


Att slänga läroböckerna och lära av 
skönlitteraturen? 

Historien om och i de svenska barnböckerna 

Stefan Johansson 

Barnlitteraturen avspeglar i ännu högre grad än den allmänna littera
turen ett lands nationella myt, nationens självuppfattning. 

Maria Nikolajeva1 

Vad betyder barn- och ungdomsböcker för vår syn på det förgångna? 
Många känner till Emil från Katthult, har sett några avsnitt av Den 
vita stenen, bläddrat i en serieversion av Johan Vildes afrikanska min
nen eller hört signaturmelodin till Huset Silfvercronas gåta.2 Dessa 
skildringar utspelas alla i förfluten tid; på ett eller annat sätt förhåller 
de sig, för att citera sistnämnda visa, till 

historien om svält och förtryck och nöd, 
överflödsliv och ond bråd död. 

Berättelser som dessa har vi alla mer eller mindre väl bevarade i min
net. De historiska romanerna innehar dock en ganska undanskymd 
position i den barn- och ungdomslitterära kanon i Sverige. Det 
historiska perspektivet i Astrid Lindgrens berättelser betonas sällan. 
Maria Gripes skildring av tidigt 1900-tal i den så kallade Skuggserien 

1 Maria Nikolajeva, "Barnlitteraturen efter krigen", i Johan Wrede (red.), Finlands svenska 
litteraturhistoria, del II (Helsingfors & Stockholm 2000), s. 303. 
2 Huset Silfvercronas gåta (med manus och regi av Gunila Ambjörnsson) visades för första 
gången i TV 1974. En reviderad version i bokform kom 1992. 
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ses närmast som ett undantag i förhållande till hennes övriga produk
tion, och Sven Wernströms Trälserie betraktas inte sällan som en 
serie utan direkta föregångare eller efterföljare. Den historiskt färgade 
fantasygenren har kopplats samman med den engelskspråkiga littera
turen, och svenska verk inom området har varit fåtaliga och föga 
omskrivna. Trots att framträdande författare i den svenska barn- och 
ungdomslitterära kanon sällan beskrivs som författare av just histo
riska romaner, finns det gott om populära verk inom genren. Vilken 
historia lär man sig i dessa böcker? 

De inhemska barnböckerna skattas mycket högt i Sverige. Av stati
stiken från folk- och skolbibliotek kan noteras att de 20 mest utlånade 
författarna år 2000 alla var svenska författare av barn- och ungdoms
litteratur. Dessa siffror är världsunika. I Norge placerade sig den mest 
utlånade norska barnboken, i en sammanställning från mitten av 
maj 2002, först på 43:e plats av alla utlånade verk.3 Det är särskilt 
den moderna svenska barnboken som röner denna uppskattning. År 
2000 var alla författarna på de 20 främsta placeringarna ännu i livet. 
Detta kan jämföras med England, där huvudsakligen den äldre barn
boken uppmärksammas av kritiken, i form av Lewis Carrolls Alice-
böcker, Beatrix Potters sagor, Kenneth Grahames Det susar i säven 
och A. A. Milnes berättelser om Nalle Puh. I Sverige betonas i stället 
tiden efter andra världskriget. Under 1945 kom de första böckerna 
om såväl Pippi Långstrump som Kulla-Gulla, och Lennart Hellsing, 
Sven Wernström och Tove Jansson debuterade. Året brukar därför 
räknas som den moderna svenskspråkiga barnbokens födelseår. 

Uppfostran genom historien 

Den historieförmedlande rollen hos barnböckerna har påtalats av 
många, till exempel Vivi Edström: "I äldre tid såg man möjlighet att 
elda till bragder och fosterlandskärlek genom att skildra historiens 

3 Sveriges Författarfond, "De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2000", 
www.svff.se/topp00.html (15/5 2002); "100 mest utlånte b0ker i Bibliofil-bibliotek de 
siste 6 måneder", www.bibsvst.no/top 100ustat.html (15/5 2002). 
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hjältar som stora förebilder".4 Det har ibland betonats att verken 
under tidigt 1900-tal först och främst handlade om spännande även
tyr, ofta knutna till större politiska skeenden, medan de under seklets 
andra hälft allt mer kom att beröra stilla vardagsliv. Samtidigt avhero-
iserades skildringar av krigiska bedrifter. Det socialhistoriska per
spektivet har under det senaste halvseklet ökat inom barnkulturen 
(liksom inom historievetenskapen).5 

