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Men i hjärtat fanns ingen annan
En studie om relationen mellan häst och flicka i Lena Furbergs 
Stallgänget på Tuva
Av A N NA  N YG R E N

Lena Furberg, ”Trullan”, Stallgänget på Tuva. Volym 5, s. 65.

Inledning

Men i Linas hjärta fanns ingen annan.
”Jag har Trullan att tacka för så mycket. Nu är det min tur att ge tillbaka.”
”Hon ska inte behöva gå här drogad och medicinerad, bara för att jag vill ha henne till 
varje pris.”
”Därför måste jag… Släppa henne fri.”
[…]
Men ut på Trapalandas evigt gröna ängar galopperade ett brunt New Foreststo, med 
spetsade öron och friska, starka ben.
Det var bara människorna som grät.

True Love ”Trullan” 1974–2000.1
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I den här artikeln kommer jag att studera hur relationen mellan flickor och hästar fun-
gerar och beskrivs i Lena Furbergs serieföljetong Stallgänget på Tuva. Artikeln behand-
lar hur känslor skildras i serien och hur de är en del av häst-flickrelationen, samt hur 
relationen påverkas av att flickan ges ansvar och makt över hästen. Jag undersöker om 
häst-flickrelationen har en subversiv potential och hur den i så fall manifesteras – men 
jag tar också upp hur relationen samtidigt kan reproducera förtryck mot både häst och 
flicka.

Som citatet ovan visar är relationen mellan Lina och Trullan i Lena Furbergs Stall-
gänget på Tuva en relation mellan en häst och en flicka som sträcker sig över liv och 
död. Trapalanda är hästarnas himmel, och dit kommer Trullan efter döden. Men dö-
den hindrar inte Linas kärlek. Citatet är valt, inte med tanke på vad det säger om just 
sorg, utan på vad det säger om de känslor som präglar relationen mellan häst och män-
niska i vidare mening. Relationen mellan flicka och häst kan vara mycket stark och 
fylld av starka känslor. Den är i det här sammanhanget den allra starkaste relationen, 
den som fyller hela Linas hjärta, också efter döden. Hästböcker är fyllda av dessa starka 
relationer. Relationen mellan flicka och hästbok kan också vara mycket stark. Fiktio-
nen, det vill säga boken, serien, tidningen, bilderna, affischerna, är viktiga delar av häst-
flickskulturen. Relationen mellan flicka och häst äger inte endast rum mellan verkliga, 
fysiska kroppar, utan kan ibland finnas mellan fiktiva flickor och fiktiva hästar, och 
mellan fiktiva hästar och verkliga flickor.

I ett nummer av den queerteoretiska och samhällsvetenskapliga tidskriften lambda 
nordica beskriver Helena Pedersen relationen människa och djur på detta sätt:

Våra kärleksfulla nära relationer med djur […] är radikalt subversiva eftersom de decen-
traliserar människan från hennes position som det förgivettagna subjektet.2

Detta, att människa-djurrelationer kan betraktas som ”radikalt subversiva”, i den me-
ningen att de ifrågasätter det mänskliga subjektets överhöghet och de strukturer som 
följer med detta, är något denna artikel tar fasta på och kommer att ha som utgångs-
punkt. Kan de nära relationer mellan häst och flicka som Stallgänget på Tuva skildrar 
läsas som sådana? Syftet är att undersöka detta.

Stallgänget på Tuva är inte en bok, utan en serieföljetong, vilket naturligtvis inver-
kar på hur den läses. Serien kan ändå ses som en bra representant för den litterära häst-
kulturen, eftersom den blivit närmast en kultserie, som många hästflickor i ett par ge-
nerationer läst.3 I den här artikeln kommer dock främst seriens litterära aspekter be-
handlas, och en analys av bilder och bildspråk har av utrymmesskäl fått stå tillbaka. 
Serien publicerades i Min Häst mellan 1996 och 2008. Den har även getts ut som sam-
lingsvolymer (tio volymer utgivna mellan 2006 och 2010).4 Tuva handlar om ett stall 
i norra Sverige, och är ett slags kollektivskildring. Människorna och hästarna byts ut 



Men i hjärtat fanns ingen annan · 65

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 63–91

under de år serien utspelar sig. Fokus ligger på vardagen i stallet, med- och motgångar, 
födsel och död, sorg och lycka. Vid flera tillfällen lyfter Furberg fram att serien bygger 
på en sann historia, och att den delvis är baserad på ett stall utanför Skellefteå där Lena 
Furberg som ung hade häst.5

Tidskriften Min Häst grundades 1972. Sedan 1993 utkommer den med 27 nummer 
per år. Furberg har tecknat för tidningen sedan 1975. Först tecknade hon endast kort-
humorserien Mulle, en serie av oftast ensideslånga episoder om ponnyn Mulle, hans 
ägare Molly och deras stall. Sedan 1978 tecknar Furberg även mer realistiskt betonade 
långserier för Min Häst, det vill säga serier som sträcker sig över flera sidor. Ett fåtal se-
rier, framförallt Stallgänget på Tuva och Freddie på Firefoot Farm är också följetongs-
serier. Min Häst som kontext är viktig för att förstå hur läsaren upplever Tuva. I tid-
skriften varvas serier och noveller med faktabetonade artiklar, och denna kombination 
skapar en kontext där de fiktiva berättelserna också präglas av det autentiska och det 
pedagogiska, serien får ofta rollen av förebild och ideal, bland annat i sin syn på häs-
tars värde.

Genom analys av utvalda episoder av Furbergs Stallgänget på Tuva och övergri-
pande teman och berättarmönster i serieföljetongen ska jag undersöka relationen mel-
lan häst och flicka i fiktionen. Artikeln har ett brett perspektiv med målet att fånga de 
dubbla rörelser – å ena sidan det potentiellt normbrytande och samhällskritiska, och å 
andra sidan det normreproducerande – som finns inrymda i häst-flickrelationen, och 
hästlitteraturen.

I avsnittet ”Förnuft och känsla” diskuteras känslornas roll i serierna och dessas kon-
text. Nästa del, ”Omsorg, ansvar, makt”, handlar om flickans makt, ägande och ansvar 
för hästen. Avslutningsvis knyter jag i avsnittet ”Subversiv potential eller reproduk-
tion” samman delar ur de tidigare avsnitten för att föra en diskussion om hur hästboks-
genren i allmänhet, och Tuva och Min Häst i synnerhet, kan betraktas som på samma 
gång subversiv och reaktionär.

Teoretiska utgångspunkter

Stallgänget på Tuva är en serieföljetong som aktualiserar många av den tidigare häst-
boksforskningens spår och intressen, men som också tydliggör vad som ytterligare be-
höver utforskas. Som framgår nedan har tidigare forskning kring hästböcker främst fo-
kuserat på hur hästflickan förhåller sig till flickrollen, det har alltså funnits ett tydligt 
genusperspektiv. Vad som saknas är en undersökning av hur flickans relation till hästen 
ser ut. Furbergs följetong har valts eftersom den i stor utsträckning skildrar just relatio-
nen mellan häst och människa. Genom seriens gång byts människorna ut oftare än häs-
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tarna och det är just det nära förhållandet mellan hästar och människor som tematiskt 
knyter samman serien. För att kunna göra denna undersökning har jag därför valt teo-
retiska utgångspunkter som rör relationen mellan djur och människa. Här kan man se 
att det också finns ett tomrum att fylla, eftersom populärlitteratur, barnlitteratur och 
tecknade serier sällan undersöks inom ramarna för litterära djurstudier.

Det akademiska intresset för hästlitteraturen framstår som relativt begränsat och 
det som skrivits är främst artiklar och studentuppsatser. Jag kommer här att fokusera 
på den svenska forskningen, eftersom den är tydligast i hur den definierar ”hästböcker” 
som en egen genre. Intresset har dock på senare år ökat något, och flera forskare ver-
kar vara eniga med Kristin Hallberg när hon i ”Hästböcker – en litteraturform att ta 
på allvar” i Opsis Kalopsis (2003) konstaterar att hästboken förtjänar en högre status.6 
Hallbergs artikel är en tidig text som intresserar sig för hästboken. Här diskuteras ett 
antal hästböcker för att visa hur genren tar upp viktiga ämnen. Syftet med artikeln är 
främst att höja hästbokens status och visa att det finns substans i genren. En annan arti-
kel som diskuterar genren är Susanna Hedenborgs ”Från Den svarta hingsten till Klara, 
färdiga gå. Stallbackskultur i hästboken under andra hälften av 1900-talet” i Barnboken 
(2006). Hedenborg diskuterar där stallarbetesskildringen i hästboken och vad som be-
döms vara arbete. Hon visar att genren skildrar barns arbete, och hur arbete kopplas 
till makt och kunskap. Liksom hos Hallberg är genus- och generationsaspekten viktig 
hos Hedenborg.7

