiskt hänsynstagande.             14

Theodor Brüggeman introducerade 1966 termen adaptation som som uppmärksammar detta          

hänsynstagande och hur barnlitterära texter svarar på de behov barnet har. Den svenska             15

forskaren Göte Klingberg har sedan dess preciserat termen närmare och åtskilt den från             

didaktiska intentioner som ofta finns med i barnlitteratur, vilken Brüggeman räknade som en del              

av adaptationen. Där syftar det didaktiska draget till textens undervisande roll. Klingberg menar             16

istället att barnlitterära texter kan vara både didaktiska och adapterade, men de kan även vara               

icke didaktiska. De är dock alltid adapterade på något vis och Klingberg förmedlar en metod för                

att undersöka olika sorters adaptation. Han väljer att dela in adaptation i följande fyra kategorier: 

 

a. Stoffväljande adaptation tar hänsyn till läsarens bristande kunskaper och erfarenheter,          

hens intressen och behov samt förhåller sig till läsarens upplevelsesätt och låter detta             

bestämma innehållet.  

b. Formväljande adaptation fokuserar främst på verkets komposition och tar hänsyn till att            

barnet, till skillnad från en vuxen, har svårare att hålla samman omfångsrika helheter,             

behovet av trygghet och ett lyckligt slut. 

c. Stilväljande adaptation liknar den formväljande adaptationen men riktar sig mot det           

språkliga uttryckssättet och tar hänsyn till läsarens ordförråd och läsförmåga. Den riktar            

sig även mot den visuella framställningen och de medel illustratören använt sig av för att               

anpassa sig till barnets upplevelsesätt och begränsade förmåga att förstå innehållet.  

d. Medieväljande adaption tar hänsyn till läsaren förmågor utifrån verkets längd, format och            

illustrationstäthet.   17

 

Den modell Klingberg skapat blir ett hjälpmedel i en undersökning av hur, och i vilken               

utsträckning ett befintligt verk anpassats. Klingberg menar själv att läsarens ålder har en stor              

14 Vivi Edström, ”Den barnlitterära texten” i Maria Nikolajeva (red.), Modern litteraturteori och metod i 
barnlitteraturforskningen, Stockholm 1992.  
15 Boel Westin, ”Vad är barnlitteraturforskning?” i Litteraturvetenskap: en inledning, Staffan Bergsten (red.) Lund: 
Studentlitteratur 1998, s. 128.  
16 Göte Klingberg, Barnlitteraturforskning en introduktion, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1972, s. 95. 
17 Klingberg 1972, s. 97-101. 
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påverkan i graden av anpassning och att adaptionen blir större ju yngre den tilltänkta läsaren är,                

men även ämnet som hanteras i berättelsen har stor betydelse för adaptationens omfattning.  

Adaptationsbegreppet har på senare tid mötts av kritik och Boel Westin skriver om hur              

begreppet i princip bannlysts. En stor del av kritiken tar upp risken att överpedagogisera och               18

förenkla texten och förlora vikten att utmana den unga läsaren. Barnets förmåga att förstå och               

uppfatta texten riskeras att bestämmas utifrån normer som formas utifrån vuxna och vuxnas syn              

på barnet. Adaptation är trots detta fortfarande en stor del av barnlitteraturen och påverkar              19

fortfarande forskningen. För just hanteringen av svåra ämnen i barnlitteratur som jag i denna              

uppsats vill granska så har författaren en pedagogisk uppgift gentemot barnet. Jag anser att              

adaptationsbegreppet och Klingbergs teori fungerar som ett slags paraplybegrepp som innefattar           

all typ av anpassning och begreppet tar hänsyn till att barn inte upplever saker på samma sätt                 

som en vuxen. I sättet att förmedla kunskap om ämnen som krig och död får pedagogiken och                 

författarens hänsynstagande ett märkbart utrymme.  

 

 

1.4 Metod och disposition  

 

I uppsatsens analysdel avser jag att först studera Ilon Wikland och Rose Lagercrantz berättelse              

med utgångspunkt i Kristin Hallbergs definition och teori om ikonotext och applicera Maria             

Nikolajevas metod. När man talar om ikonotext är det viktigt att ha i åtanke att i bilderböcker                 

utgör oftast höger- och vänstersidan en helhet och i min analys kommer jag att utgå utifrån                

uppslag och studera ett uppslags ikonotext och inte en sidas. Analysens disposition och             

uppdelning beror på att i en bilderbok finns en samverkan, ikonotext, i varje uppslag. En               

ikonotext som inte helt och hållet behöver stämma överens med hela bokens slutgiltiga             

ikonotext. För att strukturera analysen studeras de olika delarna av ikonotexten var för sig. Med               

de olika delarna menar jag miljö, sanningshalt och berättelsens huvudkaraktär, Ilon; som            

18 Westin 1998, s. 131. 
19 Karl Lindqvist, Texten som mötesplats, Stockholm: Utbildningsradion AB, 1993 citerad i AnnaKarin Lindberg, 
Fackböcker för barn – ett försök till analysmodell, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap i Borås 2002. 
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tillägnas ett eget kapitel. Utifrån resultaten från ikonotextanalysen kommer jag sedan undersöka            

hur berättelsen adapterats och anpassats mot sin målgrupp, alltså barn. Jag avser att undersöka              

vad som utelämnats i berättelsen och om det finns någon skillnad i framställningen av det svåra                

och sorgliga. Till sist kommer undersökningen att sammanfattas och diskuteras utifrån verkets            

helhet.  

 

 

1.5 Ilon Wikland, Astrid Lindgren och forskningen kring dem 

 

Astrid Lindgren är en av Sveriges största och mest kända författare. När hon gick bort år 2002                 

efterlämnade hon cirka 75 böcker och en hel del visor och filmmanus därtill. Verken lever kvar                

än idag och säljs fortfarande med stor räckvidd, ca 3 miljoner böcker om året. Ilon Wikland är                 20

den illustratör som illustrerat och tecknat flest av Astrid Lindgrens böcker. Tillsammans har             

Astrid Lindgrens sagor och berättelser och Ilon Wiklands illustrationer influerat och inspirerat            

många författare och konstnärer genom flera generationer och fortsätter att göra det än idag. Ilon               

Wikland tilldelades under den senaste Augustgalan Svenska Förläggareföreningens Hederspris,         

ett helt nytt pris som delades ut för första gången. Priset instiftades för att ”uppmärksamma och                

hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och som genom sin               

konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen.”  21

Det finns omfattande forskning att tillgå om Astrid Lindgrens verk och det finns även              

mycket forskning som behandlar de mörka och svåra motiv hon tar upp. Vivi Edström studerar               

hur Astrid Lindgren använder sig av sagan och hur hon använder sagan som ett instrument i till                 

exempel Bröderna Lejonhjärta för att bemästra rädslor och sagans kontraster mellan gott och ont              

i Sunnanäng. Även Krystyna Dabrowska undersöker sagoelementens funktion när det kommer           22

till att berätta för barn om sorg och död. Hur sagan genom att skapa en ny värld får barnet att                    

20 Astrid Lindgren Company, ”Böckerna”, https://www.astridlindgren.com/sv/foretaget/verksamhetsomraden/bok 
(hämtad 2019-04-08). 
21 Augustpriset, ”Ilon Wikland tilldelas Svenska Förläggareföreningens Hederspris”, 
https://www.augustpriset.se/nyheter/ilon-wikland-tilldelas-svenska-forlaggareforeningens-hederspris (hämtad 
2019-04-08).  
22 Vivi Edström, Astrid Lindgren och sagans makt, Stockholm: Rabén & Sjögren 1997. 
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sluta se på döden som något hemskt eller som ett slut. I Från fabler till manga skriver Ann                  23

Boglind och Anna Nordenstam om ensamma och olyckliga barn i Astrid Lindgrens berättelser.             