Det klassiska verket om svensk barn- och ungdomslitteratur, Greta 
Bolins och Eva von Zweigbergks Barn och böcker som utkom första 
gången 1945, hämtade sitt inledningsmotto från Graham Greene: 
"Det är kanske endast i vår barndom som böcker har något djupare 
inflytande på vårt liv".6 Verkets författare hade tolkningsföreträde till 
barn- och ungdomslitteraturen under flera decennier.7 Under 1960-
talet började Barn och böckers ideal på allvar ifrågasättas, inte minst 
av Lennart Hellsing, som menade att Bolin och von Zweigbergk var 
alltför präglade av 1800-talets konservativa bildningssyn. Han ansåg 
att de tvingade på barnen föråldrade verk och saknade förståelse för 
nöjesläsning.8 

Liksom kvinnornas läsning och dess tänkta effekter oroade många 
under 1800-talet, centrerades barns och ungdomars läsning allt mer 
under 1900-talet. I diskussioner kring barnböcker har rekommenda
tioner på lämplig, och varningar för olämplig, litteratur ofta inflikats. 
För att ge ett konkret exempel inleds en typisk studiehandledning i 
barnlitteratur med avsnittet "Vad är en bra barnbok?" och innehåller 
även kapitlet "Bra och dåliga barnböcker". I kursiv stil betonas att 
verkets litteraturlistor enbart omfattar kvalitetsböcker. Bra böcker, 
hävdas det, behövs som motvikt till "den kommersiella litteraturen 

4 Vivi Edström, Barnbokens form. En studie i konsten att berätta (Göteborg 1980), s. 127. 
5 Ying Toijer-Nilsson, Minnet av det förflutna: motiv i den moderna historiska ungdoms

romanen (Stockholm 1987), s. 178; Ying Toijer-Nilsson, Skuggornas förtrogna - om Maria 
Gripe (Stockholm 2000), s. 164. 
6 Greta Bolin, Eva von Zweigbergk & Mary 0rvig, Barn och böcker (Stockholm 1970 
(1945)), s. 9. 
7 Lena Kåreland, Traditionalist och smakdomare. Eva von Zweigbergks barnbokskritik under 
1840-talet (Uppsala 1997), s. 36. 
8 Kåreland (1997), s. 44, 103. 
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och kulturen", vilket implicerar att bra böcker inte kan vara "kom
mersiella", och att "kommersiella" böcker inte kan vara bra. Verket 
refererar även, utan att uttryckligen hålla med eller ta avstånd ifrån, 
åsikten att det är bättre att barn inte läser någonting överhuvudtaget 
än att de läser "kvalitativt undermåliga" böcker.9 

Under 1900-talet växte barnkulturen kraftigt i omfattning och 
betydelse. Sammanlagt trycktes drygt 8 000 barnböcker på svenska 
under seklets första hälft, medan det vid 1980-talets slut kom inte 

mindre än 1 000 barnböcker varje år.10 Siffrorna har under inledning
en av 2000-talet ökat till över 1 200 tryckta verk per år.11 Enbart 
Rabén & Sjögrens utgivning av i första hand skön- och facklitteratur 
för barn och ungdom belöpte sig under år 2002 till cirka 200 nya 
titlar, förutom nyutgåvor av verk av författare som Astrid Lindgren, 
Lennart Hellsing, Barbro Lindgren och Gunilla Bergström. Mot
svarande siffror för Bonnier Carlsen är omkring 250 nya titlar under 
året, plus nytryckningar av verk av bland andra Elsa Beskow och Ulf 
Stark.12 

Trots att barnlitteraturen diskuterats länge utvecklades ett veten
skapligt studium av området sent. Den första svenska doktorsavhand
lingen kom 1964, och det dröjde en bit in på 1980-talet innan av
handlingarna blev fler än några enstaka pionjärverk. Forskare i ämnet 
hyser ofta stark tilltro till skönlitteraturens didaktiska betydelse. 
Ingrid Nettervik menar till exempel att den är "oöverträffad som 
kunskapsförmedlare" — genom skönlitteraturen kan ungdomar på 
bästa sätt lära sig fakta om skilda miljöer och tider.13 Sven Wernström 
konstaterar å sin sida, i än skarpare ordalag: "Vi måste slänga läro
böckerna och använda skönlitteratur i svenska och historia".14 Hos 

9 Birgitta Åhlén, Veta mera om barnböcker. Studieplan och handledning i barnlitteratur 
med boklistor (Lund 1987), s. 8, 11, 14, 101-117. 
10 Åhlén (1987), s. 101; Eva von Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750—1950 (Stockholm 
1965), s. 387. 
11 Svenska barnboksinstitutet, '"Årgång 2002'. Bokprovning på Svenska barnboksinsti
tutet", www.sbi.kb.se/doku3.html (2003; hämtad 2/5 2003). 
12 Henriette Zorn, "Förlagen jagar ständigt nya karaktärer", i Dagens Nyheter 6!5 2002. 
13 Ingrid Nettervik, I barnbokens värld (Malmö 2002), s. 223, 239, 270. 
14 Sven Wernström, Ös böcker över barnen! Artiklar och debattinlägg 1987—1990 (Hede
mora 1990), s. 68. 
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somliga debattörer betraktas således skönlitteraturen som viktigare än 
den mer vetenskapligt färgade historieskrivningen. 