Inom ramarna för flickforskning har flickan som fenomen, grupp, kategori och po-
sition studerats.8 En flickposition som ännu är relativt outforskad är hästflickan: hon 
som befinner sig i det verkliga eller fiktiva stall som kan betraktas som ett kvinnosepa-
ratistiskt rum. I Flickforsk!:s antologi Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen (2013) 
ingår dock en artikel av litteraturvetaren Helen Asklund som introducerar hästflickan 
i sammanhanget. Asklund undersöker hästflickan som litterär gestalt i Lin Hallbergs 
och Pia Hagmars böcker. Med utgångspunkt i sociologiska och etnografiska studier 
med fokus på genus – just för att den litteraturvetenskapliga forskningen ännu är så be-
gränsad – analyserar hon flickan i hästboken. Bland annat skriver Asklund om de olika 
sorters flickor som existerar inom ramarna för en stall- eller hästkultur: hästdrömsflick-
orna (som inte har egentlig kontakt med hästar men ändå ett brinnande intresse), rid-
flickorna (som rider på ridskola en dag i veckan) och stall- eller hästflickorna (som till-
bringar större delen av sin tid i stallet). Hon beskriver genren, hur den förhåller sig till 
läsaren och hur den förändrats över tid, och hon diskuterar flickmakt i stallet och rela-
tionen mellan hjältinna och (mänskliga) antagonister.9

Liksom Helen Asklund har jag hämtat teorier och infallsvinklar från fält utanför lit-
teraturvetenskapen. Några av de viktigare idéerna i artikeln knyter an till texter i anto-
login Kentauren. Om interaktion mellan häst och människa (2010), som ur olika per-



Men i hjärtat fanns ingen annan · 67

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 63–91

spektiv undersöker relationen mellan (icke-fiktiva) hästar och människor, den tysta 
kunskap som relationen innehåller, det språk som används i talet om relationen och 
hur det är möjligt att tänka kring relationen i termer av makt.10 Det är i första hand 
Petra Anderssons artiklar ”Du säger ingenting – men du pratar hela tiden”, ”Ingen rik-
tig sport?” och ”Vad kan en ryttare veta”, Jonna Bornemarks ”Ekipaget: häst och ryt-
tare eller kentaur?”, samt den inledande introduktionen av Jonna Bornemark och Ulla 
Ekström von Essen som jag använder. Författarna lyfter fram det problematiska i att 
teoretisera kring en relation där endast den ena parten är intresserad av teoretiserande 
och har möjlighet att ge en bild av relationen i teorin – något som också kan appliceras 
på hästboken. Även här är det endast människan som har möjlighet att bidra till häst-
bokens bild av häst-människa-relationen.11 De lyfter fram hur icke-mänskliga djur å 
ena sidan kan ses som radikalt Andra, och hur det å andra sidan genom historien finns 
många exempel på (försök till) meningsfull kommunikation mellan människor och 
djur.12 Forskarna knyter an till teoretiska inriktningar som Human-Animal Studies, 
men de vill främst lyfta fram fenomenologin som teoretisk utgångspunkt, detta för att 
betona att det är den mänskliga ingången i relationen som står i centrum och männi-
skan som teoretiserar.13

Dessa artiklar i Kentauren utgör tillsammans med Asklunds artikel nyckeltexter för 
mig. Sättet de kombinerar mer abstrakta och i vissa fall radikala teorier med ett mer 
konkret och praktiskt eller textnära angreppssätt gör artiklarna mycket användbara.

Ytterligare en intressant antologi, som är svår att placera i ett fack, är Anna Hedéns, 
Moa Matthis och Ulrika Milles essäsamling Över alla hinder – en civilisationshistoria 
(2000). Denna bok utgår från författarnas personliga erfarenheter av ridning, häs-
tar och kultur kring hästar. I antologin betonas att bredden är viktig för förståelsen av 
komplexiteten i häst-flickrelationen i hästboken. Det är en relation som alltid påverkas 
av en rad parametrar, som dikotomierna natur-kultur, människa-icke-människa och 
inte minst manligt-kvinnligt. Hästrelationen har feminiserats, blivit en flickgrej, vil-
ket kan ses som ett sätt att erövra ett manligt territorium och en manlig kultur (krig, 
jakt och så vidare) och att därigenom söka acceptans, begriplighet eller något annat.14

Den forskningsinriktning som kallas kritiska djurstudier (på engelska critical ani-
mal studies), en underkategori av Human-Animal Studies, används i denna artikel för 
att ge en fördjupad syn på djurskildringen i hästlitteraturen. Forskningsfältet är brett 
och rör sig i många olika riktningar.15 Dawne McCance skriver i Critical Animal Stu-
dies. An Introduction (2013) att kritiska djurstudier innebär en akademisk och ideolo-
gisk kritik av det moderna, västerländska sättet att se på djur. Det är ett synsätt baserat 
på en dualistisk tanketradition med rötter i bland annat René Descartes syn på djur. 
Descartes pekar ut sig själv, människan (och indirekt den vita, utbildade mannen) som 
norm, och genom en uppdelning mellan kropp och själ ser han icke-mänskliga djur 
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som själlösa ”bête-machines”.16 Ordet kritisk får i sammanhanget flera betydelser. Det 
refererar för det första till ett kritiskt ifrågasättande av det traditionella, västerländska 
förhållningssättet till djur och de etiska aspekterna av detta. För det andra knyter det 
an till den kritiska situation som många djur befinner sig i, effekten av djurmisshandel. 
För det tredje relaterar det till en ”critical, turning point”.17 McCance menar att vi idag 
befinner oss i en självkritisk, historiskt medveten tid där det finns en vilja att granska 
det som tidigare tagits för givet.18 Inriktningen framställs som inkluderande och mul-
tidisciplinär, där bland annat litteratur-, konst- och kulturstudier ingår, med intentio-
nen att bryta antropocentriska gränser och ifrågasätta det mänskliga subjektet eller 
självet.19 Istället för subjektsbegreppet används inom kritiska djurstudier ofta begrep-
pet agens, ett begrepp som inte har motsvarande extension, utan fungerar som ett sätt 
att undergräva den antropocentriska subjektspositionen.20 Jag kommer i den följande 
analysen till viss del ändå använda mig av begreppet subjekt, eftersom hästarna i texten 
ofta behandlas som individer, och tillskrivs en människoliknande position.21

På svenska görs en intressant introduktion till kritiska djurstudier i ett nummer av 
lambda nordica (2011:4). Där framhävs kritiska djurstudiers koppling till queerper-
spektiv och inriktningen beskrivs som influerad av queerteori och djurrättsaktivism. 
I centrum för studierna står undersökningar av instabila identiteter, subjektstillblivel-
ser, ekologi och rättvisa.22 I sin artikel ”Queerforskning och djurstudier. Kreativa kors-
befruktningar”, som jag citerar i inledningen, pekar Helena Pedersen bland annat på 
två intressanta aspekter: för det första människans relation till djuret som ett motstånd 
mot mänsklig reproduktion – vilket blir både ett motstånd mot en heteronormativ syn 
på kön och sexualitet där barnalstrande ses som målet för det mänskliga livet, och ett 
motstånd mot mänskligheten per se, där människans centraliserade position utgör ett 
hot mot övriga arter.23 För det andra lyfter hon fram relationen mellan barn och djur, 
eller barn och natur, och hur den i kulturen framställs som särskilt stark.24 Hästlitte-
raturen med sin unga flicka, barnet, i huvudrollen följer på den punkten det möns-
ter som Pedersen påvisar. I mitt material framstår kopplingen mellan häst och flicka 
just som extra stark, som om kärleken till hästen vore den enda kärlek som verkligen 
kan fylla hjärtat, och hästintresset framställs i viss mån som en motsats till ett intresse 
för killar och heterosexuell kärlek. Jag kommer i det följande inte ha som mål att göra 
en uteslutande queer analys, men vill ändå lyfta fram de queera tendenser som står att 
finna i häst-flickrelationen.
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Förnuft och känsla

I det här avsnittet analyseras känslor som präglar serien – kärlek och hat, sorg och lycka 
– mot bakgrund av dess genresammanhang. Vem känner vad för vem? Och vilka käns-
lor presenteras som acceptabla – av stallkollektivet respektive den yttre omgivningen?

I sin artikel ”Texten, läsaren och affekterna – Den affektiva vändningen och läsarens 
känslor” skriver Pia Livia Hekanaho om hur läsaren kan smittas av känslorna i en text, 
hur den alltid har ”något slags affektivt förhållande till den text den läser.”25 Genom att 
känna med hästarna och flickorna i texterna väcks känslor som kan appliceras på läsa-
rens reella vardag – det kan handla om längtan efter en egen häst, men också om ilska 
inför orättvisor, inför grym behandling av hästar, eller irritation över hur förutfattade 
meningar kring exempelvis kön, klass, ras och funktion styr människors handlande 
gentemot den icke-mänskliga (se vidare avsnittet om reproduktion och politisk po-
tential) – känslor som kan omvandlas i faktiska handlingar och politiska aktiviteter.26

