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Förord

Äntligen är det dags att sätta punkt för denna avhandling, som jag levt med så 
länge. Under årens lopp har forskningen varit ett berikande komplement till mitt 
arbete som barn- och ungdomsbibliotekarie, vilket i sin tur varit till nytta för 
avhandlingsskrivandet.

2004 fick jag ett stipendium från Astrid Lindgrens fond Solkatten. Här vill 
jag passa på att tacka Sonja Svensson med flera i styrelsen. Stipendiet gav mig 
möjlighet att besöka bibliotek och institutioner med samlingar av indianböcker 
i USA och att träffa andra forskare för att få perspektiv på mitt eget arbete. När 
jag skulle förbereda resan vände jag mig till en tidigare kontakt, Debbie Reese, 
medlem i Nambe Pueblo-stammen och forskare om indianböcker för barn och 
unga vid University of Illinois at Urbana-Champaign. Hon rådde mig att först 
åka till Berkeley och träffa Beverly Slapin, ordföranden i organisationen Oyate. 

Mötet blev en omtumlande upplevelse. I flera år hade Beverly Slapin läst och 
recenserat nästan alla barn- och ungdomsböcker om indianer som kommit ut i 
USA och Kanada och hon var synnerligen kritisk. På punkt efter punkt förklarade 
hon för mig vad som var problemet med dessa ofta stilistiskt goda böcker. Bland 
annat reagerade hon mot att författarna använder sig av indianska berättelser och 
sedvänjor i spänningsskapande syfte. Ofta saknade hon både insidesperspektiv och 
gedigen research. När vi skildes åt bad hon om ursäkt för att hon förstört många av 
mina läsupplevelser av icke-indianska författare, men ansåg att det var oundvikligt 
om jag ville se texterna ur ett indianskt perspektiv. 

Naturligt nog kände jag mig ganska modlös och förvirrad när jag lämnade Berke-
ley. Var det alls någon idé att skriva en avhandling om svenska indianboksförfattare? 
Emellertid visade det sig att Beverly Slapins och hennes medhjälpares kritiska hållning 
var en bra utgångspunkt. Under de följande veckornas rundresa i USA diskuterade 
jag frågan om författarnas bakgrund och indianernas ställning i barn- och ungdoms-
böckerna med många forskare och bibliotekarier. Jag fick också inblick i hur mycket 
som skrivits av indianska författare och hur deras situation ser ut. Som framgår av 
avhandlingen satte stipendieresan djupa spår i min syn på indianböckerna.

De personer som betytt mest för mitt avhandlingsarbete finns emellertid på 
närmare håll. Först vill jag tacka min handledare Anders Pettersson, som fick 
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mig att tro på mitt arbete trots att det drog ut på tiden och som hjälpte mig att 
strukturera mitt stora material. Utan din uppmuntran hade det inte blivit någon 
avhandling. Lena Kjersén Edman, som var bihandledare de första åren, hjälpte 
mig att komma igång med skrivandet. Ett tack också till Helene Ehriander, som 
började läsa, men inte fick möjlighet att fortsätta. Och till Magnus Öhrn, som 
läste hela avhandlingen och gav användbara synpunkter.

Barn- och ungdomsböcker om samer har vissa likheter med indianböcker. Med 
Gerda Helena Lindskog som skrev om de förstnämnda i boken Vid svenskhetens 
nordliga utposter har jag haft många och långa diskussioner om allt ifrån synen på 
minoritetsfolk till skrivandets glädje och vånda. Upplysningen om att flickorna i Laura 
Fitinghoffs bok En liten verld bland fjällen lekte indianer får inleda avhandlingen. 

Tack vare min ”personlige bibliotekarie” vid Umeå universitetsbibliotek Åke 
Lidén har jag fått hjälp med att hitta udda artiklar och årtal. Åke har också läst 
mitt manus och gett faktamässiga kommentarer. 

Efter att ha flyttat från Umeå behövde jag någonstans att bo, när jag skulle 
besöka institutionen och träffa min handledare. Därför vill jag rikta ett stort tack 
till Anita Lindmark, som alltid erbjöd mig att logera i sitt hus och månade om 
mig på bästa sätt! 

Slutligen ett tack till mina båda syskon Lena och Lars, som har varit ett stöd 
genom sin uppmuntran och tro på att jag skulle komma ända fram.

Genarp mars 2013
Yvonne Pålsson
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Inledning

Vi måste vara med alla fem, om det skall vara roligt, svarade Ingegärd. Någon-
ting spritt nytt [...] vore att leka indianer, sådana som dem mamma läste för oss 
om i går. Vi ska vara av värsta sorten, människoätare riktigt.

Laura Fitinghoff, En liten verld bland fjällen, 1885.

Tältet är uppe. Min tipi. Vi fick binda fast det i balkongräcket så att det inte skul-
le välta. Jag har lagt in luftmadrassen och en filt. Plus ficklampa. Plus mina indi-
anböcker. Den heliga stenen ska jag hämta i skogen i kväll när jag går ut på jakt.

Eva Wikander, Ensam krigare, 1994.

Syfte, material och disposition
I mer än hundra år läste barn och ungdomar i Sverige äventyrsböcker om indianer 
för att sedan omsätta sina läsupplevelser i leken. Hjältarna var stigfinnare som 
Skinnstrumpa, goda indianer som Hjortfot eller skurkar som Magua. Generation 
efter generation av pojkar och flickor lämnade verkligheten för att i några timmar 
smyga omkring i de djupa skogarna spejande efter indianer bakom varje träd. När 
de skickades ut för att leka tillverkades fjäderskrudar, pilbågar och tomahawks, 
ansiktena målades i grälla färger och wigwams sattes upp. Sen var det bara att sätta 
igång att smyga på fienderna och dansa krigsdanser. Så småningom förändrades 
böckerna och lästes allt mindre. Lekarna fortsatte dock, nu med inspiration från 
filmer och TV-serier. Föreställningar om indianerna lever kvar in i våra dagar och 
frågan inställer sig: vad är det i indianernas kultur som fortsätter att fascinera både 
äldre och yngre människor i Sverige?