Den svenska litteraturhistorien och barnböckerna 

Genom olika översiktsverk lärs svenskarna vilken som är deras nation
ella litteratur, men inkluderandet av barn- och ungdomsböcker i dessa 
verk inleddes inte på allvar förrän på 1980-talet. Här ska ett exempel 
ges på hur en nationell historieskrivning om barnböcker kan se ut, i 
form av Göran Häggs Den svenska litteraturhistorien från 1996.15 

Avsnittet om barn- och ungdomslitteratur är betitlat "Astrid Lind
gren och barnets årtionden", och just Lindgren innehar en obestridd 
tätposition. Hon tilldelas 170 rader, vilket kan jämföras med den 
andraplacerade Tove Janssons 23. Därefter följer Åke Holmberg på 
15 och Nils-Olof Franzén samt Sivar Ahlrud på 14 rader. De fem 
efter Astrid Lindgren mest diskuterade författarna når tillsammans 
inte upp till hälften av det utrymme som tilldelats henne. Elsa Beskow 
och Alice Tegnér berörs inte alls i avdelningen om barnböcker, utan 
tas upp kursivt i ett annat avsnitt, som behandlar "poetiska idyller". 
Beskows böcker menas vara av "obefintligt djup" och deras popu
laritet förklaras mer av illustrationerna än texterna. Hägg betonar det 
politiskt daterade hos Beskow (vars barnböcker beskrivs som "kvint
essensen av dåtidens borgerliga drömmar") och Tegnér, men slår fast 
deras betydelse för svenskens självbild. "De har överlevt sedan psalmer 
och kampsånger tystnat och lämnats åt generad glömska", sägs det 
om den sistnämndes barnvisor. 

Göran Hägg menar att Astrid Lindgren är den mest representativa 
och betydande författaren från den svenska välfärdsstatens år. Han an
ser att de få svenska världsförfattare som funnits alla har varit kvinnor, 
och räknar upp den heliga Birgitta, Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf 
och Astrid Lindgren. Hägg refererar ofta till "vuxenlitteraturen": Mio, 
min Mio jämförs med Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken 
och Selma Lagerlöfs Jerusalem; Lindgrens stilistiska likheter med sist-

^ Avsnittets citat: Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm 1996), s. 391, 
560-570. 
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nämnda författare betonas vid ett flertal tillfällen. Paralleller dras mel

lan Åke Holmbergs deckarparodier och Don Quijote, liksom mellan 

skeendena i Mumindalen och i Tjechovs dramer, medan Trälarna 

sägs vara skriven i Fridegårds och Fogelströms anda. Kalle Blomkvist 
och Rasmus liknas vid Eyvind Johnsons Drömmar om rosor och eld 
och Pippi Långstrump menas ha paralleller med Gösta Berlings saga. 

Astrid Lindgrens böcker sägs vara "representativa för tidens svenska 

kulturmiljö" och "en spegel av svensk samtid och dess idéklimat". 

Hägg påstår att den svenska barnbokens storhetstid var över på 

1970-talet och uttalar sig syrligt om "engagerade" och "tillvända" för

fattare som aldrig nådde större läsargrupper. Hägg kritiserar vänster

vågens "horribla" slutsatser avseende barnbokens samhällssyn, och slår 

fast att de nya, politiska berättarna huvudsakligen var dåliga författare. 

Resultatet blev "en återgång till gamla tiders moraliserande barn

indoktrinering". Sven Wernströms Trälserie blev "en sorts klassiker" 

tack vare författarens berättartalang, och på grund av att hans politiska 

engagemang, till skillnad från kollegernas, inte bara var ett försök att 

haka på något som var lönsamt för tillfället. 