Bertil, som är ensam efter att hans syster dött, träffar Nils Karlsson Pyssling och får följa med till                  

hans lilla värld. Bosse eller Mio, ett föräldralöst barn som bor hos elaka fosterföräldrar flyr till en                 

fantasivärld uppbyggd av alla sagor han läst. De beskriver hur det i studier framkommit att de                

vanligaste motiven för rädsla hos barn är just ensamhet och död.  24

Gemensamt för studierna av sorg och död i Astrid Lindgrens verk är att de behandlar               

verk som blandar verklighet med fantastiska eller övernaturliga inslag. I berättelsen om Ilon             

finns inga övernaturliga inslag utan endast realism, Men Astrids sagovärld är ändå närvarande i              

Ilons resa. Den finns bland annat i illustrationerna, till exempel i flickan som liknar Lisa från                

Barnen i Bullerbyn och i de idylliska sommarscener som så ofta syns i Astrid Lindgrens               

berättelser.  

 

  

23 Dabrowska 2018. 
24 Ann Boglind, Anna Nordenstam, Från fabler till manga 1. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 
barnlitteratur, Malmö: Gleerups 2015. 
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2. Analys 
 

2.1 Sammanfattning av handlingen i Den långa, långa resan 

 

En liten flicka bor med sin hund hos mormor i stan men när kriget kommer tvingas hon ensam                  

flytta till farmor på landet. Hos farmor är det sommar och flickan tillbringar all sin tid med nya                  

vänner eller med hunden i hallonlandet. Kriget kommer så småningom även till landet, med              

bombplan, stridsvagnar och soldater. Så länge flickan har hunden är hon inte rädd för varken               

bomber eller gevär, men en morgon kommer hunden inte tillbaka från sin morgonpromenad.             

Flickan hör ett skott och hittar hunden blödande efter att den har blivit skjuten av soldater. Hon                 

upplever sig som alldeles ensam utan hunden och även om livet går vidare känner hon hur hon                 

aldrig någonsin kommer bli glad igen. Vintern kommer och går och sedan blir det sommar igen                

och fler soldater dyker upp i den lilla byn. Flickan tvingas återigen att fly och för första gången                  

får vi reda på hennes namn. ”Du måste rädda dig, Ilon!” säger hennes farmor till henne. Farmor                 

är dock alldeles för gammal för att följa med. Ilon flyr på en liten fiskeskuta över ett stort och                   

stormigt hav och kommer så småningom fram till Sverige, där hon tills vidare får bo i en tom                  

skola. Plötsligt blir hon väldigt sjuk och hamnar på sjukhus, där hon känner sig så ensam att hon                  

tror hon ska dö. Det visar sig emellertid att Ilon har en faster i Sverige som, så fort hon får höra                     

att Ilon ligger på sjukhus, kommer dit och tar med sig färgpennor och papper. Ilon fyller alla                 

papper med teckningar och till och med lakanen får agera målarduk. Till slut blir hon frisk och                 

får lämna sjukhuset och flytta hem till fastern som är konstnärinna. Hon blir glad igen, kriget tar                 

slut och hon får stanna hos sin faster. På sin födelsedag får hon en liten valp, en likadan som den                    

som blev skjuten av soldater och hon blir riktigt, riktigt lycklig.  
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2.2 Ikonotextanalys 

 

2.2.1 Illustrationer: utformning och layout 

 

Jag vill börja med att specificera vad jag menar när jag talar om de mörka respektive de ljusa                  

bilderna. De ljusare bilderna är primärt i gult, blått och grönt och är framförallt målade i akvarell.                 

Vissa av dem fyller ut hela uppslaget medan andra är illustrerade mot en vit bakgrund. De                

mörkare bilderna är målade i en teknik som liknar krita. Tre av dem har inslag av rött i form av                    

blod och eld. De är detaljrika men saknar samtidigt många detaljer. I det första mörka uppslaget                

läsaren stöter på i boken (Bild 6) fyller stridsvagnar upp nästan ut hela uppslaget och varje hjul                 25

och lampa syns tydligt, men soldaternas ansikten är detaljlösa. I de mörkare bilderna finns en               

kontrast mot de ljusare och gladare bilderna och det framkommer att stilen i de mörkare bilderna                

nästintill endast används när texten beskriver kriget eller flickans ensamhet.  

Varje sida i berättelsen pryds av en bild. Många av bilderna täcker hela uppslaget medan               

andra är av varierande form, storlek och placering. I uppslagen med fler än en bild förhåller sig                 

emellertid bilderna till varandra och texten. Ett exempel är det första hela uppslaget (Bild 3) när                

den lilla flickan i första bilden sitter i droskan på väg till farmor och i den andra bilden kommit                   

fram och står och kramar farmor. Ett annat är uppslaget (Bild 15) där läsaren i första bilden får se                   

när flickan hittar en kvarlämnad, skadad häst och sedan på andra sidan får följa hästens väg till                 

förbättring i två olika bilder. I dessa samt i flera av de andra uppslagen följer texten bilden i sin                   

placering för att inte skymma delar och vara i vägen för läsaren. På samma sätt finns flera                 

uppslag där bilden ger plats för texten istället. Texten och bildens placering i boken är inte en                 

slump utan de samarbetar för att ge varandra lika mycket utrymme och tvingar läsaren att växla                

uppmärksamhet mellan ord och bild. Bilderna och texten arbetar även med att förstärka och              26

komplettera varandra. Texten utelämnar mycket i form av miljö- och karaktärsbeskrivning och            

det blir istället bildens uppgift att förmedla detta.  

De episoder i texten som illustrerats är omväxlande statiska och dynamiska, det vill säga              

att de växlar mellan lugnare scener som byn flickan flyttar till och mer dramatiska scener som                

25 Bilderna är numrerade i uppsatsens bilagor och kommer hädanefter hänvisas till inom parentes i brödtexten. 
26 Nikolajeva 2000 s. 77. 
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när bombplan flyger över sagda by. Vissa av episoderna är starkt emotionellt laddade, som när               

hunden ligger döende i flickans armar (Bild 8), medan andra berättar om ett idylliskt              

sommarlandskap fyllt av skoj och lek. De skapar kontrast och nya dimensioner i berättelsen,              

framförallt då stilen i illustrationerna skiljer sig så mycket från varandra.  