Romantik och autenticitet
Stallgänget på Tuva, liksom hästboksgenren generellt, rör sig på ett spektrum från 
det romantiska till det realistiska. Furbergs teckningsstil kan beskrivas som roman-
tisk, i hur den gör hästarna vackra, skildrar dem i drömska miljöer med klara färger 
och böljande linjer.27 Samtidigt är berättelserna i Tuva vardagsnära och realistiska, här 
finns inget övernaturligt eller överdrivet dramatiskt utan vardagen står i centrum. Ofta 
har det realistiska framhållits som något som ska höja den svenska hästbokens status 
och i förlängningen ses det autentiska och den egna erfarenheten som viktig. Lisbeth 
Pankhe, författare till Britta och Silver-böckerna, tog exempelvis avstånd från den ro-
mantiserade bilden av stallet. Hon ville skriva om ”en vanlig svensk tjej på en vanlig 
svensk ridskola”.28 I samlingsvolymerna av Tuva finns foton som visar hur människorna 
och hästarna som förekommer i serien ser ut i verkligheten, vilket knyter fiktionen till 
en reell vardag. Flera av forskarna som skriver i Kentauren framhåller den egna erfa-
renheten av närheten till hästar som central. Samtidigt saknar många av de flickor som 
läser hästböcker egentlig erfarenhet av hästar och stall. Många läsare är, med Asklunds 
ord, drömflickor, det vill säga flickor som inte har mycket verklig kontakt med hästar, 
men ändå älskar djuren, läser om dem, intresserar sig för och drömmer om dem.29 De 
mer romantiska aspekterna av hästboken har en intressant funktion. Jag uppfattar att 
det finns något politiskt i det romantiska – i viljan att vända sig bort från det praktiska, 
det som är lagom, det realistiska, i vägran att hålla sig innanför ramarna. Det finns en 
längtan efter stallet, eller texten om stallet, som eget rum, som ett alternativ till en he-
terosexuell vuxenvärld, och en vägran att bli kvinna. Stallet blir en plats skild från kil-
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lar och normer kring äktenskap och moderskap. Häst-flickrelationen blir, med Peder-
sens ord, radikalt subversiv, både i betydelsen generellt normbrytande och i hur den 
decentraliserar det mänskliga subjektet som en del av samhällsnormen. Genom dröm-
men kan flickorna skapa en egen värld, där de förblir flickor och där relationen till häs-
ten kan vara den flykt från verkligheten som en verklig häst-flickrelation inte alltid kan 
vara. I drömmen och läsningen kan flickan skapa en relation till hästen, en som ifrå-
gasätter behovet av mellanmänskliga relationer och istället framhäver de artöverskri-
dande.

I andra änden av spektrumet finns det autentiska och vardagsnära. Petra Anders-
sons betoning av den egna, faktiska, fysiska erfarenheten av att vistas i stall kan jämfö-
ras med delar av den nymaterialistiska feminismen och det Donna Haraway benämner 
”situated knowledge”, en typ av kunskap som tar hänsyn till den kunnandes plats i värl-
den.30 Anderssons och Haraways kroppsliga och faktiska relationer till hästar och hun-
dar ser jag som ett sätt att poängtera att det icke-mänskliga djuret inte får reduceras till 
en symbol i en mänsklig tankevärld. Det icke-mänskliga blir inte endast en symbol för 
det vilda, det blir i sig ett subjekt, en inställning som knyter an till Furbergs betonande 
av den egna erfarenheten.31

I förhållande till dessa faktiska relationer mellan människor och icke-mänskliga djur 
är det också relevant att ta upp aspekter av förmänskligande. I sin artikel om den per-
sonliga erfarenheten av relationer med hästar och den icke-språkliga kommunikatio-
nen mellan häst och människa skriver Andersson om hur förmänskligandet för henne 
är något nödvändigt. För att hon ska kunna se hästen Fia som ett subjekt och en indi-
vid, med känslor, tankar, upplevelser och intentioner, behöver hon betrakta Fia som 
en människoliknande varelse. Samtidigt problematiserar hon detta förmänskligande.32 
Att förmänskliga kan ses som en romantisk strategi, för att förstå och kunna ha en re-
lation över artgränser, för att överbrygga en annanhet. När Jenny i Tuva har problem 
med sin första häst, Killen, som hon älskar och som hon kan ta hand om i boxen, men 
som bockar och kastar av henne när hon försöker rida, är det ett exempel på när kom-
munikationen inte fungerar. En annan häst, Artemis, är den som då kan trösta henne: 
”Artemis la sitt huvud i Jennys famn som för att trösta. […] ’Bara du förstår mig, fina 
lilla Artemis…’ / Jenny satt länge med Artemis varma huvud i sin famn. Och Artemis 
stod alldeles stilla.”33 Här är det som om Artemis förstod Jenny, även om det inte är en 
förståelse på samma premisser som mänsklig förståelse. Det är en ordlös kommunika-
tion som sker över artgränser.
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Sorg och kärlek
En känsla som får stor plats i serien är sorgen. Under seriens gång dör ett antal hästar. 
Sorgen skildras främst som en mänsklig känsla: särskilt den människa som äger eller 
sköter hästen känner sorg. Men det finns också många exempel på hur andra hästars 
reaktion på en hästs bortgång beskrivs som sorg och saknad. När Zemans häst Catana 
måste avlivas på grund av artros och Zeman leder henne ut ur hagen för att hon ska få 
en så kallad trotjänaravlivning, agerar Contessa som om hon kände sorg: ”Kvar i hagen 
ropade Contessa hjärtskärande efter sin vän. / ’IIIHHH!!’ / Anade hon kanske att de 
aldrig skulle ses igen…?”34 Här skildras bristen på möjlig kommunikation mellan häst 
och människa. Människan kan inte tala om för hästen, med människo- eller hästspråk, 
vad som har hänt med den andra hästen. Men människan applicerar en känsla på häs-
tens agerande, och upplevelsen blir den av en förståelse över artgränser.

För människan kopplas sorgen efter en häst ihop med lärdom. När Ludde dör, avli-
vas efter att ha lidit av fång (förätning), skildras hur Ulrika, hans ägare, och Katrin för-
söker hantera sorgen genom att tänka på vad Ludde lärt dem:

”Jag… snyft!… känner sån hemsk skuld över Ludde!”
”Vi trodde han var elak och dum… ingen begrep hur han hade det!”
”Jag vet…”
”Vi ska aldrig mer säja att en häst är ’elak’ utan att först ta reda på varför…”
”… och försöka hjälpa den!”
”Jaa! Ludde får inte ha lidit förgäves!”35

Sorgen i stallet kan, enligt Ulrika Milles, betraktas som en lärdom, en övning i sorge-
arbete.36 Att se det som just en övning kan dock betraktas som en reducering av häst-
flickrelationen till endast en förberedelse för andra relationer. När Skrållan, en av Beas 
två hästar, tas tillbaka av sin ägare, som tycker att hon kan börja på travbanan igen, sä-
ger Bea: ” ’Det känns inte lättare att mista en vän bara för att man har en till!’ ”.37 Den 
meningen visar dels hur omgivningen ser hästar som utbytbara, dels visar den hur Bea 
själv vägrar att sätta den ena hästen framför den andra, och hur den enskilda hästen har 
ett eget värde och en egen plats i människans hjärta.

En delvis annan aspekt av häst-flickrelationen framkommer när Jasmin, Petras häst 
och en av de hästar som varit med länge i serien, dör.38 Jasmin har, liksom Skrållan för 
Bea, en alldeles egen plats i Petras hjärta – men Jasmin har också fått Petra att älska 
alla hästar: ” ’Men så tänkte jag på de underbara åren jag fått av Jasmin… Hur hon fått 
mig att inte bara älska henne, utan alla hästar!’ / ’Och inte kunde jag ju kasta bort Jas-
mins gåva till mig!’ ” Jasmins gåva till Petra är förmågan att älska alla hästar. Det fram-
ställs nästan som en frälsning (av såväl hästtjejerna själva som av världen utanför stal-
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let, ibland med en komisk ton, hästfrälst). Jag ser det som två olika men överlappande 
typer av kärlek: den personliga och den utvidgade. Människans känsla för hästen be-
skrivs alltså som både exklusiv, mellan en häst och en människa, och som väldigt bred 
– mellan en människa och alla hästar, den personliga kärleken leder alltså till en vidare 
solidaritet med den andras grupp. På så sätt gör den personliga kärleken en politisk so-
lidaritet möjlig.

Känslans effekt
Å ena sidan gestaltas stallet i Tuva som en plats präglad av ett starkt förnuftsideal, en 
plats för civilisering och kunskap, en hård och militärisk värld, och å andra sidan fylld 
av känslor, kärlek, drömmar. Stallets dubbla natur skildras i hästboken, som därmed 
får en sådan dubbelhet – både genren, med dess olika inriktningar, och varje text i sig. 
Romantik och realism existerar samtidigt. Det som först framstår som motsatser blir 
istället ett kontinuum eller en cirkelrörelse. Samma sak sker också vid läsningen av 
hästlitteraturen. Den fungerar som en kunskapskälla, där läsaren lär sig något om livet 
i stallet. Men den är också en oerhört affektiv läsning, som väcker starka känslor. Käns-
lorna väcks genom dramaturgiska grepp, men de uppstår också i själva häst-flicka-rela-
tionen, i beskrivningen av flickornas och hästarnas utsatthet, deras kroppar, deras sub-
jekt och positioner. Känslorna skapas genom en igenkänning av konkreta situationer, 
där läsarens egna erfarenheter smälter samman med berättelsens. Den känslomässiga 
läsningen, liksom de faktiska känslorna i stallet, har en kraft, som uppstår i den allians 
som knyts mellan människa och häst.

Ett exempel på känslornas inomdiegetiska effekt i Tuva är när Beas kärlek till Skrål-
lan räddar Skrållans liv: ”Och ändå… om Bea inte vågat låna ut sitt hjärta för en tid… 
hur hade det då gått för Skrållan? Antagligen hade hon gått till slakt.”39 Kärleken fram-
ställs som något svårt, något Bea, och andra flickor, måste våga gå in i, men som har 
en potential att rädda liv. Detta är en känsla och effekt som jag menar kan föras vidare 
till läsaren.