För Hägg är tiden från krigsslutet och ett par decennier framåt den 

svenska barnlitteraturens förlovade årtionden. Lindgrens tidiga verk 

prisas, och Mio, min Mio utnämns till hennes mästerverk. Madicken 

och Junibackens Pims beskrivs som delvis "präglad av vänstervågens 

anda", medan Bullerbyböckerna å sin sida är "en folkhemsk och jäm
lik motsvarighet till nittitalets högborgerliga bondedrömmar". Idyllen 
i dem är utan fläck, och "missväxt och amorteringar, parning och slakt 

ligger utanför blickfältet". Hägg understryker att Lindgren i böckerna 

om Emil och Madicken rör sig från mer obestämd sagotid till uttalad 

historisk miljö, närmare bestämt tidigt 1900-tal. Han förvånas över 
att såväl kritiker som anhängare inte ser Lindgrens författarskap mot 

bakgrund av en litterär tradition. Särskilt det svenska inflytandet -

skillingtryck, Gustaf Fröding och Albert Engström - betonas. Hägg 

hävdar att Astrid Lindgren är "överlägsen nästan allt i tidens seriösa 

prosa", och ett "uttryck för det bästa i dåtidens svenska kultur". 

Häggs text visar hur politisk diskussionen gärna blir när barnböcker 
berörs, inte minst ur ett historiskt perspektiv. Analyser av litteratur-
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historiska översiktsverk kan vara en väg att visa hur en svensk själv
bild konstrueras. Tydligt är att barnboken, inte minst i form av Astrid 
Lindgrens berättelser, ses som mycket betydelsefull för denna själv
bild. 

Våra barn och andras ungar 

Den egna litteraturen knyts till andra inte minst genom översätt
ningar. Från vilka språk översätts då barn- och ungdomslitteratur till 
svenska, och hur är attityden till dessa böcker? Vad gäller barnboken 
var tyska länge det språk från vilket böcker främst översattes i 
Sverige, för att under 1850-talet ersättas av engelska, som sedan dess 
behållit sin position. Engelskan stod år 1999 för 83 % av de över
satta barnböckerna.16 Vissa språk har översatts ytterst sparsamt. 
Mellan åren 1966 och 1973 översattes fyra titlar från ryska; under 
samma period var siffrorna 54 böcker från holländska och 2 040 
från engelska. Det fanns kritiker i samtiden (bland andra Gunila 
Ambjörnsson) som efterlyste ett större inflytande från den Tyskspråk
iga barnlitteraturen, men ändå var engelskans kvantitativa inflytande 
mer än 500 gånger större. Idag är den engelskspråkiga litteraturens 
dominans än tydligare, och det översätts 2 000 barnböcker från eng
elska för varje verk som överförs från ryska. Siffrorna bör betänkas 
mot bakgrund av Rysslands sekellånga ställning som ett framstående 
barnboksland, där det redan vid första världskrigets utbrott årligen 
gavs ut 1 000 barnböcker. Vad gäller övriga nordiska länder har det 
hävdats att det inte varit frågan om något egentligt nordiskt utbyte, 
utan snarare ensidig svensk export.17 

Svenska ungdomsböcker hade år 2002 en kvinnlig huvudrolls
innehavare i endast drygt hälften så stor utsträckning som de över
satta böckerna. Detta trots att de debuterande svenska författarna till 

16 Stefan Mählqvist, Böcker för svenska barn 1870—1950. En kvantitativ analys (Stockholm 
1977), s. 62; Svenska barnboksinstitutet, '"Årgång 1999'. Bokprovning på Svenska barn
boksinstitutet", www.sbi.kb.se/doku.html (2000; hämtad 2/5 2003). 
17 Christina Tellgren, På barnens bokmarknad. Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i 
Sverige 1966—1975 (Stockholm 1982), s. 78, 81ff, 164. 
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73 % var kvinnor, och trots att flickor brukar hävdas läsa mer än 
pojkar. Denna inriktning på att skriva om pojkar hänger kanske 
samman med en överdriven tilltro till att vi svenskar inget har att 
lära av utlandet inom området. "I länder med mer utpräglad macho-
kultur än i Sverige blir man kanske chockad över att manlige Castor 
visserligen målar och snickrar som en hel karl, men också tycker myc
ket om att sy och baka", kan det heta i en modern lärobok. Det kan 
slås fast att den svenska litteraturen för unga läsare "åstadkom moral
isk upprördhet i länder där man inte var lika frispråkig som i Sverige", 
och beklagas att nakenhet i barnböcker är mindre acceptabelt utom

lands: "Nakna bröst på kvinnor uppskattas inte i USA, åtminstone 
inte om de avbildas i barnböcker". Inte sällan förklaras att "den 
svenska barn- och ungdomsutgivningen hör till den bästa i världen". 
Den är inte "auktoritär och överpedagogisk som i många andra 
länder. Och den är mycket uppskattad utomlands!"18 