Redan i bokens omslag (Bild 1) och titel får vi som läsare en ledtråd om vad berättelsen                 

kommer att handla om vilket förstärks av bilden och det faktum att flickan står på en tågstation                 

med en stor väska. Bilden antyder även ett annat tema som kommer följa, nämligen ensamheten.               

Flickan står på en lång perrong, ensam så när som på hennes hund som troget sitter vid hennes                  

sida. Nikolajeva kallar denna första blick av bokens huvudkaraktär och miljö för etablerande,             

den uppmanar läsaren till att stanna upp ett tag och bekanta sig med flickan. Just denna titelsida                 27

visar även början av historien, vilken sedan fortsätter på första sidan. 

 

 

2.2.3 Miljö och stämning 

 

”Miljöns mest grundläggande funktion är att beskriva handlingens tid och plats”, skriver            28

Nikolajeva. Den kan beskrivas i text men det är framförallt i bild som miljön har obegränsade                

möjligheter att porträtteras. Bilderböcker har ofta ett begränsat antal tecken och är därför ofta              

sparsamma i sin verbala miljöbeskrivning, men med visuella medel kan illustratören expandera            

det som sägs med ord.   29

Miljön bidrar till att skapa stämning och atmosfär. Med miljön och bakgrundens hjälp             

kan illustratören framkalla förväntningar eller förbereda läsaren på vilken typ av berättelse det är.              

Sagolika bakgrunder förbereder läsaren på övernaturliga inslag och sagoväsen medan andra           

inslag förbereder läsaren på en annan specifik genre. Vissa genrer kräver en specifik miljö för att                

läsaren ska kunna uppfatta den som trovärdig.   30

27 Nikolajeva 2000, s. 80. 
28 Nikolajeva 2000, s. 117.  
29 Nikolajeva 2000, s. 119.  
30 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur: Lund 2004, s. 71. 
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På första sidan, i första bilden (Bild 2), saknas bakgrund och miljö; scenen utspelar sig               

mot en vit bakgrund, mot ett så kallat negativt rum. Läsarens fulla fokus och uppmärksamhet               31

hamnar på flickan. Ilon Wikland använder samma teknik i flera av illustrationerna: när flickan är               

ledsen och ensam på väg mot skolan (Bild 9), när hon tvingas fly och står och tar adjö av hästen                    

hon hittade (Bild 16) och i två bilder (Bild 23 och Bild 24) i slutet av berättelsen när hon glad                    

och lycklig springer till sin nya skola och när hon sitter med sin valp i famnen. I de första tre                    

bilderna låter den avskalade bakgrunden läsaren lära känna flickan som huvudperson, medan            

metoden senare används när flickan är mycket ledsen och ensam eller när hon är mycket glad,                

för att ge fokus på flickans kontrasterande sinnesstämningar.  

Flickans första anhalt med rik miljöbeskrivning är farmors by (Bild 4). Texten beskriver             

en liten stad vid havet där man kan springa runt som man vill ”och när man kan göra det är man                     

ju lycklig!” Lyckan finns även i Ilons Wiklands illustration, i det idylliska sommarlandskapet             32

och de glada färgstarka tonerna det är målat i ‒ den lilla staden riktigt lyser av solsken och                  

värme. I bilderna i uppslaget innan har läsaren fått en antydan till i vilken tid skildringen utspelar                 

sig, men det är framförallt i stadsbilden tiden framkommer. En berättelse med en historisk              

förankring kräver en tidstrogen och realistisk miljö som kan ge en inblick och igenkännande i               

den tid som beskrivs. Ingenstans i boken står det var och när den utspelar sig, men det finns en                   33

mängd tidsmarkörer; stora markörer som kriget, men även mindre markörer. För att komma fram              

till farmor tvingas flickan ta en hästdragen droska (Bild 3) och väl framme möts hon av äldre                 

trähus belägna runt en kyrka och höns som sprätter mellan husen bredvid två mindre              

trädgårdsland och en brunn. Alla är objekt som man inte finner i en stad idag, inte ens i ett litet                    

samhälle. Inte heller finns det många städer idag där man kan springa runt lite som man vill eller                  

träffa på män och kvinnor i hatt och med käpp. Alla dessa markörer i samband med kriget hjälper                  

läsaren att förstå att berättelsen utspelar sig någon gång under andra världskriget ‒ åtminstone en               

vuxen läsare. 

Även om texten inte förtäljer vilket land hon flyr från eller till så syns den svenska                

flaggan vaja från aktern på räddningsfartyget som hjälper flyktingarnas lilla fiskeskuta i land. I              

31 Nikolajeva 2000, s. 121. 
32 Rose Lagercrantz 1995. 
33 Nikolajeva 2000, s. 125. 
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bilden (Bild 18) skildras Stockholms skärgård, de lummiga öarna med de idylliska röda husen              

med vita knutar. Landskapet står i full blom, solen strålar och det är tydligt att kriget inte finns                  

där.  

Sommaridyllen återfinns i flera av illustrationerna, men med vintern kommer kriget och            

dess bombplan och stridsvagnar. Snö ligger på marken när hunden ligger döende i flickans armar               

och hans blod lyser rött mot den vita bakgrunden (Bild 8). Efter hundens död går flickan ensam                 

och ledsen klädd i mössa och vantar mot skolan. I nästa uppslag (Bild 10) ser det ut som om                   

våren långsamt börjar komma. Isen har börjat smälta och trots att flickan ser ledsen ut är hon                 

med och leker bland de andra barnen och texten beskriver spänningen i att göra något de inte får                  

och hur roligt de har tillsammans när de leker. Sedan kommer sommaren igen, soldaterna lämnar               

staden och hon tillbringar all sin tid med vänner bland blommor och grönska med bad och lekar.                 

Hon hittar en häst som hon tar till grönskande ängar och allt verkar ha blivit bättre, flickan är                  

glad igen. Men bakgrunden skiftar igen och Ilons Wikland mörkare kritteknik syns och texten              

förklarar att det bara finns en sak som skrämmer flickan – att vara ensam. Sedan blir kriget mer                  

närvarande igen, soldaterna kommer tillbaka till staden och blir så många att flickan tvingas fly.               

Detta uppslag och bilden där flickans rädsla beskrivs är de enda bilderna, innan flickan kommer               

till det nya landet, som föreställer henne i en inomhusmiljö. Båda bilderna (Bild 14 och Bild 16)                 

har en gråbrun mörk bakgrund och möblerna är målade i brunt, guld och grönt som i kontrast                 

med färgerna i sommarbilderna ser urtvättade ut. Genom fönstret i flickans sovrum lyser det i               

rött och orange vilket för tankarna till ett tidigare uppslag, där bomber föll över staden och                

samma eld lyste upp himlen. I uppslaget efter (Bild 17) är det svårt att säga vad det är för årstid                    

även om det fortfarande torde vara sommar. Omgivningen ser kal och kall ut, inga grönskande               

träd eller blommor syns längre till och det blåser. Den lilla fiskeskutan slits fram och tillbaka i                 

vågorna och ser alldeles för liten ut för att ta sig över havet med de höga vågorna. Ynklig i                   

kontrast med det stora mörka skepp som tornar upp sig  i bakgrunden.  