Mitt huvudsakliga syfte är att visa hur utgivningen av indianböcker för barn och 
unga med svenska som originalspråk tog sin början och att följa utvecklingen från 
omkring 1890 fram till 2008. För att visa omfattningen av indianboksutgivningen 
i Sverige och placera de svenska böckerna i ett sammanhang förtecknar jag även 
översättningar till svenska. Vidare kommer jag att undersöka hur böckerna mot-
tagits av kritiker och läsare. Anledningen till att jag valt att fokusera på det svenska 
materialet är att detta inte tidigare varit föremål för någon större, sammanhängande 
studie. Det stora intresset för indianer och indianböcker, som funnits i Sverige 
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under så lång tid, gör att det känns angeläget att dokumentera de svenska bidragen 
till genren. Här finns många frågor att diskutera. Varför skrev svenska barn- och 
ungdomsboksförfattare indianböcker? Varifrån fick de inspiration? Vilken bild 
ger de av indianerna?

På 1960- och 1970-talet började många minoritetsbefolkningar göra sina röster 
hörda. Det gällde också de nordamerikanska indianerna. I Sverige påverkades 
barn- och ungdomslitteraturen av ideologiska och politiska ställningstagande sam-
tidigt som innehållet blev mer verklighetsanpassat. Detta satte sin prägel även på 
indianböckerna och nya frågor uppstod. Fortsatte svenska författare att skriva om 
indianer? Förändrades bilden av indianerna? Hur påverkas indianboksutgivningen? 

Det har skrivits och publicerats mängder med berättelser om indianer. Därför 
gör jag inga anspråk på att täcka hela den svenska indianboksutgivningen för barn 
och unga och gör heller inga statistiska beräkningar av utgivningen. Det material 
jag behandlar utgörs av skönlitterära barn- och ungdomsböcker om indianer på 
svenska och utgivna i Sverige. Sålunda har jag uteslutit faktaböcker om indianer 
med några få undantag när. Med ”indianer” menar jag urinvånarna i Nordamerika 
och Mexico med undantag av inuiterna. Jag har med andra ord valt att inte be-
handla barn- och ungdomsböcker om de sydamerikanska indianerna. Anledningen 
är dels att den indiankulturen ser annorlunda ut och dels att materialet skulle bli 
alltför omfattande. 

De översatta böckerna är ursprungligen utgivna i USA och Kanada, men även 
England, Tyskland, Frankrike, Danmark och Norge finns representerade. Ett urval 
böcker av författare tillhörande ursprungsbefolkningen i USA och Kanada kom-
mer att omnämnas, trots att de inte är översatta till svenska. Ett annat undantag 
är att jag diskuterar några böcker där vita barn leker och uppträder som indianer. 

Jag skiljer på böcker för barn och för ungdomar. När jag talar om barnböcker 
menar jag böcker för barn mellan 6 och 12 år, och när det gäller ungdomsböcker 
böcker för ungdomar från 13 år och uppåt. Denna uppdelning beror på att för-
fattarna oftast anpassar både berättarstrategi och innehåll efter den målgrupp de 
vänder sig till. Gränsen är flytande och när det gäller hela åldersspannet använder 
jag samlingsuttrycket barn- och ungdomsböcker. Materialet består till största delen 
av böcker med löpande text. Vid några tillfällen diskuterar jag serier, bilderböcker 
och faktaböcker. De ingår dock sällan i det material som utgör grund för en nog-
grannare undersökning eftersom det då krävs andra analysredskap. Endast undan-
tagsvis nämner jag även böcker för barn under sex år och vuxenromaner.  

Avhandlingen inleds med en sammanfattning av indianernas historia och USA:s 
indianpolitik. Den får utgöra bakgrund till den förändring över tiden som indi-
anböckerna genomgår. Sammanställningen motiveras också av att ett stort antal 
skönlitterära indianböcker bygger på historiska fakta och det därmed blir lättare 
att placera in böckerna i ett sammanhang. I detta kapitel gör jag också en kortfat-
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tad översikt över indianernas litteratur. Dessa böcker är i regel inte översatta till 
svenska och ingår därmed inte i det undersökta materialet. Vetskapen om böck-
ernas existens, innehåll och utformning har emellertid betydelse för förståelsen av 
indianbokens utveckling. Här diskuteras också vad det innebär att skriva för en 
minoritet och samtidigt vilja nå ut till en större läsekrets. 

I kapitel två ligger koncentrationen på indianboksutgivningen i Sverige från 
omkring 1860 till 1965. Jag har valt 1860-talet som utgångspunkt med tanke på 
att böckerna om Skinnstrumpa av den amerikanske författaren James Fenimore 
Cooper (1789‒1851) då började bearbetas för barn och unga. En översikt över 
svenska förlags utgivning av både översättningar och svenska original får visa på 
mångfalden av indianböcker i Sverige. Den mer ingående analysen ägnas indian-
böcker skrivna på svenska. Här har jag satt 1890 som tidsgräns med motiveringen 
att Richard Melander (1857‒1922) detta år skrev ungdomsboken Hårdt bidevind 
och att han ofta räknas som den förste svenske indianboksförfattaren.1 1966 utkom 
Stig Ericson (1929‒1986) med Hjältejakten och först då inleds, som jag kommer 
att visa, en ny era i indianboksutgivningen på svenska. 

Därefter undersöker jag hur och varför indianböckerna förändras vid 1960-ta-
lets mitt. Bland annat visar jag hur framväxten av ett mer uttalat samhälleligt 
engagemang påverkade indianboksutgivningen och gav den en dokumentär 
prägel. Tidsgränserna 1966 och 1985 är anpassade efter Stig Ericsons produktion 
eftersom hans böcker hade en så tydlig inriktning på indiantemat. Tillsammans 
med författaren Helmer Linderholm står han för största delen av den svenska 
indianboksutgivningen under perioden. Båda författarna är starkt engagerade i 
de nordamerikanska indianernas liv och kultur. Hur detta förmedlas i deras texter 
undersöker jag bland annat genom att göra en jämförande studie av deras böcker.

Stig Ericson ägnas ett eget kapitel. Den utveckling som sker i hans författarskap 
får utgöra ett konkret exempel på förändringen av svensk indianboksutgivning 
från 1960-talet och framåt. Kapitlet inleds med en allmän översikt över Stig Er-
icsons författarskap mellan åren 1963 och 1985. Därefter gör jag en uppdelning 
av materialet med tre olika perspektiv som grund. I det första avsnittet analyserar 
jag böcker om unga vita pojkar och deras konfrontationer med indianer och vilda 
västern-hjältar. Det andra avsnittet visar indianerna ur nybyggarnas perspektiv och 
i det tredje är indianerna huvudpersoner. 