Det har ibland talats om en barnbokens kris i Sverige, vilken bland 
annat menas ta sig uttryck i en ökande andel översättningar. För år 
2002 visade emellertid Svenska barnboksinstitutets siffror att andelen 
översättningar minskat till 52 %, och man menade att detta kunde 
bero på "våra enastående svenska författare".19 Övriga Norden upp
visar högre siffror vad gäller andelen översatt barn- och ungdoms
litteratur. I Danmark uppgick den "egna" litteraturen inom området 
till 25-30 % mellan 1968 och 1974, och motsvarande andel på 
Island var under första hälften av 1970-talet inte större än drygt 
17 %. Siffrorna för svenska original befann sig under samma period 
kring 45 %; 1970 var de så höga som 53,7 %.20 De, liksom dagens 
översättningsprocent, är inget tecken på att Sverige dränks i översatt 
litteratur mer än våra grannländer. 

^ Lena Kjersén Edman, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna (Stockholm 2002), s. 
119, 134 f., 187. 
19 Svenska barnboksinstitutet (2003). 
20 T eligren 1982, s. 71, 91 ff. 
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Vad är en barnbok och när var historien? 

Ibland ses ungdomslitteraturen som en avdelning av barnlitteraturen, 
och det händer inte sällan att tolvårsåldern används som en gräns 
mellan barn och ungdomar. Denna typ av gränsdragningar blir mer 
poänglösa än precisa emedan det kan vara svårt att försöka slå fast 
om en bok är menad att läsas av en elva- eller trettonåring. Ofta blir 
därför "barn- och ungdomslitteratur" en samlingsbeteckning utan 
tydliga interna avgränsningar. Hur avskiljs då barn- och ungdoms
böcker från annan litteratur? Torben Weinreich, dansk professor i 

barnlitteratur, menar till exempel att det huvudsakligen finns två för
hållningssätt. Antingen ser man denna litteraturgrupp som litteratur 
som skrivs för barn och ungdom, eller som böcker som verkligen läses 
av barn och ungdom. Weinreich menar dock att sistnämnda inställ
ning är problematisk. Många vuxenböcker läses av unga, och om man 
använder FN:s definition av barn som människor under 18 år, skulle 
en stor del av litteraturen räknas som barnböcker om den faktiska 
läsningen stod i centrum mer än intentionerna med de enskilda 
verken.21 Det finns emellertid goda skäl att studera barns och ung
domars faktiska läsning, liksom de verk som publicerats med nämnda 
läsargrupp i tankarna. 

I Tyskland är det avsevärt mer vanligt än i Sverige att ungdoms
boken knyts till den populärlitterära sfären.22 Svenskar som skrivit i 
ämnet har ibland undvikit ungdomars verkliga läsning till förmån 
för (ansedda) böcker som publicerats med uttrycklig inriktning på 
unga läsare. Detta kan synas vara ett mindre viktigt diskussions
område, men kan ändå inverka på den nationella självbilden. Den 
svenska barnkulturen vill man gärna se som präglad av Astrid Lind
gren och Lennart Hellsing mer än av amerikansk populärkultur, 
även om undersökningar inte sällan visat att engelskspråkig populär
litteratur hör till ungdomars favoritläsning.23 

21 Torben Weinreich, Bornelitteratur — en grundbog (K0benhavn 2001), s. 10 ff. 
22 Lars Furuland, Mary 0rvig & Sonja Svensson, Ord och bilder för barn och ungdom, bd 3, 
Ungdomslitteraturen. Historik, kommentarer, urval (Stockholm 1994), s. 15. 
23 Ulla Lundqvist, Blandgrottbjörnar, törnfaglar och monster. En analys av ungdomars läsning 
(Lund 1988), s. 12 f. 
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Liksom vad gäller vuxenlitteraturen diskuteras mer ansedda för

fattare i högre grad än mer populära verk som anses stå på lägre nivå. 

Kritiken mot "dåliga böcker" har varit som mest högljudd när det 

handlat om de ungas läsning. Det kan till och med påstås att verk 

måste vara av en viss litterär kvalitet för att överhuvudtaget kunna 

räknas som en barnbok.24 Vanligare är att forskningen hävdar att 

verk som inte är "bra" inte är värda att skriva om. I sitt banbrytande 

verk om den norska barnbokens historia slår till exempel Sonja 

Hagemann fast att hon endast behandlar böcker som befinner sig på 

"et forsvarlig litteraert nivå".25 

Populärlitteraturen tangerar ungdomslitteraturen genom att den 

ofta är inriktad på en ung läsekrets. Studier av barns och ungdomars 

läsning inkluderar emellertid sällan populärkulturella produkter: 