Kontraster i miljöns atmosfär och stämning kan signalera motsättningar såsom hemma ‒            

borta, trygghet ‒ fara och kan klargöra konflikten. En stor del av konflikten går att finna i kriget                  34

och i ensamheten. De mörkare färgerna i bakgrunden i illustrationerna av kriget och när flickans               

34 Nikolajeva 2000, s. 118.  
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känner sig ensam är ett exempel på detta. Kontrasten mellan stridsvagnarna och det idylliska              

hallonlandet är slående. Flickan som i illustrationen av hallonlandet (Bild 5) var en del i sin                

omgivning, stående mitt i landet, omringad av buskar från vilka hon plockar stora röda hallon,               

sticker ut som den enda färgpunkten i bilden (Bild 6) ‒ hon hör inte hemma bland stridsvagnar                 

och i den omgivningen, hon är inte en del av miljön. Nikolajeva skriver om ”specialeffekter” i                

den visuella miljöskildringen; med detta menar hon hur illustratören kan använda sig av olika              

perspektiv för att uppmärksamma någonting för läsaren, men det kan även vara irrelevant för              

berättelsens handling och endast finnas för att framkalla förundran. Bilderna är, som nämnts             35

tidigare, realistiskt målade men Ilon Wikland utnyttjar olika effekter för att förtydliga och påtala              

skillnaden. De mörkare bilderna målade i en annan stil är ett exempel på detta och för att återgå                  

till illustrationen med stridsvagnarna så är flickan målad i färg mot den svartvita bakgrunden. I               

de två efterföljande uppslagen (Bild 7 och Bild 8) finns inslag av rött. Dessa färgpunkter lyser                

mot sin bakgrund och fångar läsarens blick. I texten står det inget om elden från bomberna som                 

faller eller blodet från hunden. 

Den sista bilden målad i krita (Bild 21), som syns i slutet av berättelsen liknar inte de                 

dystrare kritbilderna. Den visar samma scen som bilden innan (Bild 20), sjukhussängen, då             

flickan ligger och tror att hon kommer dö av ensamhet. Ingen glädje eller ljus syns i den tidigare                  

bilden men i den följande bilden har Ilon Wikland fört in färger. Flickan har målat papperen fulla                 

och till och med lakanen och flickan själv är fulla av färg. På teckningarna syns bilder av hennes                  

hund som dödades, båten som tog henne över det stormiga havet och kyrkan i staden som hon                 

tvingades fly från. Allt målat är med kritor i glada färger. Ilon Wikland använder sig av samma                 

kritteknik som i de mörkare bilderna men hon för in färger och glädje i den. På samma sätt för                   

hon in glädje i teckningarna som visar sorgliga minnen, men ritade med glädje.  

 

 

 

 

35 Nikolajeva 2000, s. 131-134. 
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2.2.4 Personskildring och relationer 

 

I en skildring av en persons yttre är bilden överlägsen texten men när det kommer till fallet med                  

personens inre faller bildens potential och texten måste ta vid, även om ansiktsuttryck och gester               

kan spegla känslor. Likt miljöbeskrivningen i Den långa, långa resan ges ytterst få             36

beskrivningar av flickans utseende i texten; detta lämnas i princip helt och hållet till den visuella                

kommunikationen. Utan bilderna hade läsaren inte haft någon aning om hur flickan eller             

karaktärerna runt omkring henne ser ut.  

Berättelsen börjar med att berätta om en flicka och hennes hund. Läsaren får inte veta               

hennes namn, genom hela boken benämns hon endast ”flickan”, även efter det femtonde             

uppslaget då det framkommer att flickans namn är Ilon. Hennes mamma och pappa har skilt sig                

och lämnat henne för att växa upp hos mormor och när berättelsen tar vid har hon precis blivit                  

skickad till sin farmor för att det blivit krig i landet. Texten förtäljer inte flickans ålder men i                  

återgivningen i bilderna ser hon ut att kanske vara runt sju år gammal. Hundens huvud når nästan                 

till hennes axel, väskan ser ut att vara så stor att hon inte skulle kunna lyfta den själv (Bild 2) och                     

när hon kommer fram till farmor (Bild 3) räcker hon henne till midjan ungefär. Senare i                

berättelsen beskriver texten hur hon går i skolan och lär sig läsa och skriva, så det handlar om en                   

ganska ung flicka. Flickan bär klänning första gången läsaren träffar henne och fortsätter bära              

samma blå klänning genom nästintill hela berättelsen. Det är inte förrän hon flyttat hem till sin                

faster som läsaren får se henne i en annan klädsel, byxor och stickad tröja. Klädvalet Ilon                

Wikland gjort kan ha flera olika möjliga motiv, men jag har funnit tre funktioner som jag anser                 

att klädvalet har. Den första är att det för läsaren blir lättare att känna igen flickan och hitta                  

henne i alla illustrationer genom berättelsens gång när hon har samma blåa klänning och flätor.               

Den andra är att framställa henne som liten och ”flickig” och intensifiera bilden av flickans               

ensamhet och det tredje är att skapa en kontrast mellan den lilla ensamma flickan och den unga                 

flickan som i slutet av berättelsen funnit trygghet och samhörighet.  

Den inre personbeskrivningen kan förstås genom gester, poser och ansiktsuttryck, men           

även genom personens handlingar och sysselsättning. Även bakgrunden och miljön kan vara en             

36 Nikolajeva 2000, s. 140.  
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bidragande del till att förstå känslor och reaktioner, men det är främst i kombination med texten                

och hur det som står skrivet avspeglas i bilden som den inre beskrivningen går att utläsa. I flera                  37

stycken beskrivs flickan som orädd, oftast i kombination men att ”hon hade ju hunden”, men i                

första uppslaget (Bild 2) där hon sitter på sin väska pekar mungiporna nedåt och hon ser mycket                 

ledsen ut och kanske lite rädd. När hon möter farmor på uppslaget efter (Bild 3) står hon och                  

kramar henne med ett hårt grepp om hennes kjol och gräver in ansiktet i hennes trygga famn. När                  

flickan sedan möter stridsvagnarna (Bild 6) och när bombflygplanen flyger över huset (Bild 7)              

beskrivs hon återigen som orädd men hon har illustrerats så liten i förhållande till stridsvagnarna               

och när bomberna faller springer farmor och, vad vi endast kan anta, farfar bakom flickan.               