Kapitel fem omfattar utgivningen av indianböcker i Sverige från 1986 till 
2008. Anledningen till att jag väljer att sätta punkt här är att då utkom den 
första ungdomsromanen av en författare med indiansk härkomst på svenska.  
 

1  Lars Furuland, Mary Ørvig och Sonja Svensson, Ord och bilder för barn och ungdom. 3, Ungdomslitteraturen 
(Stockholm, 1994), s 106; Sonja Svensson, Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess 
förlag 1892‒1914 (Stockholm, 1983), s 119; Britt Bergh-Andersson, ”Richard Melander vår förste 
indianboksförfattare”, Svenskläraren 1986:3, s 32‒34; s 32. 
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När det gäller de svenska originalen ligger tyngdpunkten på frågan vad som hände 
med indianboken efter Stig Ericson. 

Begreppen indianer och indianbok
Benämningen ”indianer” har blivit alltmer kontroversiell eftersom den anses som ett 
uttryck för den koloniala strukturen. Joseph Bruchac, författare från abenakistam-
men, tar upp frågan i sina böcker och debattinlägg. Han skriver: “the term Native 
Americans is as fully artificial as the word Indian. Rather than teaching about generic 
Native Americans, it is important to recognize the original multicultural nature 
of this continent. There were and there remain hundreds of different indigenous 
cultures, each with its own complex language and traditions.”2 I en annan artikel 
fortsätter Bruchac tankegången: 

the terms Indian and American Indian have become both familiar and widely ac-
cepted by Indians, especially in the pan-tribal context. Indian also can be found 
in the U.S. Constitution and in the many treaties that have been the law of the 
land. Although most indigenous Americans refer to themselves first by their tri-
bal background ‒ such as Lakota or Dine’ or Haudenosaunee ‒ they also call 
themselves Indians, and they do so much more than they refer to themselves as 
Native Americans.3

Beverly Slapin, ordförande i indianorganisationen Oyate,4 skriver i förordet till 
samlingsverket Trough Indian eyes: “None of the terms ‘Native American’, ‘Indian’, 
or ‘American Indian’ is more acceptable. All of these terms are, to say the least, 
inaccurate, since ‘Indians’ were named for a geographical mistake almost five 
hundred years ago.”5 Hon fortsätter med att påpeka att varje stam eller nation har 
sitt eget namn och vill bli omnämnd med detta. De som inte tillhör urinvånarna 
är dock sällan insatta i namnfrågan och då är det mer praktiskt att använda en 
samlande benämning. I Trough Indian eyes och många andra texter om Nordame-
rikas ursprungsbefolkning används därför omväxlande ”Native American” och 
”American Indian” eller enbart ”Indian”. 

I Unsettling narratives, som diskuterar barnlitteratur ur ett postkolonialt per-
spektiv, tar Clare Bradford upp namnfrågan. “My dilemma concerning naming 

2 Joseph Bruchac, “All our relations”, Horn book magazine, Ma‒Ap (1995), s 158‒162; s 162.
3  Joseph Bruchac, “Some thoughts on writing about Native Americans for young readers”, Shattering the 

looking glass. Challenge, risk and controversy in children’s literature, red Susan Stewart Lehr (Norwood, 2008), 
s 111‒118; s 111.

4  Indianorganisationen Oyate, vilken bevakar utgivningen av barn- och ungdomsböcker om indianer, bildades 
1987. På hemsidan http://www.oyate.org kan man läsa om syftet med deras arbete: “Oyate is a Native 
organization working to see that our lives and histories are portrayed honestly, and so that all people will 
know our stories belong to us.” 28.7.2011. 

5  Through Indian eyes. The Native experience in books for children, red Beverly Slapin och Doris Seale (Los 
Angeles, 2003), s 3.
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reflect the freight carried by words, the fact that even when Indigenous people 
resignify terms, such as has occurred in some North American usages of ‘Indian’, 
and claim positive instead of negative meanings, the echoes and associations of 
those older meanings nevertheless hover about them.”6 Bradford använder termerna 
”Indigenous” och ”non-Indigenous” när hon diskuterar de koloniserade folkgrup-
perna. Vid textanalyserna använder hon de uttryck som förekommer i böckerna. 

Antropologerna Mikael Kurkiala och Heidi Moksnes reflekterar i artikeln ”Ame-
rikas första nationer. Självstyre, kolonialism och motstånd” över koloniseringens 
verkningar och kommer då också in på identiteten och namnfrågan:

Koloniseringen har dessutom fått en annan, viktig konsekvens – den har påverkat 
hur kontinentens ursprungliga folk identifierar sig själva. Det massiva förtryck 
som genom århundraden har riktats mot de olika indianska folken har gradvis 
fått dem att identifiera sig just som ’indianer’, den samlande kategori som kolo-
nisatörerna använde för att benämna de vitt skilda folken. I de många gemen-
samma erfarenheterna av kolonialismen kunde dessa folk se sig själva som likar i 
viss mening. Begreppet ’indian’ uttrycker denna likhet och ställer dem i kontrast 
till de vita kolonisatörerna.7

Här återkommer samma tankar som i det ovan refererade uttalandet av Joseph 
Bruchac. När artikelförfattarna i en not på nytt diskuterar namnfrågan, lägger 
de emellertid in en reservation: ”Termen ’indian’ har dock fortfarande också en 
förnedrande klang och undviks därför ofta. Istället talar många idag om sig själva 
som ursprungsfolk – indigenous peoples eller Native Americans.”8 Frågan om hur 
ursprungsbefolkningen i Amerika ska benämnas kan sålunda besvaras på många sätt.

Enligt Svenska akademins ordlista är det i Sverige legitimt att använda ordet 
”indian” och dess sammansättningar. I min framställning kommer jag mestadels 
att använda benämningen indian tillika med andra sammansättningar på indian. 
Det är dock min avsikt att där så är möjligt undersöka om författaren redogör 
för vilket folk indianerna tillhör och när det gäller indianska författare ange deras 
stamtillhörighet. 

Indianböcker uppfattas av gemene man som en egen genre. Kan då denna genre 
definieras och bestämmas till sitt innehåll? Det finns en omfattande genreteoretisk 
litteratur, som jag inte kommer att gå närmare in på. Här diskuterar jag olika 
synsätt, som jag finner relevanta för mitt arbete. I artikeln “Traditional genres, 
communicational genres, classificatory genres” skriver Anders Pettersson: “A tra-

6  Clare Bradford, Unsettling narratives. Postcolonial readings of children’s literature ([Waterloo, Ont.], 2007),  
s 6.