Omsorg, ansvar, makt

I det följande diskuterar jag frågor som väcks av den kontext Min Häst ger. Tidskrif-
ten framhäver ansvaret för hästen som viktigt, vad och hur en god hästvän är eller gör, 
i kontrast till vad som räknas som vanvård och inställningen till det. Bland annat tas 
(under den period då Tuva publicerades) begreppet natural horsemanship upp. Det är 
ett begrepp och en metod som fick sitt genomslag under slutet av 1900-talet. Metoden 
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innebär motsatsen till en tidigare militärisk och hård hästhållning – något som even-
tuellt kan kopplas samman med hur hästkulturen under perioden feminiserades, samt 
en tilltagande miljömedvetenhet och en önskan att komma tillbaka till det ”naturliga”. 
Metoden innebär att människan genom att härma djurets språk ska accepteras som en 
”naturlig” ledare.40 När jag diskuterar ansvar och omsorg kommer också diskussionen 
om den egna hästen och ägande in – var kan egen-häst-konceptet placeras? Är ägandet 
ett övergrepp eller en kärleksförklaring?

Kunskap, civilisation och hårdhet
Hedén, Matthis och Milles framhäver i Över alla hinder hur hästkulturen fungerar 
som ett sätt att civilisera. I stallet lär sig flickor saker, att göra saker på Rätt sätt, att 
lyssna på dem som kan mer. Stallet och hästvärlden förstås som en egen kultur, eller en 
egen civilisation, med tydliga och klara regler som den som vill ingå i kulturen måste 
följa. Kunskapen blir ett medel för civilisationen.41 Drag av denna civiliseringsprocess 
finns med i Tuva – liksom i Min Häst i stort. Varje nummer av tidningen innehåller 
faktatexter av olika slag, avsnitt med frågor och svar, reportage och tävlingar där det 
gäller att svara rätt på frågor. Den kunskap som lärs ut är både praktisk och mer teore-
tisk. Det finns skriftliga och bildmässiga beskrivningar av den praktiska kunskap som 
krävs i stallet, och fakta om såväl olika hästraser och deras historia, som om hästars 
sjukdomar, samt om kända människor och hästar. Tuvas kontext är alltså en som pre-
mierar kunskap (om den egna kulturen). I serien i sig visas detta bland annat i episo-
der där karaktärer gör fel i stallet. Att göra fel är att göra bort sig. När Ulrika släpper ut 
hästen Bridong i hagen utan att fråga ägaren visar det sig att han kan springa rakt ige-
nom elstängslet, och alla hästarna i hagen kommer lösa och springer mot landsvägen. 
Linn, Katrin och Ulrika lyckas fånga alla hästarna – det är Katrin som till slut får tag 
i Bridong, som är mycket svår att fånga in. Ulrika säger ” ’Jag leder hem honom! Det 
var ju mitt fel att han kom lös!’ ”, men Katrin svarar: ” ’Jag tror det är säkrast att jag tar 
honom. Det räcker med äventyrligheter för idag!’ ” Det resulterar i att ”Ulrika kände 
sig liten och ynklig. Hade hon gjort bort sig för gott? Skulle ingen lita på henne igen?” 
och efteråt tänker hon: ” ’Hur kunde jag vara så dum? Jag har gjort bort mig för tid och 
evighet! Dom kunde ha dött!”.42

Den tävlingskultur som ofta är synlig i Tuva kan också kopplas till tanken om ci-
vilisation. Även om det tydligt framhålls att Tuvastallet inte är ett tävlingsstall – det 
finns till och med ofta ett tydligt uttryckt motstånd mot så kallade tävlingsstall, som 
ibland beskrivs som snobbiga, ställen där endast rika personer har råd att ha sina häs-
tar – så har tävlingsformen en plats i serien och stallet. Att tävla framgångsrikt ger ryt-
taren eller kusken större självförtroende, som när Linn hopptävlar med Shetlandspon-
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nyn Kajsa och de vinner, trots att flera av de andra tävlande inte tror att Shettisar kan 
hoppa: ”De hade inte bara vågat… de hade vunnit också! Över de andra ponnyerna – 
och över alla negativa förutfattade meningar!!”43 Ibland sägs det att hästen är den som 
förtjänar vinsten – exempelvis i en annan av Furbergs serier, Freddie på Firefoot Farm, 
där Freddies häst Tiger ses som för duktig för Freddie.44 Detta är en intressant ingång 
till en diskussion om hur hästen får status i den mänskliga kulturen och människans 
bild av vad hästen förtjänar. När det framställs som att det är hästen som förtjänar vin-
sten – vad innebär det? Har hästen någon glädje av ett erkännande som tydligt baseras 
på en mänsklig måttstock? I Tuva är det noga framhävt att det inte är tävlingsprestatio-
ner som ger hästen dess värde – men ändå finns tävlingar med inom ramen för serien.

Tävlingsformen innebär tydliga regler för vad som är rätt och fel, och det är de tyd-
ligast uttalade reglerna. Reglerna i stallet är annars ofta outtalade och byggda på vanor 
eller sunt förnuft, eller ett språklöst samspel med hästen. Den karaktär i Tuvastallet 
som är mest inriktad på tävling är Jonas, stallets enda kille. Han bygger en terrängbana 
och anordnar en terränghoppning, där han nästan vinner, men till slut ger upp segern 
för att ta hand om Bea som fallit av.45 Senare flyttar han och hans häst Emmy till Eng-
land, där Jonas arbetar i ett tävlingsstall.46 Kanske är det talande att det är killen som är 
intresserad av tävlingen – möjligheten till framgång och vinster blir ett sätt för honom 
att legitimera tillvaron i stallet.

Civiliseringen är inte sällan präglad av skador och våld. Att slå sig och få ont är en 
del av inlärningen. Som när hästen Samba bockar av ryttare som bara ”sitter och åker 
istället för att rida”.47 Här framhålls en hårdhet i stallet. En hårdhet som kan kopplas 
till maskulinitet och som en motsats till en idé om att hästflickor ägnar sig åt gullande.

Ansvar för liv och död
Stallvärlden är starkt präglad av ansvar. Det som innebär det kanske största ansvaret är 
frågan om hästens liv och död. Den kräver också en kunskap som är mindre regelstyrd, 
men som ändå ställer höga krav på människan – en kunskap baserad på såväl förnuft 
som känsla. Tuva är en serie där hästar dör och livet i stallet präglas av dödens närhet. 
Det är människan som oftast bär ansvaret, som avgör när hästen ska få leva, har en möj-
lighet att leva, och när den ska få dö. Döden i Tuva skildras ofta genom att hästen får 
komma till Trapalanda, hästarnas himmel.48 Det framhävs hur det är ett ansvar som 
människan/flickan måste ta – att låta hästen få komma dit och slippa lidande. När Ar-
temis är sjuk säger Jonas att det är hans ansvar att se till att hon inte lider.49 Inom dju-
retiken diskuteras ofta djurens liv i termer av lidande – då främst i relation till djurin-
dustrin och hur djur dödas för människans konsumtion. Man lyfter också fram hur 
människor kan ta ansvar för att minska djurs lidande. Här sker diskussionen om li-



Men i hjärtat fanns ingen annan · 75

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 63–91

dande på en mer konkret nivå. Där många djuretiker såväl som filosofer som skriver 
om djur (exempelvis Deleuze och Guattari, men även kulturskribenten och debattören 
Lisa Gålmark, som skrivit mycket kring djuretik på svenska)50 oftast fokuserar på stora 
samhällsfrågor där djuren närmast blir symboler, eller där deras kroppar blir massor 
och material, menar Haraway och Andersson att fokus bör läggas på det mer konkreta, 
de faktiska relationerna mellan människa och icke-människa. Även om det som ut-
trycks i diskussionen om köttindustri och annat djurförtryck är ett motstånd mot för-
köttsligandet av kroppar, så menar jag att det är lätt att retoriken ofta fungerar repro-
ducerande; det blir massan som ska befrias, och ansvaret gäller inte det enskilda djuret 
utan gruppen, arten, djuren i stort. I Tuva är det tydligt hur frågan om lidande sätts i 
relation till den nära relationen mellan häst och människa. Att en individ har ansvar 
för en annans liv och död förekommer i många olika sammanhang, såsom dödsstraff, 
tvångssterilisering, förbud mot och tillåtelse av abort – och det kan sägas innebära en 
form av övergrepp, att ta en annans liv. Men i de dödsfall som skildras i Tuva, kan över-
greppet lika väl ligga i att inte låta den andra dö.

Det ansvar som flickan har i relation till hästen ställs på sin spets i frågan om hästens 
liv och död. När Lina beslutar att Trullan ska dö, säger Jenny: ” ’Det är nog det klokaste 
beslut du någonsin fattat, Lina…’ / ’Och det allra svåraste…’ ”51 Men ansvaret finns där 
även i övriga delar av relationen – vilket innebär att den aldrig är jämlik.