"Masslitteraturen förbigår jag helt — generellt gäller att min under

sökning begränsar sig till konstnärligt intressanta och/eller på annat 

sätt betydelsefulla insatser".26 Det beklagliga i sammanhanget är att 

vissa typer av läsning mer eller mindre har underkänts som forsk

ningsobjekt. 1990-talets mest utlånade svenska kvinnliga roman

författare var Alice Lyttkens (till 1992) och Elsi Rydsjö (från 1993), 

vilka båda låter sina berättelser utspelas i förfluten tid.27 Historiska 

romaner av författare som dessa har getts föga utrymme i diskussion

er kring historiska romaner, och Margit Sandemos miljonsäljande 

långserie Sagan om Isfolket har inte recenserats i pressen. Hennes be

rättelser har avfärdats som "porrfantasier, spökerier och 'historia'".28 

Historiska romaner kan definieras på många sätt, men gemensamt 
för de flesta som skrivit i ämnet är att de fastslagit en tidsgräns för 

hur långt bakåt i tiden en bok måste utspelas från sin samtid för att 

räknas som historisk. Enligt de flesta måste en historisk roman ut-

24 Zena Sutherland & May Hill Arbuthnot, Cbildren and Books (Glenview 1986 (1947)), 

s. 5. 
25 Sonja Hagemann, Barnelitteratur i Norge, 1914—1970 (Oslo 1974), s. 8. 
26 Ulla Lundqvist, Tradition och förnyelse. Svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal 

(Stockholm 1994), s. 15. 
27 Dag Hedman, "Flykten till vildmarken och historien", i Lars Lönnroth & Sven 
Delblanc (red.), Den svenska litteraturen, vol. III (Stockholm 1999), s. 579. 
2® Lundqvist (1988), s. 62. 
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spelas minst 30 eller 60 år bakåt i tiden. Den sista delen av titeln på 
Walter Scotts Waverley, det vill säga or t'is sixty years since, har ofta 
fungerat som genrebestämmande vattendelare.29 Här är inte rätta 
platsen att debattera den eventuella vikten av denna typ av defini
tioner; det må vara tillräckligt att betona att alla böcker vars hand
ling utspelas i det förgångna tas upp i den undersökning som följer. 
Att denna undersökning uppehåller sig vid mer "erkända" böcker 
bör inte ses som ett principiellt ställningstagande, utan snarare som ett 
försök att förenkla urvalsproblematiken. 

Nils Holgersson-plaketten 

Sveriges Allmänna Biblioteksförening (som sedan några år tillbaka 
heter Svensk Biblioteksförening) började dela ut Nils Holgersson-
plaketten 1950. Priset utdelas årligen till författaren av föregående 
års bästa barn- eller ungdomsbok, och blev tidigt områdets mest 
prestigefyllda belöning. Första året gick priset till Astrid Lindgren 
för Nils Karlsson-Pyssling, och senast (år 2002) premierades Wilhelm 
Agrells Dödsbudet. 

Även om Nils Holgersson-plaketten är det tyngst vägande av de 
nationella barn- och ungdomsförfattarpriserna i Sverige, finns det en 
uppsjö av andra belöningar. Instiftandet av barnbokspriser tar inte 
fart på allvar förrän en bit in på 1980-talet när till exempel Din bok 
- vårt val (1984), Sjöstrands Kattpris (1984), Silverhornet (1985) 
och Wettergrens barnbokollon (1986) delas ut för första gången. 
Denna hausse för barnbokspriser sammanfaller i tiden med inklu
derandet av barnböcker i den litterära kanon. Av övriga nationella 
priser kan Alfonsbokalen, Astrid Lindgren-priset, Bokjuryn, Express
ens Heffaklump, Peter Pan-priset, Slangbellan och Kulla Gulla-priset 
nämnas. Det finns även många belöningar för barnboksillustrationer, 
exempelvis Elsa Beskow-plaketten. 

Nils Holgersson-plaketten har huvudsakligen tilldelats författare 
för enskilda eller ett fåtal namngivna verk. Även dess ställning som 

29 För definitionsfrågor, se Stefan Johansson, En omskriven historia. Svensk historisk roman 

och novell före 1867 (Uppsala 2000), s. 54—62. 
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områdets mest betydelsefulla pris gör det lämpligt som studieobjekt.30 

Ibland (senast 1983) tilldelas en författare priset för sin samlade pro
duktion, men för det mesta är det ett namngivet verk som premieras. 
Stadgarna ändrades 1963, i syfte att kunna ge priset för samlad pro
duktion; under 1980-talet ändrades dock praxis så att detta aldrig 
skulle vara ett förstaalternativ. 