7  Mikael Kurkiala och Heidi Moksnes, ”Amerikas första nationer. Självstyre, kolonialism och motstånd”, Den 
obrutna cirkeln. Motstånd och överlevnad bland Amerikas indianer, red Mikael Kurkiala och Heidi Moksnes 
(Stockholm, 1995), s13‒60; s 56.

8 Kurkiala, 1995, s 59.
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ditional genre is, as I define it, a type of literary work which is generally recognized, 
within a culture, as a special type of work. […] By saying that they are ‘generally’ 
recognized as special types I mean, simply, that they are recognized as special types 
of literary work not merely by academic specialists, but also by wider circles within 
the culture.” 9 Eftersom indianböcker som påpekats är en allmänt känd företeelse, 
menar jag att definitionen passar in på indianboken. Benämningen finns ofta på 
själva boken, i recensioner och barnlitteraturöversikter, i bibliotekens genrelistor 
och bokhandelns reklam. Den traditionella genren utgör även grunden i Alastair 
Fowlers genreteoretiska resonemang: ”Det visar sig snart att vad som producerar 
genremässiga likheter är traditionen: en sekvens av påverkan och imitation och 
nedärvda koder som förbinder verk inom genren. På samma sätt som släktskap 
bildar en släkt, så formar litterära relationer av detta slag en genre.”10 Fowler dis-
kuterar också begreppet instabilitet: ”Genrers omvandlingar handlar om mycket 
mer än bara modifieringar av det ena eller andra särdraget. Hela repertoarer av 
urskiljbara drag förändras med tidens gång, och inte nog med det: själva de litterära 
elementen i litteraturen, och till och med den litterära modellen i sig, är under-
kastad förändring, så att hela genresystemet invecklas i en historisk omvälvning.”11 

I Barnbokens byggklossar diskuterar Maria Nikolajeva bland annat vanliga motiv 
i barn- och ungdomslitteraturen. Hon konstaterar då att det finns ett samband 
mellan motiv och genre: ”Vissa motiv är förknippade med specifika genrer; vi kan 
även säga att vissa genrer förfogar över specifika motiv.”12 På samma sätt menar 
Nikolajeva att tid och rum kan vara genrebundna genom att varje litterär genre har 
sitt sätt att konstruera tid- och rumsaspekten. ”En del moderna litteraturteorier 
hävdar att tid och rum är oskiljaktiga i litteraturen, att varje typ av rum kräver en 
viss typ av tid och tvärtom, och därmed att det är mer berättigat att tala om tidrum 
(kronotop), en enhet av tid och rum.”13 Som exempel anförs äventyrsböckerna, till 
vilka indianböckerna kan räknas, där exotiska utomhusmiljöer är vanliga. 

För att komma fram till begreppet indianbok börjar jag med att undersöka vad 
som kännetecknar äventyrsböcker och pojkböcker. Stefan Mählqvist ger följande 
karakteristik av äventyrsboken: ”Begreppet äventyr används i allmänhet för att 
beteckna ett ovanligt, riskfyllt eller spännande händelseförlopp. En äventyrsskild-
ring skulle således vara en berättelse som innehåller just spännande händelser. De 
utspelas i det litterära verket främst på det yttre konkreta handlingsplanet. […] 
Handlingsmönstret i en äventyrsskildring är ofta snabbt fortlöpande, farofyllda 

9   Anders Pettersson, “Traditional genres, communicational genres, classificatory genres”, Genrer och 
genreproblem. Teoretiska och historiska perspektiv/ Genres and their problems. Theoretical and historical 
perspectives, red Beata Agrell och Ingela Nilsson (Göteborg, 2003), s [33]‒43; s 35.

10  Alastair Fowler, ”Genrebegrepp”, Genreteori, red Eva Hættner Aurelius och Thomas Götselius (Lund, 
1997), s 254‒273; s 261. Denna uppsats, ”Concepts of genre”, utgör tredje kapitlet i författarens 
monografi Kinds of literature. An introduction to the theory of genres and modes (Cambridge, Mass, 1982).

11 Fowler, ”Genrebegrepp”, s 266.
12 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2 bearb uppl (Lund, 2004), s 68.
13 Nikolajeva, 2004, s 75. Nikolajeva utgår sannolikt från Michael Bachtins kronotopsteori.
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situationer som avlöser varandra slag i slag.”14 I Adventure, mystery and romance 
ger John G Cawelti exempel på olika litterära stilmedel som skapar en trovärdig 
form av spänning: ”suspense, identification, and the creating of a slightly removed, 
imaginary world.”15 Även om Cawelti utgår från triviallitteratur är dessa spän-
ningsskapande kriterier vanliga i alla typer av äventyrsböcker. Han ger också en 
beskrivning av äventyrsberättelsen: “The central fantasy of the adventure story is 
that of the hero ‒ individual or group ‒ overcoming obstacles and dangers and 
accomplishing some important and moral mission.”16 Margery Hourihan utgår i 
Deconstructing the hero från ett liknande koncept med hjälten som huvudperson i 
äventyrsberättelsen.17 I ett antal punkter gör hon upp en mall för hjälteberättelsens 
uppbyggnad. Hjälten är en vit man av brittisk, amerikansk eller europeisk härkomst. 
Han är nästan alltid ung och i sällskap med en följeslagare. Den blivande hjälten 
lämnar hemmets civiliserade ordning och ger sig in i vildmarken antingen för att 
fullfölja ett uppdrag eller av ren äventyrslust. Vildmarken saknar hemmets ord-
ning och trygghet. Här möter många svårigheter och hot från farliga motståndare. 
Hjälten vinner över sina fiender eftersom han är stark, modig, påhittig, rationell 
och har bestämt sig för att lyckas. Han uppnår sitt mål, återvänder hem, blir väl 
mottagen och får ofta någon form av belöning. 