Människans misslyckande
Det ansvarstagande som stallet kräver kan också leda till misslyckande. I Tuva finns 
exempel på hur flickor inte klarar av att rida de hästar de älskar. Zemans häst Saga går 
inte att få stopp på:

Inget fel kunde man hitta på Saga, men när hon väl fått upp ångan var det full fart som 
gällde. Ju mer Zeman drog i tyglarna, desto fortare sprang hon. Det kändes både hopp-
löst och hemskt.52

I samma avsnitt kan Sandra inte rida sin häst Lilja: ” ’Världens goaste är du, Lilja… och 
världens busfrö! Suck…’ ”53 Kunskapen och kärleken ställs mot varandra. Kärleken ho-
tas av bristen på kunskap och förmåga, för relationen häst-människa präglas av män-
niskans kunskap om hästen och förmåga att kommunicera med hästen (och av hästens 
förmåga att förstå människan). Här finns en utsatthet, i flera riktningar och på flera ni-
våer. Det gäller människan som älskar hästen, och hennes utsatthet i förhållande till en 
omgivning som kräver kunskap, och det gäller hästen, som i värsta fall riskerar att dö 
eller dödas om ingen människa klarar av att rida eller göra andra ”användbara” saker 
med den. Stallkulturen ställer krav på häst-flickrelationen, och när dessa krav inte upp-
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fylls kan relationen inte fungera inom kulturens ramar. Därför måste Zeman skicka 
tillbaka Saga.

Andra exempel på ett slags misslyckanden handlar om hur hästens och flickans 
kroppar passar ihop. Flickan måste ha en lagom stor häst och hästen en lagom stor ryt-
tare. I Tuva växer Linn ur hästen Kajsa – hon har dock redan från början vetat att hen-
nes möjlighet att rida Kajsa är tidsbegränsad. Det innebär att Linn, efter ett tag, miss-
lyckas med att vara Kajsas ryttare. De kan inte längre vara ett ekipage. Ställer dessa vill-
kor för ridning också villkor för kärlek? Kan Linn älska Kajsa trots att hon inte kan 
rida henne längre – är relationen en sådan som endast kan existera så länge ridningen 
fungerar? Är kärleken på så sätt underställd den praktiska användningen? Jag uppfat-
tar det som att kärleken till hästen är gränslös och inte ser några hinder, men att möj-
ligheten att vara tillsammans inte är det.

Ytterligare en episod kan sägas beröra misslyckandet i omsorg och ansvarstagande. 
Det är en episod där Agnes blir sjuk i anorexi och därmed förhindras ta hand om sin 
häst.54 Sjukdomen beskrivs i ett återberättande – Agnes är nu frisk, och hon var sjuk 
innan hon kom till Tuvastallet. Det är många intressanta aspekter som kommer fram 
i episoden, såsom Agnes kritik mot bantningskulturer genom den personliga berät-
telsen; beskrivningen av hur viktfixeringen inte borde finnas i stallet, men kommer in 
ändå; och hur stallet betraktas som avskilt från den utseendefixerade världen men hur 
det samtidigt inte är så. Förutom detta visar Agnes berättelse om sjukdomen en situa-
tion där hon misslyckas med att ta hand om eller ta ansvar för hästen – på rätt sätt. 
Sjukdomen blir ett fysiskt hinder för omhändertagandet. Även för Agnes känslor. Det 
beskrivs hur hon inte tillåts vara i stallet och hennes föräldrar vill sälja hästen eftersom 
de tror att den gjort henne sjuk. Agnes berättar att det som gjorde henne sjuk var räds-
lan för att växa ur hästen, att bli för stor. Även här går ridningen och kärleken in i var-
andra. Ridningen blir den form av umgänge mellan Agnes och William, hennes ponny, 
som är möjlig, och ridningen ställer krav på särskild kunskap och särskild fysik. Kär-
leken till och känslorna för hästen följer inte helt samma riktning eller regler som rid-
ningen – kärleken kan finnas utan ridningen, men kärleken är också riktad mot rid-
ningen: att älska att rida. För Agnes innebär rädslan för att inte kunna rida William 
längre att hon går in i en ätstörning. En ätstörning som sedan hindrar henne (direkt 
och indirekt) från att vara med William.

Sjukdomstemat finns även med i Linas fall – när hon skadar sig i en ridolycka och 
ligger på sjukhus med enorma smärtor är Trullan det sista hon tänker på innan hon 
somnar.55 I både Linas och Agnes fall beskrivs hästen som det viktigaste – kärleken till 
hästen framställs som osjälvisk. Men också präglad av hinder. Det är svårt att älska en 
häst – och omvärlden (till exempel Agnes föräldrar) är ofta oförstående.
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Att rädda en häst
Ett vanligt motiv i hästboken – och som också återfinns i Tuva – är berättelsen om häs-
ten som blir räddad. Den häst som blir räddad är ofta en häst som ägaren dömt ut som 
olönsam och därmed värdelös. I Tuva finns flera exempel på före detta travare, som 
antingen inte lyckats på travbanan, eller som inte längre lyckas. Deras ägare vill slakta 
dem, men tjejerna från Tuvastallet räddar hästarna.

Det här motivet kan läsas som en form av samhällskritik. De som framställs som 
onda är oftast ägarna, personer med pengar – vilket kan ses som en kritik av ett kapi-
talistiskt system som bland annat reducerar hästar till inkomstbringande objekt. Häst-
flickan i boken har sällan pengar, hon har endast sin kärlek och sin känsla för hästens 
rätt till liv, vilket leder till problem då ägaren kräver pengar för att inte döda hästen. De 
onda är också oftast vuxna personer – vilket kan läsas som en kritik av vuxenvärldens 
våldsamhet, dess kolonisering och förtryck av barn och djur, och som en allians mellan 
just barnen/flickorna och djuren/hästarna. De är även påfallande ofta män – vilket kan 
läsas som en feministisk kritik. Flickans förmåga att rädda hästen visar också på hennes 
handlingskraft och styrka – hon är en person som kan, som klarar av att göra motstånd.

Både Milles och Tillema skriver om hur hästen i den tidiga hästboken (ca 1925–
1950) blir ett redskap för flickans emancipation.56 Genom att visa sin styrka i rid-
ningen kan flickan frigöra sig från stereotypa föreställningar om kvinnor, flickor och 
deras svaghet. I dessa böcker har hästen i sig inte ett tydligt värde, utan blir framförallt 
en väg och ett verktyg, ett medel för flickan att nå sitt mål. Även flickans mål kan pro-
blematiseras – det hon verkar vilja genom ridningen är att bli mindre feminin och mer 
maskulin. Hästen ska hjälpa henne i detta eftersom hästen historiskt sett är en symbol 
för maskulinitet och makt. Här blir ett förakt för det feminina synliggjort – ett förakt 
som även återspeglas i många av de försvarstal från ryttare och hästboksförfattare och 
-läsare, som gjorts för ridning och hästböcker, där ridning och hästkultur ses som mot-
satsen till det feminina gullande som mainstreamkultur förknippat det med.57 I Tuva 
och andra mer samtida hästböcker reduceras hästen inte till medel i de räddningsepi-
soder som framhäver flickans styrka. Den häst som räddas framställs som en enskild 
individ, en personlighet, en häst med värde – och de som ser hästen som medel är de 
onda. Ändå finns en problematik kvar i räddandet av hästen. Att rädda en häst från 
att bli dödad framställs som en självklart god handling. Men i detta finns också, me-
nar jag, ett maktövertag och en ojämlikhet inbyggd i situationen – det är flickan som 
räddar, hon som beslutar vem som ska räddas, och i själva räddningshandlingen finns 
inte hästens vilja eller handlande med. Hästen utlämnas inte bara till ägarnas godtycke 
och deras önskan att slakta den, utan också till flickans välvilja. När Skrållan, en ung 
men utsliten travare, kommer till Tuvastallet är det för att Bea bestämt sig för att hon 
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vill ta hand om henne. Hon fattar beslutet eftersom ”Annars slaktar dom henne! Fast 
hon bara är fyra år!”. Skrållan är alltså utlämnad åt Beas vilja att rädda henne.58 Efter 
att Bea tagit hand om Skrållan mår Skrållan mycket bättre, och när hon kan trava fort 
igen vill ägarna ta henne tillbaka.59 Själva relationen mellan Skrållan och Bea är bero-
ende av Skrållans ägare. Skrållans liv präglas alltså dels av vad hennes ägare vill att hon 
ska göra, dels av hur Bea känner för henne och huruvida Bea kan eller vill rädda henne.

Här fungerar texten tydligt politiskt och moraliskt: den uppmuntrar, genom de fö-
rebilder som seriens gestalter utgör, den hästboks- och -tidningsläsande flickan att pro-
testera mot de samhällsstrukturer som dödar hästar – strukturer som kan läsas som ka-
pitalistiska, anti-feministiska, rasistiska, funktions-, ålders- och artdiskriminerande. I 
tolkningen av hästräddningen som en allians mellan djuret/hästen och flickan finns 
dock problematiska aspekter. Människan blir i situationen nämligen den som har mak-
ten, medan hästen ges en offerposition. Men alliansen framstår ändå som nödvändig, 
och som ett samlat motstånd mot det kapitalistiska och patriarkala systemet. Rosi 
Braidotti skriver:

In the political economy of phallologocentrism and of anthropocentric humanism, 
which predicates the sovereignty of Sameness in a falsely universalistic mode, my sex fell 
on the side of ’Otherness,’ understood as pejorative difference, or as being-worth-less-
than. The becoming-animal/becomingworld speaks to my feminist self, partly because 
my gender, historically speaking, never quite made it into full humanity, so my allegiance 
to that category is at best negotiable and never to be taken for granted.60

Braidotti ifrågasätter det mänskliga och mänskligheten och att den ska ses som det 
mest åtråvärda. Hon visar också hur lojaliteten till den egna arten, till mänskligheten, 
inte alltid är självklar, nämligen när mänskligheten inte vill innefatta alla. I Tuva blir 
det tydligt att mänskligheten inte alltid är god eller välvillig, och episoden med Skrål-
lan visar att flickorna i serien ofta hellre ställer sig på hästens än på människornas sida. 
Samtidigt finns som sagt en dubbelhet: när Skrållan räddas till livet ges hon också en 
ny chans till lönsamhet.