Farmor gömmer ansiktet i händerna och farfar tittar oroligt upp mot skyn. Bilderna ser mörka               

och ”läskiga” ut men enligt texten är flickan inte rädd. När hunden inte längre finns att skydda                 

henne ändras tonen något. När hunden ligger döende i flickans armar (Bild 8) tror hon aldrig att                 

hon ska bli glad igen. ”Hon grät och skrek och miste matlusten och kunde inte sova.” I bilden                  38

varken skriker eller gråter hon. Hon ser ledsen ut men inga tårar syns och hennes mun är stängd                  

och tyst. I ett senare uppslag (Bild 14) då läsaren får redan på att flickan är rädd för att gå och                     

lägga sig för att hon är rädd för att vara ensam ser hon inte rädd ut. Hon står och pratar med sin                      

farmor, kanske ber hon henne om att få stanna uppe, men hon ler lätt.  

Flickans relation till andra och till allt som pågår runt omkring henne reflekterar och              

bidrar till en förståelse av hennes känslor och sinnesstämning. Redan från början är hon ensam               

och har blivit övergiven av sina föräldrar men då har hon alltid hunden vid sin sida som skyddar                  

henne och är hennes bästa vän och familj. Kort efter hundens död medan vintern fortfarande               

ligger kvar hoppar hon mellan isflaken tillsammans med skolkamrater (Bild 10). Hon är med och               

leker med de andra, men medan de andra barnen ser glada ut och hoppar mot varandra ser flickan                  

ledsen ut och hoppar bort från dem. De följande tre uppslagen illustrerar henne tillsammans med               

samma vänner och visar en flicka som blir mer och mer delaktig i lekarna. Hon ser inte ledsen ut                   

längre, alla vill att hon ska vara med och leka från morgon till kväll och hon verkar allt eftersom                   

känna sig mindre ensam. Sedan tvingas hon återigen att fly och lämna allt och blir på nytt ensam,                  

utan hund och utan vänner. Hon blir sjuk och all färg försvinner runt omkring henne. Både                

37 Nikolajeva 2000, s. 140-141.  
38 Rose Lagercrantz 1995. 
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flickan själv och hennes omgivning ser helt tom ut, men med ankomsten av hennes faster               

kommer färgerna tillbaka. Hon har funnit familj och trygghet.  

I berättelsens sista uppslag (Bild 24) syns en äldre flicka. Hon sitter med sin valp i                

famnen bredvid ett block i vilket det står Ilon skrivet. Hennes hår ligger fint bakom öronen och                 

flätorna är borta. Det är påtagligt att flickan har hittat hem, fått familj och att sagan därmed är                  

slut. 

 

 

2.2.5 Modalitet 

 

Modalitet är en lingvistisk term som med vilken läsaren kan bedöma en texts sanningshalt. Maria               

Nikolajeva beskriver tre olika typer av modalitet: indikativ, händelserna i texten presenteras som             

sanna; optativ, händelserna skildras som en önskedröm; och dubitativ, händelserna framkallar           

tvekan och osäkerhet. Som exempel ger hon bland andra Alfons Åberg och Sagan om Pelle               39

Kanin. Båda dessa verk uttrycker indikativ modalitet. Även om läsaren vet att kaniner inte              

använder kläder eller pratar så är det rimligt inom genrens konventioner. Ingenting i bilderna              

ifrågasätter det som står i texten och kan därför ge uttryck för att vara sant. Bilden kan i sig själv                    

inte uttrycka modalitet men den kan påverka hur läsaren uppfattar textens sanningsgrad. Den kan              

förstärka berättelsens modalitet men även försvaga den. För dubitativ modalitet ger hon exemplet             

Lillebrors segelfärd skriven av Elsa Beskow. Berättelsen kan till en början ses som indikativ då               

både text och bild är realistiskt framställda, med pojken som seglar jorden runt och råkar ut för                 

en hel del äventyr. Bokens framsida ifrågasätter dock berättelsens sanningshalt. Den visar pojken             

i en leksaksbåt på en en blårandig matta. Omslaget får läsaren att tvivla på huruvida berättelsen i                 

boken är sann eller inte och dess modalitet blir därför dubitativ.   40

Den långa, långa resan kan vid första ögonkastet ses som indikativ. Både ord och bilder               

går att relatera till som sanna. Flickan och hennes omgivning skildras på ett realistiskt sätt i både                 

text och bild. Till och med de mörkare bilderna med krig och sjukdom framställs realistisk och                

det finns ingenting i bilderna som ifrågasätter berättelsen och dess sanningshalt. Händelserna            

39 Nikolajeva 2000, s. 234. 
40 Nikolajeva 2000, s. 234-235. 
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känns helt enkelt rimliga. Likt Elsa Beskows Lillebrors segelfärd finns dock något som             

ifrågasätter berättelsens indikativa modalitet. Berättelsen inleds med orden: ”Det var en           

gång[...]”. Denna inledning skapar starka sagoindikationer hos läsaren. Orden ifrågasätter          

berättelsens sanningshalt och gör läsaren tveksam till huruvida det faktiskt är en sann återgivning              

eller inte. Meningen uppmanar läsaren till att ifrågasätta den.  

Som tagits upp tidigare i uppsatsens inledande del så påminner berättelsen och dess bilder              

om Astrid Lindgrens sagor och sagovärlden från Astrid Lindgrens böcker är närvarande i Den              

långa, långa resan. Den finns i de färgstarka miljöerna och i de starka kontrasterna mellan gott                

och ont. Tillsammans med vår berättelses inledande mening, den förväntan som orden skapar             

och Astrid Lindgrens kanon skapas en sagostämning i boken.  

 

 

2.3 Adaptation 

 

Den långa, långa resan börjar med att beskriva flickan och att hennes föräldrar flyttat isär och att                 

de inte längre bryr sig om henne. Bilden (Bild 2) däremot visar inget av detta. Bildens berättelse                 

börjar in medias res, det vill säga mitt i handlingen. Först när läsaren läst eller hört texten förstår                  

hen varför flickan sitter ensam på en väska och hur hon kommit dit.  

Adaptation går att finna i text och hur författaren väljer att framställa berättelsen så att               

barnet ska förstå och kunna ta in det som sägs, men den går även att finna i bilden; vilka delar av                     

texten som valts ut av illustratören och hur hen valt att illustrera det. Det är ett konstant samspel                  

mellan texten och bilden och bägge kommunikationsformerna måste samarbeta på en jämlik            

nivå. I bilderböcker och illustrerade böcker går alla adaptationsformer att finna men det är främst               

stoff- och stiladaptation som blir riktigt intressant att undersöka. Dessa två former fokuserar             41

främst på barnets upplevelsesätt och det är av intresse att se på vilket sätt bilderna och texten                 

förhåller sig och arbetar med varandra för att ta hänsyn till att barn ofta upplever saker på andra                  

sätt än en vuxen gör. Bilderboken har fördelen av att bilderna kan nyansera det som skrivs i text                  

och både lugna och eller stimulera.  

41 Klingberg 1972, s. 100.  
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2.3.1 Stoffväljande adaptation 

 

För att återgå till bokens första uppslag (Bild 2) så börjar den visuella berättelsen när flickan                

redan skickats till farmor, medan texten går tillbaka och ger en bakgrund till bildens skeende.               