I en artikel med titeln ”Vad är en pojkbok?” diskuterar Birger Hedén avgränsningen 
av pojkböcker från andra typer av texter. Han visar bland annat att pojkboken 
är ett i tiden ganska begränsat fenomen och menar att genren omfattar ”ganska 
skilda typer av berättelser, som utvecklas från mitten av 1800-talet ‒ dock med 
rötter i det tidiga 1800-talet och med trådar bakåt till 1700-talet ‒ och har en 
blomstringsperiod decennierna kring sekelskiftet 1900 för att de följande femtio 
åren gradvis minska i betydelse.”18 I Ord och bilder för barn och ungdom konstateras: 
”Det var främst på äventyrets domäner som pojkboken kom att utvecklas: krig 
av olika slag, äventyr till lands och till sjöss, erövringar av den amerikanska vilda 
västern, indianstrider och upptäcktsfärder, senare också resor i rymden.”19 Magnus 
Öhrn tar i sitt förslag till en karakteristik av pojkboken sin utgångspunkt i ett 
genusperspektiv: ”Pojkboken är [...] en text där könet, det gäller såväl författaren 
som protagonisten och läsaren, fungerar som en genrebestämmande kategori.”20

 

14  Stefan Mählqvist, Böcker för svenska barn 1870‒1950. En kvantitativ analys av barn- och 
ungdomslitteraturen i Sverige (Stockholm, 1977), s 41.

15  John G Cawelti, Adventure, mystery and romance. Formula stories as art and popular culture (Chicago, 
1976), s 17.

16 Cawelti, s 39.
17  Margery Hourihan, Deconstructing the hero. Literary theory and children’s literature (London och New York, 

1997), s 9 f.
18 Birger Hedén, ”Vad är en pojkbok? En projektbeskrivning”, Barnboken 1989:1, s 4‒7; s 6.
19 Furuland m fl, 1994, s 19.
20  Magnus Öhrn, ”Medelklassens buspojkar: en maskulinitetsstudie i Erik Pallins Pojkarna på Klasro”, Aktuell 

nordisk barnlitteraturforskning [ansvarig utg Jan Hansson, red Lillemor Torstensson och Birgitte Eek] 
(Stockholm, 2011), s 127‒139; s 127 f. Även http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sbi-40. 28.12.2011.
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Indianböckerna växte sålunda fram som en gren av pojkböckerna under 1800-talets 
senare del. I den första utgåvan av Läsning för barn skriver Anne-Marie Alfvén-
Eriksson: ”Med genren indianböcker menas av tradition inte vilka böcker som helst 
där indianer förekommer utan just den sorts berättelser som handlar om strider 
och spänningar mellan nybyggare och indianer i Nordamerika.”21 Vivi Edström 
väljer i Barnbokens form att ta fasta på ett mer fredligt kännetecken: ”Indianboken, 
i varje fall den av äldre märke, har sina typiska komponenter, av vilka den med den 
vite mannens möte med den ädle vilden är en av de mera konstanta.”22 I boken 
Människan och makterna ger Gudrun Fagerström en beskrivning av de förändringar 
som inträder i indianböckerna vid 1900-talets senare del: 

De klassiska indianböckerna från 1800-talet, med Coopers Den siste mohikanen 
och Hjortdödaren som kanske mest kända verk, var äventyrsskildringar med spän-
nande äventyr och hjältedåd – oftast från de vitas sida – i centrum. Efterföljare 
till denna genre finns idag nästan enbart inom masslitteraturen. Inom kvalitets-
litteraturen ligger istället tonvikten på vardagsskildringar med psykologiska och 
sociala förlopp. Detta är en allmän tendens men den blir kanske speciellt tydlig 
inom de historiska skildringarna av indianer.23

Indianböcker används ofta som ett samlande namn även om innehållet snarare talar 
för benämningar som vildmarksskildring, nybyggarroman eller historisk berättelse. 
En genre som ligger nära indianböckerna är böcker om vilda västern. I Ord och bilder 
för barn och ungdom heter det: ”Utöver berättelser med stigfinnare och pälsjägare 
som huvudpersoner följde i den klassiska indianbokens spår också en väldig mängd 
skildringar från vilda västern med cowboys, boskapstjuvar, ponnyexpress-ryttare, 
guldgrävarliv, järnvägsbyggen och inte minst diligensresor som vanligen slutade 
med överfall.”24 Eftersom indianer uppträder mer eller mindre frekvent i den här 
typen av berättelser kan gränsen för vad som är en indianbok vara svår att dra. 

Grundläggande för min definition av indianbok är att indianer ska spela en 
avgörande roll i handlingen. De böcker som behandlas i den första perioden, det 
vill säga före 1966, kommer jag att referera till som traditionella indianböcker. En 
hypotetisk karakteristik av dem kan se ut på följande sätt: äventyrsberättelser om 
konfrontationer mellan indianer och vita oftast skildrade ur de vitas perspektiv, 
med överfall och tillfångataganden som återkommande motiv och med handlingen 
förlagd till de djupa skogarna eller prärien. När det gäller böcker från 1960-talets 
mitt och framåt sker, som vi kommer att se, en märkbar förändring inom genren. 

21  Anne-Marie Alfvén-Eriksson, ”Indianer och vita”, Läsning för barn. Orientering i dagens barnlitteratur, red 
Gunila Ambjörnsson och Margareta Strömstedt (Stockholm, 1971), s [60]‒65; s [60].

22 Vivi Edström, Barnbokens form. En studie i konsten att berätta (Göteborg, 1982), s 45.
23  Gudrun Fagerström, Människan och makterna. Icke-kristna religioner gestaltade i barn- och ungdomslitteratur 

(Lund, 2002), s 223 f.
24 Furuland m fl, 1994, s 106.
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Dessa böcker visar sig vara svårare att kategorisera och jag kommer att benämna 
dem med det mer generella uttrycket barn- och ungdomsböcker om indianer. Jag 
kommer dock genomgående att använda uttrycket indianbok som arbetsnamn.

Metod och teori
För att finna indianböcker på svenska har jag gått igenom bibliografier, översiktsverk, 
barnlitteraturhistorier, genreförteckningar och hemsidor.25 Speciellt stor nytta har 
jag haft av en utförlig digital bibliografi över indianböcker i Sverige 1675‒2002 
sammanställd av Staffan Jansson.26 

De kapitel där jag behandlar olika tidsperioder inleds med en kortfattad be-
skrivning av barn- och ungdomsbokens aktuella ställning, detta för att placera in 
indianboken i ett barnlitterärt sammanhang. Indianboksutgivningen presenteras 
därefter med utgångspunkt i ett stort antal böcker som omfattar både översatta 
indianböcker och svenska original. Här gör jag även en del utvikningar vad gäller 
genreavgränsning, form och åldersgränser. Innehållet i respektive text sammanfat-
tas med avseende på tema, motiv samt tid och rum, vilket ger en uppfattning om 
boken och vad författaren önskat förmedla. Jag har läst och tagit ställning till alla 
de omnämnda böckerna och menar att även en kort information bidrar till att 
visa bredden i materialet och öka förståelsen för indianbokens utveckling. I den 
mån det varit möjligt att få fram fakta om författarna, redovisar jag födelse- och 
dödsår och ger korta biografiska notiser. 