Kärnan i denna diskussion ligger, menar jag, i hur subjektskapet definieras och fun-
gerar. Hästen framstår ibland som objekt och ibland som subjekt. Den görs till objekt 
i räddningsmotivet, i den situation där den blir ett medel för emancipation, och när 
den springer in pengar på travbanan. Den tillåts vara subjekt när den ses som en individ 
med egenvärde, med personlighet, med räddningsvärdhet och egenskaper. Hästboken 
skapar ofta ett visst förmänskligande av hästen, så att den lättare kan ses som subjekt.61 
Parallellt med detta kan dock också subjektskapet i sig (idén om subjektet) ses som ett 
problem. Att se hästen som subjekt blir problematiskt eftersom det är ett sätt att för-
mänskliga och därmed bortse från den annanhet som hästvarat innebär.
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Relationen mellan häst och människa präglas av såväl kärlek och omsorg som an-
svar, makt och övergrepp. Bornemark framhåller att relationen alltid är ömsesidig – 
men aldrig jämlik. ”Vi måste acceptera att det är vi som har makten och som måste 
ta ansvar för hästen. Relationen är inte jämlik […] [Vi] vill helst att varje relation ska 
vara jämlik och demokratisk. I relationen till hästen måste vi dock utöva makt, men en 
makt som inte innebär maktfullkomlighet utan omsorg”, skriver Bornemark.62 Om-
sorg och makt, i olika former, ligger här nära, och överlappar ofta varandra.

Subversiv potential eller reproduktion

Jag vill här knyta samman de tidigare frågeställningarna i en diskussion om seriernas, 
och hästlitteraturens, dubbelhet och gränsöverskridande. Finns det en politisk poten-
tial i dessa texter, bilder och berättelser? Eller handlar hästboken om att lära flickan en 
traditionell kvinnoroll?

Stallet som ett gränsöverskridande och normbrytande rum
Stallet skildras som en plats som å ena sidan möjliggör ett gränsöverskridande, inte 
minst i relationer mellan olika arter. Att som människoflicka välja relationen till häs-
ten framför relationer till andra människor kan betraktas som ett queert och normbry-
tande val, eller som en kritik av mänskligheten, att välja bort den. Stallet blir i det fallet 
en plats bortom det strikt och enbart mänskliga, en fristad. Å andra sidan är stallet också 
en arena för maktspel och maktrelationer, bland annat mellan häst och människa. Den 
relationen är, enligt Bornemark och Andersson, inte jämlik. Stallet är människans plats, 
den plats där hon placerat hästen. I stallet ges även utrymme för maktspel mellan flickor.

Helen Asklund skriver om hur stallet och umgänget med hästarna i hästboken ger 
den fiktiva flickgestalten en frihetskänsla – en känsla som också färgar av sig på läsa-
ren.63 Asklund belyser också hur miljöer utanför stallet skildras i hästboken. Skolan be-
skrivs ofta negativt, som en plats som flickorna inte själva valt eller skapat och där de 
saknar möjlighet att bestämma över sin situation – en möjlighet som de har i stallet.64 
Här framförs alltså, genom hästboken, en kritik av de vuxnas institutioner. Att vara i 
stallet innebär då en frigörelse, men inte en traditionell tonårsrevolt. Asklund framhål-
ler också hur stallet är en plats för fostran.65 Det innebär en frihet genom likriktning, 
och identitet genom norm, men en flickmaktsnorm.

Donna Haraway benämner relationerna mellan människor och icke-mänskliga djur 
som ”alliances”, och menar att de skapar en ”queer family of companion species”.66 Ha-
raways texter om människors och djurs relationer handlar om gränsöverskridande re-
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lationer och umgängen, och strategier för att skapa dessa. Jag menar att Stallgänget på 
Tuva, liksom den kontext serien befinner sig i, har en liknande ambition: att hitta lös-
ningar, möjliga plattformar och sätt att se på relationen.

Rasdiskriminering i hästvärlden
Då jag i följande avsnitt diskuterar rasdiskriminering eller rasism handlar det i första 
hand om rasism som hästar utsätts för, genom hur hästar av olika ras behandlas ojäm-
likt. Jag diskuterar inte rasism mellan människor i stallkulturen eller hästboken – även 
om detta är ett minst sagt relevant ämne, med tanke på att hästkulturen och hästbo-
ken är en i stort sett vit värld, och att diskurser kring femininitet, klass och ras verkar 
för att upprätthålla detta. I Tuva är de flesta personer vita, endast Zeman kan uppfat-
tas som icke-vit, eller av ett annat etniskt ursprung, något som dock inte kommente-
ras i serien.67 Jag menar dock att den rasism som drabbar hästar också är knuten till ra-
sism mellan människor.

Donna Haraway skriver i The Companion Species Manifesto om rasdiskriminering 
och hur det är människan som står bakom rasismen. Människan är den som namnger 
och kategoriserar, både vad gäller människor och djur. I sitt manifest förespråkar Ha-
raway försök att leva utanför kategoriseringen. Det är genom språk och diskurser som 
raser skapas, både bland människor och bland djur, detta språkbruk är en del av rasis-
mens våld.

På Tuva finns hästar som utsätts för rasdiskriminering, av människor. Det är dock 
en rasism som alltid kommer från människor som inte tillhör Tuvastallet. När Linn 
hopptävlar med Kajsa säger några i publiken ” ’Fniss! Tänk att starta på en Shettis, va!’ 
/ ’Shettisar är gulliga att titta på, men usch för att rida dom!’ / ’Tjurskalliga och hem-
ska!’ ” Kajsa reduceras av de kommenterande till enbart en Shetlandsponny, till sin ras. 
Och Shetlandsponnyn som ras görs till ett skämt. Om ridningen betraktas som det hu-
vudsakliga sättet för häst och människa att umgås så innebär det att kommentaren om 
Shetlandsponnyer utesluter möjligheten för ponny och människa att ha en värdefull 
relation. Shettisar kan endast tittas på – de kan bara vara gulliga. Resonemanget liknar 
den objektifiering som ett vitt patriarkalt samhälle utsätter kvinnor och icke-vita för.68 
”Som tur är hade Kajsa själv inga fördomar!” – och Kajsa och Linn vinner.69 Det blir 
en revansch mot rasdiskrimineringen.

Rasismen i hästvärlden är också ofta kopplad till en snobbism. Kjerstin, en ny 
granne, möter Bea och Petra när de är ute och rider. Kjerstin säger då: ” ’Tjejer på gamla 
utdömda travare, va. Har jag ingen tid över för.’ ”70 Överlag uttrycks ofta en motvilja 
mot travare – och här synliggörs en gräns mellan ridna och körda hästar, en gräns ba-
serad på användningsområde. Den ”utdömda travaren” är också en häst som inom ra-
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marna för människans syn på hästen misslyckats – den har kanske inte varit tillräckligt 
duktig på travbanan – eller, så är den oavsett tidigare framgång misslyckad i nuet, och 
blir då en symbol för förgängligheten. Möjligtvis är det just förgängligheten som leder 
till rasismen här – ett förakt och en rädsla för det som kan ta slut. Snobbismen och idén 
om att lyckas, att få sin kärlek och kunskap högt värderad, utgör en sida av ridsporten 
som står i motsats till idealen i Tuvastallet. Det visar sig också i hur snobbismen straf-
far sig – Kjerstins häst Bellafonte, en dyr, dyrt försäkrad tävlingshäst, skadar sig senare 
i avsnittet och Kjerstin inser då att ” ’Jag vill inte ha pengar till en ny häst! Jag vill ha 
Bellafonte!’ ” och ” ’han är så mycket mer än en tävlingshäst för mig!’ / ’Jag struntar i 
om jag aldrig kan rida nån Grand Prix på honom!’ / ’Jag kan inte döma ut en vän!!’ ”71 
Hon kommer alltså till en kärleksinsikt.

Ännu tydligare märks diskrimineringen mot travare när Anna och Linn letar efter 
en tränare till Queen:

”Tack, men jag sysslar inte med före detta travare i min verksamhet.”
”Jag inriktar mig på halvblod som går dressyr.”
”Jag… jag har fullt just nu.”
” ’Fullt’?! Varför annonserar han då?!”
Anna och Linn var båda arga och besvikna. Det här var ju rasdiskriminering!!
”Jag blir tokig!! Det är så orättvist! Bara för att Queen varit travare!!”
”Gjorde dom såhär mot människor kunde man polisanmäla dom!”72

Anna och Linn gör själva kopplingen till rasdiskriminering – och drar paralleller mel-
lan behandlingen av hästar och människor. Också här blir det faktum att hästen inte 
är ett juridiskt subjekt tydligt. Queen har inga rättigheter. Samtidigt kan det vara rele-
vant att fråga vilken sorts rättighet hon skulle kunna ha. Skulle det kunna vara en rät-
tighet för en häst att få en tränare? För att kunna bli en duktig tävlingshäst? Är ras-
diskrimineringen mot hästen ett sätt att indirekt diskriminera relationen, eller flickan 
som älskar hästen? Det framstår till viss del som om rasismen snarare är ett resultat av 
en marknadsekonomi och en klasstruktur som ger den före detta travaren ett lågt eko-
nomiskt värde och därmed gör henne ovärdig att satsa arbete och pengar på, än ett spe-
cifikt rashat. Dessutom blir sättet hästen underordnas det ekonomiska värdet ett tyd-
ligt exempel på hur arten förtrycks och saknar värde i sig, en form av specieism.