Mamma, pappa och mormor syns inte till i den visuella berättelsen. Inte heller står det utskrivet i                 

texten att de skilt sig, men som läsare kan man anta att det är vad som hänt; föräldrarna har skilt                    

sig och lämnat flickan. Genom att undvika den passagen i den visuella berättelsen förmildrar              

berättelsen det hemska som faktisk skett, som i många fall är ett barn största rädsla ‒ att överges                  

av sina föräldrar. Redan på bokens etablerande omslag (Bild 1), som blir början till vår               

berättelse, utelämnas det tidigare händelseförloppet som texten beskriver. Ensamheten skildras          

fortfarande som ett stort tema men tågstationens närvaro är bevis på att flickan är på väg                

någonstans, på väg till någon.  

Som nämnts i analysens kapitel 2.3 så beskriver inte texten var flickan befinner sig eller i                

vilken tid hon befinner sig i. Det finns en historisk förankring och tidsmarkörer som berättar om                

att berättelsen utspelar sig för länge sedan under ett krig. En tid som kan te sig relativt okänd och                   

främmande för ett svenskt barn. Att berättelsen därtill undviker att ge någon indikation till var i                

världen berättelsen utspelar sig, förutom den svenska flaggan och Stockholm skärgård, ger            

läsaren en känsla av att befinna sig i en främmande värld, vilket i sin tur får allt att verka mindre                    

verkligt och skrämmande. Den svenska flaggan och illustrationen över Stockholms skärgård syns            

inte förrän läsaren nästan nått slutet av berättelsen och alla krigsscener är över. Krigsscenerna              

distanseras genom att de utspelas i en för läsaren okänd plats och tid. Läsaren får inte heller reda                  

på flickans namn förrän de värsta av krigsscenerna är över. Även efter att flickans namn avslöjas                

fortsätter hon kallas bara flickan. Att kalla flickan för flickan och inte för Ilon bidrar även det till                  

att skapa en distans mellan läsaren och berättelsen. Som ”flickan” är hon vilken sagas              

huvudkaraktär som helst. Som den lilla flickan i H. C. Andersens Flickan med svavelstickorna              

eller den lilla sjöjungfrun från Den lilla sjöjungfrun. Flickan i sin alltid likadana blåa klänning               

får ett sagoliknande drag. Utelämnandet av flickans ålder skapar även det en distans till              
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huvudpersonen, men även en förtrogenhet. Hon kan vara i läsarens ålder oavsett om läsaren är               

sex eller tolv år.  

Den förändrade flickan i slutet av berättelsen uttrycker inte samma sagostämning. Hon            

byter kläder två gånger i de sista tre uppslagen och läsaren får se henne i en för läsaren mycket                   

mer välbekant miljö. Flickan som i första hälften av boken omringats av drömlika, idylliska              

landskap eller främmande krigsbilder sitter och målar vid ett bord i ett vanligt vardagsrum.              

Inomhusscener har nästintill uteslutits ur bokens första hälft men när flickan anländer till det nya               

landet förflyttas hon till en för läsaren mycket mer verklig miljö. Världen runt omkring flickan               

och flickan själv görs mindre främmande för läsaren. Ikonotexten görs mer realistisk efter att hon               

flytt kriget och funnit ett hem där hon har en stabil grund och tillhörighet.  

Trots att berättelsen behandlar ämnen som krig och sjukdom så nämns inte ordet död vid               

ett enda tillfälle i texten. Inte när bomberna faller över staden, inte ens när hunden ligger                

blödande i flickans armar. Läsaren får veta att hunden skjutits och sedan hur flickan blir alldeles                

ensam, men visar inget fullständigt avslut för hunden. Inte heller visas det i den visuella               

berättelsen att hunden skjuts. Att undvika att illustrera en scen där en soldat faktiskt skjuter               

hunden reducerar den skräckupplevelse ett barn kan tänkas ha i samband med en sådan händelse.               

Texten beskriver fortfarande den skrämmande och fruktansvärda händelsen men bilden visar det            

sorgliga i det som hänt snarare än det otäcka. Död finns i berättelsen men den uttrycks endast                 

implicit. 

Även om kriget är starkt närvarande genom berättelsen och läsaren får se och läsa både               

om stridsvagnar och bomber så inser en vuxen att det finns mycket som Rose Lagercrantz och                

Ilon Wikland exkluderat. I deras krig syns inte ett enda vapen som avfyras, ingen som tas till                 

fånga, torteras och våldtas. Inte heller nämns det något om vad som hände med de som inte                 

kunde fly, som flickan gjorde. Om dem som blev kvar i ett land där kriget härjade. Ingenting om                  

svält och koncentrationsläger, eller vad som faktiskt hände med flickans farmor, mormor och             

föräldrar. När flickan ligger på sjukhuset (Bild 21) målar hon bilder av händelser ur hennes liv                

före flykten över havet men det är den enda antydan läsaren får till flickans kanske förlorade                

familj. Likt bokens första uppslag undviker slutet av berättelsen ämnen som förlorade            

familjemedlemmar och en övergiven flicka.  
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Flickans sjukdom och sjukhusvistelse får en betydligt mindre central del i berättelsen i             

jämförelse med kriget. I endast ett uppslag hinner hon bli sjuk och hamna på sjukhuset för att i                  

uppslaget efter vara frisk och hitta en familj i sin faster. Rose Lagercrantz och Ilon Wikland                

närmar sig sjukdomen mycket försiktigare än vad de gjort med kriget. Bilderna (Bild 20) är               

målade i samma stil som krigsbilderna men de har inte samma mörker. I uppslaget finns inga                

stora läskiga stridsvagnar eller fallande bomber utan bara flickan och, i andra bilden på              

uppslaget, en säng. Krig, för ett barn, är ett jämförelsevis avlägset ämne, framförallt i vår               

berättelse då det som nämnts tidigare utspelar sig i en mer främmande omgivning. Sjukdom blir               

mer relaterbart och i berättelsen utspelar den sig inom en verkligare ikonotext. Sjukdomen får en               

mer skrämmande effekt och möjligheten för flickans död känns mer sannolik än vad den gjort i                

krigsscenerna. Därför är sjukdomen framställd ur ett mildare perspektiv, får en mindre central             

del och detaljer kring den, som till exempel vad det är för sjukdom flickan fått eller hur länge                  

hon tvingas ligga på sjukhuset, utelämnas.  