De böcker jag förtecknar och diskuterar tillhör i princip kvalitetslitteraturen. 
Detta begrepp har diskuterats flitigt genom åren, inte minst på 1970-talet, och 
det skulle bli alltför omfattande att här redovisa innehållet i debatten. Böcker 
om indianer har emellertid givits ut i stora mängder inom massmarknads- eller 
populärlitteraturen. De produceras och distribueras oftast i ett eget kretslopp, 
vilket emellanåt tangerar kvalitetslitteraturen. Synen på de olika företeelserna har 
ändrats genom åren och jag kommer att följa upp diskussionen vid de tillfällen 
då det känns relevant. 

25  Göte Klingberg och Ingar Bratt, Barnböcker utgivna i Sverige 1840‒89 (Lund, 1988); Ingar Bratt, 
Barnböcker utgivna i Sverige 1890‒99 (Lund, 1996); Svensk bokförteckning (Stockholm, 1900‒2004); Greta 
Bolin, Eva von Zweigbergk och Mary Ørvig, Barn och böcker. En orientering (Stockholm, 1945) m fl uppl; 
Göte Klingberg, Barn- och ungdomslitteraturen (Stockholm, 1970), s 159 ff; Vibeke Stybe, Från Snövit 
till Snobben. Barnbokens ursprung och utveckling, omarb sv uppl (Stockholm, 1981), s 84 ff; Läsning för 
barn. Orientering i dagens barnlitteratur, red Gunila Ambjörnsson och Margareta Strömstedt, 4 bearb uppl 
(Stockholm, 1983), s 162 ff; Furuland m fl, 1994, s 107 ff; Lena Kjersén Edman, Barn- och ungdomsböcker 
genom tiderna (Stockholm, 2007), s 52 ff; Tusentipset. Barn- och ungdomsböcker i genrer från A till Ö, 1 
A‒K (Lund, 1989); Tusentipset. Barn- och ungdomsböcker i genrer från A till Ö, 2 L‒Ö, 6 omarb uppl 
(Lund, 2007); http://www.oyate.org, 18.8.2011; http://americanindiansinchildrensliterature.blogspot.
com innehåller förutom debattinlägg, litteraturlistor och artiklar i fulltext. Syfte: “American Indians in 
Children’s Literature (AICL) provides critical perspectives and analysis of indigenous peoples in children’s 
and young adult books, the school curriculum, popular culture, and society.” 18.8.2011. 

26  Staffan Jansson, Indianböcker i Sverige: fiktion och fakta: en bibliografi, http://www.lingonline.jonkoping.
se/Bibliografi/. 18.8.2011.
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För att visa hur böckerna mottagits av kritikerna har jag granskat ett urval 
recensioner i artiklar och dagstidningar. Dessa har jag fått fram på olika sätt och 
jag återkommer till detta under respektive tidsperiod. Detsamma gäller de läsar-
undersökningar som jag använt som underlag för att ta reda på mer om läsarnas 
preferenser. 

När det gäller analysen av de svenska originaltexterna börjar jag med att un-
dersöka hur relationen mellan indianer och vita skildras under olika perioder. Det 
som författarna förmedlar är också beroende av vilka berättartekniska grepp de 
använder. Jag undersöker bland annat hur författarna bygger upp förväntningar 
och spänning, detta för att avgöra om berättelserna upprepar samma mönster el-
ler om det finns variationer. Här diskuterar jag också vilken inverkan de översatta 
indianboksförfattarna haft på de svenska författarna. 

Textens framställning förstärks ofta av bokens fysiska inramning. Därför kom-
menterar jag ett urval av indianböckerna med avseende på omslag, eventuella 
illustrationer och kartor samt i vissa fall baksidestext. För att få ett tydligare grepp 
om omslagsbilden utgår jag från den teori som förmedlas av Gert Z Nordström i 
artikeln ”Den seriösa ungdomsbokens förpackning”.27 Han ser omslagsbilden ur 
tre infallsvinklar: den denotativa som utgör en beskrivning av bildens konkreta 
uppbyggnad och handling, den konnotativa som tar hänsyn till de associationer 
som bilden ger upphov till samt det rent textmässiga budskapet.

Postkolonial teori
Bland minoritetsbefolkningarna hör Nordamerikas indianer till en folkgrupp 
som ofta har utsatts för etniskt stereotypa skildringar i barn- och ungdomslittera-
turen.28 Innan jag redogör för de postkoloniala tankarna vill jag lyfta fram några 
uttryck som är av betydelse i det fortsatta resonemanget. Jag utgår därvid från Det 
allmänmänskliga och det kulturbundna av Åke Daun där han diskuterar begrepp 
som natur, kultur, identitet och etnicitet.29 Till skillnad från natur är kultur enligt 
Daun inlärd och börjar där handlingar får sin kulturspecifika form som seder 
och bruk, där känslornas intensitet påverkas av sociokulturella stimuli och där 
vissa kontexter föreskriver vissa känslor. Identitet definieras som: ”det innehåll av 
egenskaper och kollektiva tillhörigheter som individen tillskriver sig i relief mot 
andra.”30 Daun menar dock att identitet också kan beskrivas som den säregenhet 
med vilken andra ser på individen. När det gäller etnicitet skriver Daun: ”Etnisk 

27  Gert Z Nordström, ”Den seriösa ungdomsbokens förpackning”, Ungdomsboken: värderingar och mönster, 
red Vivi Edström och Kristin Hallberg (Stockholm, 1984), s [227]‒251. Uppsatsen är en omarbetning 
av Gert Z Nordström, ”Den seriösa ungdomsbokens förpackning”, Bilden i barnboken, red Lena Fridell 
(Göteborg, 1977).