När Anna och Cathrine tar den skadade Queen till veterinären blir det uppenbart 
att rasismen också får livshotande konsekvenser, eftersom veterinären inte vill vårda 
Queen. ” ’Han försökte inte ens – bara struntade i oss! Och – du vet varför, eller hur?!’ 
/ ’För att Queen i hans ögon bara är en värdelös före detta travare!’ ”73

Parallellt med motstånd mot den här formen av rasism, ifrågasätts inte rasens eller 
kategoriernas egentliga existens. Hästarna delas in i raser: nordsvensk, shetlandsponny, 
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travare, New Forest-ponny, islandshäst. Stamtavlor som visar hästens härkomst finns 
ofta med, exempelvis i samband med att nya hästar kommer in i serien, som ett sätt att 
introducera och lära känna hästen. Jag kopplar detta till den autenticitetsdiskurs som 
redan nämnts, där författare inom hästboksgenren är noga med att följa ett realistiskt 
mönster och där det gärna framhålls att berättelserna bygger på verkliga händelser – 
stamtavlan blir ett sätt att visa att hästen finns, eller funnits, på riktigt. Men den verkar 
också stå för något mer. Den liknar ett idolporträtt, som när en känd människa pre-
senteras med en liten faktaruta. Men hästens meriter bygger främst på dess renrasig-
het och dess föräldrar. Att det finns, eller antas finnas, ett intresse för hästens härkomst 
sätter in hästens värde i en diskurs om ras. Speciellt intressant är hur islandshästar be-
skrivs – exempelvis har de ”stark instinkt”.74 Det är en exotisering av islandshästen, 
den betraktas som mer ursprunglig, en ras som är mindre framavlad och mer naturlig. 
Med tanke på hur människans avel påverkar hästen, är detta möjligtvis riktigt. Men det 
gör också att det ursprungliga värdesätts på ett sätt som gör att det icke-ursprungliga, 
blandraserna, får ett lägre värde.

Det finns alltså motstånd mot rasismen, den uppenbara rasismen. Men det finns 
också, i islandshästtemat och i stamtavlan, en djupare inbyggd rasbiologisk tendens. 
Att studera hästar utifrån raser är starkt etablerat. Tjejernas kritik av både hästkultu-
ren, civilisationen och rasismen ger texten en subversiv ton, men den är inte allomfat-
tande.

Bland andra historikern och djurrättsdebattören Lisa Gålmark har skrivit om hur 
relationen mellan våld mot djur och våld mot människor fungerar. För att rättfär-
diga våld mot människor används ofta en retorik som jämför dessa människor (of-
tast utsatta grupper) med djur.75 Det innebär då ett rättfärdigande av den ”omänskligt 
grymma” behandlingen av djur. För ett samhälle som tillåter våld mot och övergrepp 
på djur, ligger det nära till hands att föra över det tillåtna förtrycket till behandlingen 
av människor.76 Och att, med Braidottis ord, ”make it into humanity” är inte alltid 
lätt för de människor som inte är vita, heterosexuella, funktionsfullkomliga, vuxna cis-
män.77 Ett liknande resonemang kan appliceras på diskussionen om rasism i hästvärl-
den. För ett samhälle som tillåter att djur/hästar värderas på grund av ras, där det ra-
sistiska och rasbiologiska är accepterat och etablerat, ligger det inte långt bort att an-
vända samma mönster för kategorisering även för människor. På så sätt kan strukturer 
som präglar människans sätt att se på djur användas för att analysera människans sätt 
att behandla andra människor.
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Kapitalism, kön och kärlek
Protagonisten i hästboken är alltid för rättvisa, medan antagonisten är girig, och ofta 
har pengar, skriver Asklund.78 Det ekonomiska underläget är ett vanligt tema i hästbo-
ken. Det kan tolkas som en moralism, ett sätt att förmedla till unga läsare att girighet 
är en synd. Men det kan också tolkas som en protest mot ett kapitalistiskt samhälle.

Press utifrån, på att vara vuxen, lyckas i skolan och skaffa ett jobb, finns med som 
ett tema i Tuva. Framförallt märks det i de senare årgångarna. Tydligast blir det i sam-
band med att några av de flickor som varit med från början av serien, exempelvis Bea 
och Katrin, blir äldre och tvingas ägna mer tid åt skolan – tvingas bli vuxna – och till 
slut också välja hur stor plats hästarna ska få ta i deras liv. Jonas karriärsatsning på rid-
sport ställs mot Beas val att låta hästarna vara en fritidssysselsättning. Det framstår 
som att en relation mellan häst och människa alltid hamnar i kläm i ett samhälle base-
rat på lönearbete, vilket ytterligare poängterar hur den ekonomiska aspekten får stor 
roll i hästboken. Det väcker tankar om hur häst-människa-relationen är kopplad till ett 
vuxenblivande, men också frågor om privilegier och vem som har möjlighet att göra 
motstånd mot detta vuxenblivande. Det kan förstås som en klassmässigt privilegierad 
flickas motstånd mot att växa upp, en flicka som redan inkluderas i det svenska sam-
hället. För någon som inte inkluderas kan det vara mer riskfyllt att sträva emot vuxen-
blivandet.

Asklund menar att så som hästboksgenren utvecklats blir en förskjutning av grän-
serna mellan barndom och vuxenvärld, stall och hem tydliga.79 Hon menar också att 
den fiktiva hästflickan är mer gränsöverskridande än den verkliga – vilket får genren 
att framstå som politiskt utopisk.80 Andersson skriver om hur hästsporten ofta nedvär-
deras i sportsammanhang och hur det finns en rad myter om stalltjejer och anledning-
arna till varför de umgås med hästar: för det första att de blir sexuellt stimulerade i sa-
deln; för det andra att häst-relationen är en förberedelse för en heterosexuell kärleks-
relation; för det tredje att ridningen för flickan är en symbolisk handling för tyglandet 
av manlig sexualitet; och för det fjärde att det är ett sätt att odla kvinnliga och moder-
liga dygder.81 I Anderssons diskussion blir det uppenbart att genus, kön och sexualitet 
får stort utrymme i diskursen om och bland hästflickor.

Andersson menar vidare att det finns en dubbelhet i bilden av hästflickan, att hon 
utifrån ses som heterofeminint gullig, men inifrån framställer sig som gränsöverskri-
dande.82 Andersson framställer vuxenblivandet som att när flickan slutar rida, hand-
lar det om att dölja en kentaurkropp, den styrka och makt hon har i stallet och rid-
ningen.83 Förutom att kentaurbegreppet sätter fingret på den styrka som finns i häst-
flickan pekar det också på hur relationen mellan häst och flicka fungerar: Det är en 
gemensam kroppslighet, utanför individualiteten – och som därigenom starkt ifråga-



84 · Anna Nygren

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 63–91

sätter inte bara ett individualistiskt ideal utan också synen på människan som en auto-
nom varelse.84 Samtidigt blir samexistensen aldrig jämlik, vilket jag påpekat tidigare. 
Det är en asymmetrisk maktrelation – men en relation som många hästmänniskor idag 
vill se som jämlik.85 Vi vill behandla hästen väl och se till att den mår bra, vi vill tro att 
den mår bra. Det är ett uttryck för en längtan efter ett rättvist, jämlikt förhållande – 
något som bland annat resulterat i en kritik av synen på hästkroppen som passiv, som 
en följare av människan.86

När Linnea Tillema redogör för hästbokens historia visar hon hur böckerna ge-
nom tiderna haft olika funktioner, som bärare av olika värderingssystem. De kan ha 
en könskonstituerande funktion, eller lyfta fram det kvinnoemancipatoriska.87 I ter-
mer av häst-flickrelation syns bland annat hur hästen beskrivs och har beskrivits som 
en förlängning av flickan – något som ekar av Anderssons kentaurbegrepp.88 Den före-
ställningen kan ses i termer av hur den Andre uppgår i, slukas av jaget. Men det kan 
också vara en symbol för ett gränsignorerande överskridande. Hästen har i tidiga häst-
böcker setts som en markör för det avvikande, icke-civiliserade, vilket flickan rör sig 
mot genom att vara med hästen.89 En intressant fråga är huruvida hästflickans brott 
mot kvinnoideal handlar om att vara en god förebild genom brottet. Det kvinnoideal 
hon bryter mot kan ses som artificiellt och ytligt jämfört med hästflickans naturbarns-
status. Handlar det normbrott som skildras i hästböcker om ett förakt för kvinnor, för 
kvinnlighet eller för traditionella kvinnoideal?90 Tillema menar också att hästen i ti-
diga hästböcker blir ett uttryck för att inte tycka om människor, att inte vilja bli vuxen 
– valet att vara med hästen blir ett direkt uppror.91 I senare hästböcker har ett häst-
flickekollektiv skapats – ett uttryck som definitivt kan användas för att beskriva till-
varon på Tuva.92 Här utgör stallet, hästarna och de andra flickorna ett hem för varje 
hästflicka. Det är hit de väljer att gå på nyårsnatten när de inte orkar umgås med den 
biologiska släkten mer; här får de tröst och här utspelar sig vardagen.93 Flickorna hål-
ler ihop. Som Furberg säger är Tuva ett stall så som hon vill att det ska vara, med en bra 
stämning – en utopi i hästvärlden och en utopi i samhället i stort.94