 

 

2.3.2 Stilväljande adaptation  

 

Den långa, långa resan är en så kallad kompletterande bilderbok, det vill säga att ord och bild                 

kompletterar varandra. De fyller i varandras luckor. Bilden tar vid där texten blir otillräcklig              42

och tvärtom. De olika teknikerna Ilon Wikland använt i illustrationer blir en oerhört viktig del i                

att betona bokens tema och ton. Den kontrasterande stilen i de ljusa respektive de mörka               

uppslagen får en oerhört stor plats i det visuella uttryckssättet. De förmedlar känslor: rädsla och               

lycka, det goda mot det onda och skapar stämning. Kontrasterna förtydligar vad som är rätt och                

framförallt vad som är fel: flickan som sticker ut som enda färgpunkt bland svartvita stridsvagnar               

(Bild 6) och visar att hon och färgen inte borde vara där. På samma sätt som elden från bomberna                   

inte borde vara och inte passar in i vyn över farmors hus (Bild 7). Flickan är i den bilden inte                    

målad i färg då hon på sätt och vis är del av sin omgivning.  

42 Nikolajeva 2000, s. 22. 

23 



 

De negativa rummen (se s. 13) är ett annat stilistiskt grepp som används i flera av                

berättelsens bilder. Den reducerade miljöskildringen får läsaren att uppmärksamma det som           

pågår i förgrunden där bara det mest väsentliga för handlingen finns med. I det första uppslaget                

(Bild 2) syns bara flickan, hunden, väskan och karamellpåsen. Exakt det texten beskriver. Början              

av berättelsen låter fokus ligga helt på flickan och presentera henne, hennes utseende och              

relationen till hunden. Samma teknik används när flickans känslostämning står i centrum för             

berättelsen och låter fokus vara på hennes ansiktsuttryck, hållning och rörelser. Även i de              

minimala bakgrundsskildringarna använder Ilon Wikland kontraster i bilderna för att påvisa           

skillnader i stämning. De två bilderna (Bild 9 och Bild 23) då flickan går till skolan är mycket                  

lika varandra. Bägge är målade mot en vit bakgrund och visar flickan ur samma perspektiv. De                

visar tydligt två olika flickor, den ensamma och olyckliga, kontra den lyckliga.  

Kontraster är en viktig del i den gamla folksagan. Det goda mot det onda, hjälten och                

skurken, det vackra och det fula och så vidare. Som nämnts flera gånger tidigare i analysen är                 

sagan närvarande i berättelsen. De inledande orden skapar förväntningar hos läsaren och            

förbereder för att berättelsen som följer är en saga. Likt många sagor finns en kritik mot                

makten. Den lilla flickan mot det stora kriget, det goda mot det onda. De mörkare bilderna                43

målade i krita har något hårt över sig och saknar det vackra och mjuka som omgiver flickan i de                   

ljusare uppslagen målade i akvarell. Illustrationernas främsta uppgift är att skapa stämning och             

förmedla känslor. Stora delar av berättelsen ger läsaren känslan av att befinna sig i en annan                

värld och i en främmande tid, framförallt i den första halvan av berättelsen. De idylliska nästan                

drömlika akvarellmiljöerna stödjer sagotemat. Det finns ett samspel mellan färgerna i bilderna.            

Ett samspel som skapar en lätt berusande känsla. Bilden över staden (Bild 4) är målad primärt i                 

gröna toner och i uppslaget (Bild 12) då flickan äter jordgubbar tillsammans med sina vänner               

fylls bilden av gröna blad och nästan svävande blåa blommor. Färger som båda anses vara               

lugnande och associeras med harmoni. Det finns inga hårda kanter utan färgerna flyter nästan in i                

varandra. Inomhusscenerna som avslutar berättelsen har en större blandning av färger och det är              

inte någon färg som används i högre grad än någon av de andra. Ilon Wikland växlar starkt                 

realistiska bilder med lummiga sagolika. När det behövs väver hon in fantasi genom färger och               

43 Boglind & Nordenstam 2015, s. 33.  
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inom ramen för vad som är möjligt. När flickan kommit till ett land utan krig och till slut funnit                   

tillhörighet behövs inte sagodragen längre i bilderna.  

 

 

2.3.3 Formväljande adaptation 

 

Jag vill kort beakta den formväljande adaptationen och berättelsens komposition och struktur. I             

boken finns totalt tjugotre uppslag med sammanlagt trettiofem bilder. Tjugofyra av dem är             

ljusare och gladare akvarellbilder och elva av dem är mörkare bilder i vilka temat är krig,                

ensamhet, död och sjukdom. De mörkare bilderna är framförallt dynamiska och mer dramatiska             

än de ljusare bilderna. Mörkret och ljuset är relativt jämnt utspritt i boken. De tre mörkare                

uppslagen som följer varandra efterföljs av dubbelt så många ljusa bilder innan en mörkare bild               

kommer igen. Text och bild jobbar mycket med varandra i dessa bilder för att ingiva trygghet                

hos läsaren. I de mer mörka dynamiska bilderna som kan uppfattas som skrämmande har texten               

en lugnande inverkan. När bilden visar en liten rädd flicka beskriver texten henne som orädd               

eller när stridsvagnar kör förbi och bomber faller över husen har hon hela tiden hunden som                

beskyddar henne. När flickan tillsammans med sina vänner hoppar mellan isflaken (Bild 10) trots              

att de vet att de inte får för att man kan ramla i det farliga iskalla vattnet, berättar texten om hur                     

det är så grunt att det bara räcker till smalbenen. Text och bild samspelar även på samma sätt fast                   

åt andra hållet i de mer statiska och lugna bilderna. När texten beskriver flickans rädsla för att                 

vara ensam står hon tillsammans med sin farmor och ser varken rädd eller ensam ut (Bild 14).                 

Bild och text tonar ned och lugnar varandra. Skeenden tillåts vara läskiga i bilden när texten                

finns där och kan dämpa det skrämmande och tvärtom.  

På många sätt och vis följer berättelsen en sagas struktur. Inte bara genom att den börjar                

med orden det var en gång utan även genom kampen mellan det goda och det onda och de                  

tydliga kontrasterna mellan dessa som tagits upp i tidigare kapitel. Resan kan ses som något av                

ett äventyr; flickan som lämnar sitt hem och på sin resa måste överkomma svårigheter innan hon                

kan återvända hem igen. Hon tvingas kämpa mot kriget, ta sig över det mörka och skrämmande                

havet och tampas mot sjukdom innan hon får komma hem. Vår flicka återvänder aldrig till det                
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hem hon hade i början av berättelsen, men hon får ett nytt hem där hon finner lyckan. Flickan är i                    

slutet av berättelsen en förändrad och äldre flicka. En säkrare och lyckligare flicka som nått               

slutet av sin resa. Berättelsen slutar lyckligt, så som en saga ska sluta. I den sista bilden målad                  

med krita (Bild 21) sluter Ilon Wikland cirkeln och skapar en helhet. Hon för ihop det hemska                 

och olyckliga med det lyckliga och glada. 
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3. Sammanfattning och diskussion 
 

Den långa, långa resan av Rose Lagercrantz och Ilon Wikland är en bok som vid första                

ögonkastet kan ses som mycket hemsk, och få somliga läsare att slå igen boken mindre än                

halvvägs igenom för att de tycker att den inte är för barn. Det finns dock ett samspel mellan text                   

och bild som bara kan förstås genom att man läser hela boken. Små adaptationer har gjorts på                 

varje uppslag men det är framförallt i boken som helhet som adaptationen framkommer och får               

effekt. I helheten ser man hur barnet alltid varit den tilltänkta läsaren.  