28  Jag använder begreppet etnisk stereotyp så som det förklaras i Nationalencyklopedin: ”skapandet och 
användandet av standardiserade och förenklade föreställningar om en etnisk grupp och dess kultur.” http://
www.ne.se/etniskstereotyp, Nationalencyklopedin 17.12.2011.

29 Åke Daun, Det allmänmänskliga och det kulturbundna (Stockholm, 1999).
30 Daun, s 158.
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tillhörighet är socialt konstruerad, dvs. en position eller status som kollektivt till-
skrivs vissa individer. Tillskrivningen sker på språklig, religiös eller annan grund. 
I många fall görs denna tillskrivning såväl av kollektivets egna medlemmar som 
av utanförstående.”31

Den kanske viktigaste frågan i min undersökning hänger samman med vilken 
bild av indianerna som framträder i texterna. Synen på indianerna är naturligt 
nog förknippad med den tidpunkt vid vilken boken är skriven, även om bilden 
varierar från en bok till en annan. För att undersöka hur indianerna skildras vid 
olika tidpunkter utgår jag till stor del från postkolonial teori. Edward Said visar 
i boken Orientalism hur de europeiska föreställningarna om Orienten leder fram 
till ett betraktande av världen i termer av vi, det som är bekant och de Andra, det 
som är okänt och annorlunda.32 Bilden av den Andre utgår ofta från förenklingar 
och kollektiva grupper utan hänsyn till den individuella mångfalden.

De västerländska imperiernas uppkomst och allt som följde i deras spår i form 
av slaveri, tvångsförflyttningar, folkvandringar och etnisk och kulturell diskri-
mination är utgångspunkt för den postkoloniala teorin. I The empire writes back 
menar författarna att termen postkolonial täcker kultur som påverkats av den 
imperialistiska processen från det ögonblick kolonisationen var ett faktum till 
dags dato.33 Postkolonial teori är sålunda ett både vitt och heterogent begrepp. 
Grundläggande är att den länkar ihop kolonialmakternas påverkan med motstån-
det från de tidigare koloniserade samhällena, medan den lokala förankringen visar 
variationerna. Inom den postkoloniala litteraturen är historia, plats, språk och 
identitet återkommande frågor. 

De forskare som jag stöder mig på är framförallt sådana som diskuterar de postko-
loniala teorierna ur barnlitterärt perspektiv, även om de utgår från samma teoretiker 
som de som forskar på vuxenlitteratur. I introduktionen till Voices of the other, som 
är en samling artiklar om barnlitteratur i ett postkolonialt sammanhang, definierar 
Roderick McGillis de olika termerna. “Colonialism is [---] the term we use for an 
activity among peoples that involves one group assuming priority and authority 
over another group”.34 Postkolonialism definieras genom “a self-consciousness on 
the part of emerging peoples of a history, a culture, and an identity separate from 
and just as important as those of the imperial ‘masters’”.35 Uttryckssätten kan va-
riera: medan en del författare anammar de västerländska formerna, vidmakthåller 
andra författare sin egen kulturs mönster. Enligt McGillis har en form av neoko-
lonialism börjat uppträda inom barn- och ungdomslitteraturen som en reaktion 

31 Daun, s 172.
32 Edward Said, Orientalism (New York, 1978). 
33  Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och Helen Tiffin, The empire writes back. Theory and practice in post-colonial 

literatures (London, 1989).
34  Roderick McGillis, “Introduction”, Voices of the other. Children’s literature and the postcolonial context, red 

Roderick McGillis (New York, 2000), s xix‒xxxii; s xxii.
35 McGillis, 2000, s xxiii.
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mot postkolonialismens hyllande av specifika kulturella värden: “neocolonialism 
manifests itself as both a depiction of minority cultures as inveterately other and 
inferior in some ways to the dominant European or Eurocentric culture, or as an 
appropriation of other cultures ‒ that is, an assimilation of minority cultures into 
the mainstream way of thinking.”36 Till skillnad från kolonialismen som mest 
bestod av politiska och territoriella aktiviteter är neokolonialismen snarare av 
ekonomisk och kulturell art. 

Med postkolonial teori kan vi undersöka hur det imperialistiska förtrycket på-
verkat de koloniserade folkens kultur och identitet. Hur är det då med barn och 
ungdomar? Är inte de också utsatta för en förmyndarattityd? Deras litteratur både 
skrivs och recenseras i regel av vuxna. I artikeln ”The other. Orientalism, colo-
nialism and children’s literature” har Perry Nodelman jämfört Edward Saids teori 
om västvärldens förtryck av andra kulturer med vuxenvärldens syn på barn- och 
ungdomskultur.37 Hans slutsats blir att ingen vuxen kan undgå att uppträda som 
kolonisatör. Med detta synsätt kan även barn- och ungdomslitteratur definieras 
som kolonial och en analys ur postkolonialt perspektiv skulle bli verkningslös. 
Nodelman har ingen lösning på dilemmat, men anser att barn- och ungdoms-
boksförfattare bör vara medvetna om sin imperialistiska roll. Roderick McGillis 
för en liknande diskussion i inledningen till det nummer av tidskriften Ariel som 
ägnas åt postkolonialism i barn- och ungdomslitteraturen.38 Han instämmer i 
synen på vuxna som kolonisatörer, men intar ett positivare förhållningssätt. Som 
medvetna vuxna kan vi lyfta fram litteratur som visar att det finns många olika 
kulturer i världen och att deras berättelser är lika värdefulla och inspirerande som 
de västerländska. En liknande tanke finns i en artikel av Shaobo Xie där han dis-
kuterar olika betydelser av otherness, det vill säga synen på det som är annorlunda 
i relation till västvärldens kulturella hegemoni. Xie skriver: “I will argue that the 
postcolonial discourse of difference must be conceived as an unfinished project, 
for only through celebrating and legitimizing difference can the uncanny, alien 
otherness be recognized, accepted, and appreciated.”39

En återkommande fråga när det gäller postkolonial litteratur är författarens 
bakgrund, något som kan ha betydelse både för textens innehåll och utform-
ning. Problematiken diskuteras i artikeln “Insiders, outsiders, and the question 
of authenticity” av Nina Mikkelsen.40 Hon menar att frågan gäller om författaren 
kan använda sin research på ett sätt som får läsaren att uppleva händelserna från 

36 McGillis, 2000, s xxiv.
37  Perry Nodelman, “The other. Orientalism, colonialism, and children’s literature”, Children’s literature 

association quarterly, 17 (1992), s 29‒35.
38 Roderick McGillis, “Postcolonialism, children, and their literature”, Ariel 28 (1997), s 7‒15.
39  Shaobo Xie, “Rethinking the identity of cultural otherness. The discourse of difference as an unfinished 

project”, Voices of the other, s 1‒16; s 4.
40  Nina Mikkelsen, “Insiders, outsiders, and the question of authenticity. Who shall write for African 

American children?”, African American review, 32 (Spring 1998), s 33‒49.
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insidan. Mikkelsen avslutar dock artikeln med att påpeka att det kan ha betydelse 
vem som förmedlar en specifik kultur. De som är födda och uppfostrade i samma 
kultur kan visserligen ha olika upplevelser, men har ändå större möjlighet att visa 
nyanser, som en utomstående författare, hur väl påläst den än är, inte är medveten 
om och därför inte kan förmedla. 