Även Tillema tar, liksom Asklund och Milles, upp mönstret häst-istället-för-kille.95 
Mönstret har tolkats som ett uttryck för hur hästen förbereder flickan för senare rela-
tioner med män – men det kan också tolkas som motsatsen till detta. Den nästan to-
tala frånvaron av killar i exempelvis Tuva får snarare relationen att framstå som att häs-
ten är målet för kärleken istället för medlet för en annan kärlek. I senare hästböcker 
kan hästflickeidentiteten istället för frigörelse handla om att hålla sig fast i, och över-
driva, ett specifik slags flickskap genom hästen. När hästen övergått till en feminin 
symbol istället för en symbol för manlighet och krig förändras också dess betydelse för 
flickidentiteten. Kan detta, att klamra sig fast och överdriva, också ses som radikalt, på 
samma eller andra sätt än frigörelsen? Jag menar att det går att se det så. För den fiktiva 
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hästen har detta stor betydelse: det är först när den inte längre är en frigörelsesymbol 
som hästen kan bli ett subjekt.96 Här finns en rad motsägelsefulla roller för hästflickan 
att inta, från den vilda, ociviliserade till den präktiga, föredömliga hästtjejen. Civilisa-
tionsprocessen, som Hedén, Matthis och Milles diskuterar, öppnar för en rad frågor: 
Blir flickan civiliserad genom hästen? Eller hästen genom flickan? Vad händer med 
hästen när hästflickan blir civiliserad? Är senare tiders hästböcker ett uttryck för hur 
hästen och flickan och deras relation approprierats av ett marknadssamhälle, gjorts till 
en möjlig och begriplig och inte längre radikal position? Gör det att hästflickan eller 
hästflickepositionen idag är ofarlig? Är den tillvaro som beskrivs i Tuva ofarlig för det 
normativa samhället – eller finns det i den kärleksfulla omtänksamma kollektiva plat-
sen en subversivitet, även om motståndet inte alltid är tydligt? Och hur är det med 
hästflickans föredömlighet? När hon inte längre är (som) en ”man”, är hon ett före-
döme då? På vilket sätt?

Mitt mål har inte varit att ge dessa frågor ett svar, utan snarare att öppna upp för 
en tvetydighet och en dubbel rörelse. En rörelse som kan inkludera både en reproduk-
tion av normer och ett motstånd mot dessa – och också något mittemellan dessa, eller 
utanför hela systemet av norm och normbrott. Och en öppenhet där handlingar och 
situationer kan ha flera betydelser. En sådan handling eller situation kan vara kärleken.

I Över alla hinder visas hur flickans kärlek till hästen innebär erfarenhet av djupaste 
kränkningar och yttersta lycka.97 Det finns alltså inte bara glädje, det finns också ett 
hot mot hästen.98 Det är ett hot som kommer från många håll. Dels är relationen män-
niska-häst ett hot mot hästen, då den, vilket redan nämnts, kan vara reducerande, våld-
sam, objektifierande. Men de relationer som beskrivs i hästboken är oftast kärleksfulla. 
Dessa relationer är dock hotade – ett hot från civilisationen, och ett hot från flickan 
själv, ett hot om att hon ska överge hästen för killar – och det finns i böckerna ofta ett 
behov av att bevisa att hon inte tänker göra det. Hon är större än så, större än kvinnan, 
hon är inte kvinna, hon är könlös.

Sammanfattning

Hästboken kan enligt Ulrika Milles ses som en politisk utopi.99 Anna Sewells Black 
Beauty (1877), en av de första hästböckerna, kan betraktas som en stridsskrift mot djur-
plågeri – och visar också hur hästars rättigheter hör ihop med klass och kön. Samtidigt 
är det lätt att anklaga hästboken för att reproducera normer kring bland annat kön, klass 
och ras, och att romantisera en relation som kan vara både våldsam och förtryckande.

Stallgänget på Tuva och den kontext serien befinner sig i, beskriver och präglas av 
situationer som kan tolkas på flera och motstridiga sätt. Jag ser den här dubbelheten 
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och motstridigheten som en viktig del av hästlitteraturen. Å ena sidan utgör förhållan-
det mellan häst och flicka en radikal relation. Den kan läsas som en relation som går 
utanför gränserna för den etablerade synen på vad en relation kan och bör vara. Det 
här mycket starka förhållandet, som framställs som det viktigaste i flickans liv, väljer 
flickan att ha till en häst istället för till en annan människa, vilket blir ett sätt att protes-
tera mot normer kring relationer och mänsklighet. Protesten kan ses som ett resultat av 
flickans position i samhället utanför det kvinno- eller flickseparatistiska rum som häst-
världen utgör. Å andra sidan är den radikala, queera alliansen en allians på flickans vill-
kor, inte hästens. Relationen mellan häst och människa är ömsesidig men ojämlik. Det 
finns en närmast utopisk aspekt av förhållandet – det blir en väg in i en möjlig värld där 
människa och djur kan leva i samklang, och där Tuva, liksom stora delar av hästboks-
genren, framställer den som en relation som gör motstånd mot patriarkat, kapitalism 
och åldersdiskriminering. Trots detta existerar häst-flickrelationen inom ramarna för 
framförallt en kapitalistisk antropocentrisk samhällsordning. Flickan äger hästen, eller 
önskar att hon ägde den. Flickan har möjlighet att rädda hästen från en människa som 
gör den illa – vilket visar på en form av flickmakt och ett motstånd mot den grymhet 
och fokus på att tjäna pengar som finns inom delar av hästvärlden, exempelvis i galopp- 
och travsammanhang, men som samtidigt innebär att hästen utlämnas till flickans väl-
vilja. Hästens liv blir flickans ansvar. Susan McHugh skriver i en analys av Edith Bag-
nolds National Velvet (1935) att det inte går att slutgiltigt avgöra om romanens narrativ 
förstärker eller bryter ner en patriarkal ordning. Hon vill istället lyfta fram hur det som 
texten skildrar och sättet det skildras på samverkar för att skapa ögonblick där en kom-
plexitet träder fram.100 Samma sak kan sägas om Furbergs serieföljetong. Här skildras 
ögonblick och situationer där dubbelheten görs synlig och ges kropp – något som i sig 
kan ses som en potentiellt radikal aspekt av texten.

Stallgänget på Tuva ger exempel på icke-normativa sätt att göra och se på relatio-
ner, bland annat i termer av tvåsamhet och kollektiv. Gemenskapen mellan häst och 
flicka är en relation mellan två specifika individer, en flicka och en häst, samtidigt som 
den öppnar upp för en kärlek till ett större kollektiv. Flickan Petra beskriver exempel-
vis hur hästen Jasmin får henne att älska alla hästar. Det jag ser som det mest betydel-
sefulla här är att dessa två typer av kärlek inte ställs emot varandra, utan existerar pa-
rallellt och förstärker varandra.

Jag ser alltså Stallgänget på Tuva som en skildring av de möjligheter till subversivi-
tet som relationen mellan häst och flicka innebär. Här visas hur starka känslor mellan 
människa och djur kan ha en politisk kraft, och hur dessa känslor blir ett motstånd mot 
normer om mänsklig autonomi. Hästar och flickor lever i Tuva i en relation som visser-
ligen aldrig kan bli jämlik, men som alltid är ömsesidig.
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A Special Place in the Heart: A Study of Girl-Horse Relationships in Lena Furberg’s Stall-
gänget på Tuva (Men i hjärtat fanns ingen annan. En studie om relationen mellan häst och 
flicka i Lena Furbergs Stallgänget på Tuva)

Stallgänget på Tuva is a cartoon series by Lena Furberg published in Min Häst between 1996 
and 2008. Min Häst is a magazine whose main target group is girls interested in horses. The 
cartoon and the magazine are part of a specific literary genre and a broader culture of girl-horse 
relations. Furberg’s cartoon could be seen, on the one hand, as a good example of fictional 
horse stories, and, on the other hand, as a cartoon that has influenced the genre, and its readers.
My purpose is to analyse the relation between girl and horse in Stallgänget på Tuva. Using 
theories from the field of Human-Animal Studies, I discuss different aspects of the relationship 
and the portrayal of it, such as the realistic contra the romantic view of the relationship, and the 
complex question of responsibility and power in the relation between human and non-human.
For a long time, the genre of fictional horse stories had quite a low status in literary and aca-
demic context. More recent studies have enhanced its value and reputation. My analysis shows 
that Stallgänget på Tuva opens up for ideological as well as existential questions. Several epi-
sodes in the cartoon have a radical political potential, showing how girls in their relationship 
with horses protest against for example patriarchal and capitalist structures. At the same time, 
the relationship is established on the girls’ premises. What this article shows is the complexity 
of the girl-horse relationship, the political potential it may have and the power structures it 
may both reproduce and reveal.

Keywords: girlhood studies, horses, human-animal studies