Den svenska historien berörs ofta av såväl pristagare som jury. 
Inte bara 1993 års Barnens svenska historia av Sonja Hulth, fyra band 
skrivna "i Nils Holgerssons anda",31 har belönats. Det förflutna 
omnämns på ett eller annat sätt i prismotiveringarna från åren 1960, 
1964, 1970, 1972, 1974, 1979, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1994 och 1999. Historiska berättelser tilldelades även 
priset 1956, 1965 och 1981. Belöningar för skildringar av det för
gångna har accentuerat mot 1900-talets slut, från att ha varit nästan 
frånvarande under plakettens två första decennier. Kanske är det även 
symptomatiskt att när en fackbok belönades 1993 (vilket då inte 
hade inträffat på mer än 40 år), var det en historisk sådan, i form av 
Sonja Hulths Barnens svenska historia. Om de allra senaste årens för
hållandevis sparsamma belönande av historiska berättelser (särskilt 
jämfört med tiden mellan 1970 och 1994) är att se som en tendens 
eller ett sammanträffande, är en fråga som torde kunna besvaras bättre 
om några år. 

Sammantaget har en dryg tredjedel av de verk som tilldelats 
utmärkelsen handlat om det förgångna, siffror som ökar till omkring 
50 % för kvartsseklet efter 1970. De nio senaste verken med (eller 
författarna med inriktning på) historisk handling som tilldelats 
utmärkelsen har alla fått det förgångna omnämnt i motiveringen. 
Fem av åtta av de första historiskt inriktade berättelserna som erhöll 
utmärkelsen fick det historiska perspektivet omnämnt på något sätt i 
sagda motivering. 

30 Nils Holgersson-plakettens historia behandlas utförligt i Anna Birgitta Eriksson & Lena 
Kjersén Edman, Pris vare barnboken! En historik över Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 
barnbokspriser (Stockholm u.å. (troligen 2000)). 
3^ Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 53. 
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Den svenska barn- och ungdomsbokens förhållandevis (vänster-) 
politiska laddning, som blev alltmer uppenbar från och med slutet 
av 1960-talet, är lätt att notera vid en genomgång av prismotivering
arna. Det betonades att verken skulle vara "progressiva", "medvetna" 
och "solidariska".32 1984 ges Ulf Nilsson priset för berättelser "om 
politiskt och kulturellt förtryck i dagens och gårdagens värld", och 
året efter beskrivs Mats Larssons prisvinnare som en skildring av 
"förtryck", "förnedring" och "elände" med paralleller mellan 1400-
tal och nutid. Motiveringen från år 1987 inleds med det sombra 
konstaterandet: "Under slutet av 70-talet och början av 80-talet mörd
ades 70 000 indianer av militärdiktaturen i Guatemala", och det slås 
fast att Monica Zaks bok skildrar "nästan outhärdliga grymheter".33 

Det är tydligt att en del mycket mörka historiska skildringar (inte 
minst av högerdiktaturer och imperialism) för barn och ungdom 
premierats, och att nyssnämnda motiveringar, på ett eller annat sätt, 
berört det förgångna. Uppenbart är också att realism i allt större 
utsträckning blir ett honnörsord under de sista decennierna av 1900-
talet. Utöver ovan nämnda exempel beröms bland annat Annika 
Thors Havets djup från 1999 för att den inte präglas av "minsta spår 
av nostalgi".34 

Betydelsen av paralleller mellan det förgångna och nuet har be
tonats vid ett flertal tillfällen. Sven Wernström beröms 1974 för att 
hans verk "ger upphov till paralleller och diskussioner om vår egen 
tid", Ulf Nilssons berättelser (1984) rör som noterats förtryck "i 
dagens och gårdagens" värld, och Mats Larssons bok (1985) gör det 
"lätt att dra paralleller till händelser i vår egen tid".35 En del av 
berättelserna har en självbiografisk tendens eller ett dito periodval. 
Mellan 1986 och 1991 belönades tre manliga författares uppväxt
skildringar, förlagda till svenskt 1950-tal. Bengt Martin skildrade i 
sin tur (1979) en pojkes uppväxt under slutet av 1940-talet. Nedan 

32 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 19 f., 27. 
33 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 49 f. 
34 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 56. 
35 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 44, 49. 
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följer en uppställning av de vinnare som behandlat det förgångna i 
sina verk. 