Bakgrund och miljöskildring får en symbolisk betydelse, delvis för att gestalta flickans            

skiftande känslostämning och för att framlägga kontrasterna mellan vad som är rätt och fel,              

lyckligt och eländigt. Kritiken som förts fram mot adaptationsbegreppet och risken för            

överpedagogisering och förenkling känns inte applicerbar på detta verk. Adaptationen används           

som en estetisk strategi snarare än en förenkling. Sorgen, kriget och framförallt ensamheten             

förenklas inte utan tas snarare till en mer relaterbar nivå. Bilderna och texten samarbetar och               

skapar ikonotexten, vilken nyanseras och lämnar utrymme för eftertanke.  

Verket har adapterats på framförallt tre olika sätt. Först och främst genom berättelsens             

komposition och hur text och bild samarbetar. De lugnar varandra och dämpar det som kan te sig                 

mest skrämmande för ett barn. Boken ger sken av att Ilon Wikland och Rose Lagercrantz varit                

del av en och samma skapandeprocess. Den har inte likt Elsa Beskows eller Beatrix Potters verk                

skrivit och illustrerats av en och samma person, men de har förmodligen arbetat sida vid sida                

med utformningen av den visuella och lingvistiska berättelsen. Bild och text samverkar på ett sätt               

som ger en tydlig indikation om att det är det som är avsikten.  

Det andra sättet berättelsen adapterats på syns i de delar där barn kan förväntas att känna                

igen sig och relatera till skeendet. De avsnitten har tonats ner och givits mindre fokus.               

Sjukdomen och sjukhuset är försiktigare framställt än kriget. Sjukdom och sjukhus ger en mer              

skrämmande association för ett svenskt barn idag, och gjorde det även när boken kom ut år 1995.                 

En vuxen person kan kanske uppfatta krig som något värre än sjukdom. Ett barn, i varje fall de                  

allra flesta, har emellertid inte haft någon personlig erfarenhet av krig. Flera har dock säkerligen               

kommit i kontakt med sjukdom som resulterat i sjukhusvistelse och kanske till och med död. Det                
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kan handla om mor- eller farföräldrar som dött eller kanske ett husdjur som skadats och tvingats                

avlivas. Boglind och Nordenstam beskriver hur man i barnböcker ofta finner att död porträtteras              

genom ett husdjurs eller en äldre släktings bortgång. Författare gör en anpassning och avstår från               

att låta en närmare släkting likt en förälder eller ett syskon försvinna, vilket är en mer                

skrämmande tanke. De skriver vidare om hur undersökningar bland barn i olika åldrar uppvisar              44

att ensamhet är det som barn fruktar mest. På sjukhuset är flickan som mest ensam, hon har                 45

lämnat sin familj bakom sig och ännu inte hittats av sin faster. Ensamheten och döden är som                 

mest påtaglig i uppslaget men bara i ett enda kort ögonblick, vilket gör passagen till endast en                 

liten del av den stora centrala berättelsen där fokus är kriget och resan.  

Det tredje och kanske det mest betydande sättet berättelsen anpassats för barn är sagan.              

Sagodragen och motiven framkommer inte explicit, men elementen av sagan är i allra högsta              

grad närvarande och författare och illustratör har låtit sagan vara en inspirationskälla i             

berättelsen. Sagans mönster och struktur finns där, med dess kontraster, det goda mot det onda               

samt resan, äventyret och hemkomsten. Huvudpersonen omnämns endast som flickan och saknar            

både ålder och till en början, en progression. Den förändrade flickan i slutet av berättelsen omges                

inte av den övriga berättelsens sagodrag. Den mer statiska sagokaraktären förändras och görs             

mer dynamisk och åtkomlig. Sist men inte minst spelar världen i vilken berättelsen utspelar sig               

en stor roll i uppfattningen av berättelsen. Krystyna Dabrovska skriver om hur barn förflyttas till               

sagovärldar för att lättare hantera sin sorg. Sagan används på sätt och vis som en tröst. Sagan                 46

fyller en liknande funktion i Den långa, långa resan, den förflyttar läsaren till en annan värld för                 

att hen lättare ska kunna hantera och relatera till det hen läser. Det finns ingen tydlig gräns                 

mellan två världar i berättelsen som det gör i till exempel Astrid Lindgrens Bröderna              

Lejonhjärta, i vilken döden utgör en portal för att komma till sagans värld Nangijala. Det finns                

dock en gräns där berättelsen går mot en mer realistisk tillvaro: ankomsten till Sverige.              

Lämnandet av den mer främmande och sagolika världen är sannolikt avsiktlig. Det gör att det               

skapas ytterligare distans mellan läsaren och kriget, och hundens död blir mer avlägsen. Det              

44 Boglind & Nordenstam 2015, s. 126-128.  
45 Boglind & Nordenstam 2015, s. 196.  
46 Dabrowska 2018, s. 70-72. 
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skapar en förvissning om att skeendet är bortom läsarens värld, och att i världen utan               

sagoelement finner flickan lycka, familj och tillhörighet. 

Nikolajeva skriver följande: ”Genom att välja en viss stil, miljö, personernas utseende            

och kläder kan konstnären inte bara sätta sagan i ett bestämt historiskt, socialt och litterärt               

sammanhang utan i högsta grad föreslå oss att uppfatta berättelsen på ett visst sätt.” Genom               47

bokens inledande mening, idyllen i bilderna, den visuella och textuella beskrivningen av flickan             

och Astrid Lindgrens indirekta inflytande, skapas en uppfattning om att det är en saga snarare än                

att berättelsen är baserad på en verklig historia. Att berättelsen i själva verket bygger på verkliga                

händelser framkommer inte någonstans i boken. Förvisso nämns flickans namn som Ilon och Ilon              

Wiklands namn står på framsidan av verket, men förutom det finns ingen indikation på              

sanningshalten i historien, och det är diskutabelt om inte den kopplingen är för långsökt för ett                

barn. 

Bilden och texten är beroende av varandra för att skapa en ikonotext anpassad efter ett               

barns upplevelsesätt och intresse. Utan det ena elementet faller anpassningen i berättelsen platt.             

Bokens syfte att hjälpa barn att hantera svåra känslor är endast möjligt om text och bild                

samarbetar. Barn kan gå igenom svåra situationer och hårda prövningar men trots detta nå ett               

lyckligt slut. Att förlora någon älskad behöver inte innebära slutet. Tiden läker alla sår. Utan               

tryggheten i texten, det omväxlande mörka och ljusa och sagoinslagen i bilderna samt i flickans               

karaktär och samarbetet mellan dem går syftet förlorat. Både bild och text har en lika stor del i                  

anpassningen, men endast när de samspelar.  

 

 

 

 

  

47 Nikolajeva 2000, s.93. 
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