Tabell 1. Historiska skildringar som tilldelats Nils Holgersson-

År Pristagare Handlingstid Huvudp. Handlingsområde 
1956 Olle Mattson ca 1900 pojke Sverige 

1960 Kai Söderhjelm 1500-talet pojke Finland 

1964 Karin Anckarsvärd ca 1900 pojke Sverige 

1965 Gunnel Linde ca 1920-30 p. och f. Sverige 

1970 Stig Ericson blandat olika främst USA 

1972 I. Sandman Lilius ca 1880 olika främst Finland 

1974 Sven Wernström medeltiden olika Sverige 

1979 Bengt Martin 1940-talet pojke Sverige 

1981 H. Linderholm 1700-talet pojke USA 

1984 Ulf Nilsson 1900-talet pojkar främst Sverige 

1985 Mats Larsson 1400-talet pojke Kanarieöarna 
1986 Peter Pohl 1950-talet pojke Sverige 

1987 Monica Zak 1980-talet flicka Guatemala 

1989 Mats Wahl 1950-talet pojke Sverige 

1991 Henning Mankell 1950-talet pojke Sverige 

1993 Sonja Hulth hela historien ingen Sverige 

1994 Thomas Tidholm 1800-talet pojke Sverige 

1999 Annika Thor 1940-talet flickor Sverige 
2001 Janne Lundström 1600-talet ingen Afrika 

Mer än en tredjedel av de böcker som tilldelats Nils Holgersson-
plaketten handlar om det förgångna. Könsfördelningen mellan de för
fattare som fått priset är jämn om man räknar samtliga vinnare hittills, 
men vad gäller just de berättelser som utspelas i förfluten tid står 
männen för två tredjedelar.36 

36 Stig Ericson tilldelades priset för sin samlade produktion, vilken främst utgörs av de 
historiska berättelser som omnämns i prismotiveringen, varför han inkluderats här. Liksom 
i ett par andra fall kan ingen mer konkret tidsperiod eller huvudperson slås fast. Sonja 

Hulths faktabok ingår i uppställningen för fullständighetens skull. Även gränsfall har inklu

derats i denna sammanställning; Monica Zak behandlar skeenden under samma decen-
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I denna undersökning är de manliga författarnas huvudpersoner 

nästan uteslutande pojkar, medan kvinnornas böcker i större utsträck

ning handlar om båda könen. Att pojkar dominerar som huvudper

soner i den svenska ungdomslitteraturen har noterats förr.37 Berättel

serna utspelas ofta i Sverige under 1900-talet, och verk som äger rum i 

andra länder och tidsperioder skildrar gärna svenskars öden och även

tyr. De finlandssvenska författarna skriver huvudsakligen om finlands

svensk historia. En "folklig" infallsvinkel på historien har premierats 

framför berättelser om kungar och drottningar; symptomatiskt är att 

Sonja Hulth prisas för att hon följer den svenska historien "från ett 

folkligt perspektiv".38 Gunilla Bergström, författare till böckerna om 

Alfons Åberg, formulerar kanske denna inställning tydligast:39 

Inga prinsessor, äventyr eller rymdmän! Inga läckra bilder och framför 
allt inga söta lögner. Jag vill berätta sanna historier om verkliga män
niskor, just som vi beter oss till vardags. [ ] Verkligheten är saga 
nog. 

Det är inte bara sagoaktiga äventyr med prinsar och prinsessor som 

saknas, inte heller finns det några skildringar av Antiken, biblisk tid 
eller det forntida Egypten bland de belönade verken. Det medeltida 

Europa är även det betydligt mer frånvarande än i andra länders 

litteratur. Svensk historia, i första hand modern sådan, sätts i främsta 

rummet. 

Avslutningsvis kan konstateras att kritisk diskussion av såväl histo

rien som historieskrivningen förekommer ofta i barn- och ungdoms

böcker i Sverige. Många berättelser betonar frågor om vilka som skri
ver historien och bestämmer vad den ska handla om, detta gäller även 

andra böcker än de som tilldelats Nils Holgersson-plaketten. Histo

rien ses sällan som för evigt fastslagna fakta; den omkonstrueras hela 

nium som hennes vinnarbok trycktes, och Irmelin Sandman Lilius skildrar ett finlands
svenskt kustsamhälle under sent 1800-tal, med vissa drag av fantasy. 
37 Svenska barnboksinstitutet (2003). 
38 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 53. 
39 Citatet hämtat från Lena Kjersén Edman, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna 
(Stockholm 2002), s. 139. 
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tiden, och inte enbart i vetenskapliga verk, eller som Tant Hedvig sa 

till Lisa och Lasse i Huset Silfvercronas gäta: "Det är ni som gör histo

rien för dem som kommer efter!"40 

40 Via hem.bredband.net/bl40510/filmer/episodguider.html kan man nå en avsnitts
guide till serien, sammanställd av Björn Mattsson. 
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