De flesta forskare är eniga om att förutsättningen för att kunna skriva om en 
annan kultur än sin egen är att författaren gör en grundlig research. Roderick Mc-
Gillis visar emellertid att faktabakgrunden kan användas på olika sätt. Han skiljer 
på författarens objektiva kunskaper och den emotionella förståelsen: 

To know something is either to take possession of it or to take one’s being 
from it. In other words, to know a culture we might either assume a posi-
tion of dominance from outside the culture or a position of understand-
ing from inside it, even if ‘inside’ does not necessitate being born into the 
culture. The former position perpetuates the colonial situation; the lat-
ter means giving up something of which we are to the group we wish to 
celebrate, allowing a culture to work its way with us, to know us in or-
der that we can know it. This is not easy, and for this reason persons who 
write with authority from inside a culture are most often persons who 
have deep attachment to that culture. Writing from inside means having 
no wish to use or appropriate cultural material for the purposes of plot41

Den postkoloniala ideologin är inte enbart en angelägenhet för medvetna författare 
som vill återerövra en kulturell identitet; den kan även tillämpas på litterära verk, 
som inte skrivits ur ett postkolonialt perspektiv. Roderick McGillis påpekar att vi 
vanligtvis inte reagerar över litteratur som framhäver skillnader och som förutsätter 
att en privilegierad grupp härskar över en annan. Postkolonialism öppnar sålunda 
för möjligheten att läsa litterära verk på ett nytt sätt: ”Postcolonial reading uncovers 
the constructedness of cultural identity.”42 Som exempel kan nämnas Mavis Reimers 
läsning av Francis Hodgson Burnetts bok A little princess.43 Med detta synsätt kan 
även effekten av exotism, i betydelsen att främmandegöra, lyftas fram och granskas.

I Unsettling narratives fokuserar Clare Bradford på kolonisation via nybyggarsam-
hällen i Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA ur ett postkolonialt perspektiv.44 
Hon inleder med följande definition: “For the purposes of this study, I define settler 
societies as those where colonizers (settlers) exercised racial domination over the 
autochthonous inhabitants of the lands they invaded, and where Indigenous peoples 

41  Roderick McGillis, “”And the celt knew the Indian”. Knowingness, postcolonialism, children’s literature”, 
Voices of the other, s 223‒235; s 223.

42 McGillis, 1997, s 12.
43 Mavis Reimer, “Making princesses, re-making A little princess”, Voices of the other, s 111‒134.
44  Bradford bygger sitt resonemang på postkoloniala teoretiker som Bill Ashcroft, Homi Bhabha och Edward 

Said.
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continue to seek recognition, compensation, and self-determination.”45 I bokens 
första del diskuterar Bradford dels texter av författare från ursprungsbefolkningarna 
och dels det hon kallar ”White imaginings”. Andra delen ägnas åt kriterier med 
postkolonial innebörd såsom plats, tid, nation, gränser och resor. 

Under arbetets gång får jag anledning att återkomma till de här refererade 
tankarna om postkoloniala förhållningssätt.

Narratologi, ideologi och genusperspektiv
När det gäller att undersöka berättarperspektivet utgår jag från narrativ teori som 
den presenteras av Maria Nikolajeva i Barnbokens byggklossar.46 De grundläggande 
aspekterna på en litterär text är vad som berättas och hur det berättas. Här använder 
Nikolajeva termerna historia (story) och berättelse eller diskurs (discourse). En 
berättelse kan bestå av flera nivåer eller fiktionsplan och den nivå som historien 
utspelar sig på kallas diegetisk. Berättarens förhållande till den diegetiska nivån kan 
se ut på flera olika sätt. En berättare som befinner sig på samma nivå som det han 
berättar om och därmed är identisk med en av personerna kallas homodiegetisk 
eller autodiegetisk om han förmedlar sin egen historia. Heterodiegetisk kallas den 
berättare som befinner sig på en annan nivå och inte är identisk med någon person 
i berättelsen. Nästa steg är att undersöka berättarens distans till den diegetiska ni-
vån. Den kan antingen vara intradiegetisk om händelserna berättas efter hand som 
de utspelar sig eller extradiegetisk om berättaren har distans till det som relateras. 

Ett annat användbart begrepp är synvinkeln. Maria Nikolajeva skriver: ”För-
utom att använda en berättarröst kan författare variera berättartekniken genom att 
tillgripa olika synvinklar och perspektiv. Rösten syftar alltså på den instans i texten 
som talar. Synvinkeln syftar på den instans genom vars ögon eller medvetande vi 
som läsare får uppleva händelserna.”47 De olika synvinklarna kan varieras inom 
texten; så kan t ex huvudpersonen ha en egen synvinkel, medan berättaren har en 
annan. John Stephens poängterar betydelsen av synvinkelsbegreppet i Language 
and ideology in children’s fiction: “Point of view is the aspect of narration in which 
implicit authorial control of audience reading strategies is probably most power-
ful.”48 Han delar in begreppet i “perceptual point of view” och “conceptual point 
of view”. Förutom att svara på frågan ”vem ser?” tar den senare varianten också 
hänsyn till att den som ser intar en speciell attityd. Nikolajeva ger begreppet kon-
ceptionsvinkel en liknande innebörd: ”överförd, konceptionsvinkel, eller ideologisk   
 
 

45 Bradford, 2007, s 4.
46  Maria Nikolajeva utgår i sin tur från Gérard Genette, Narrative discourse. An essay in method (Oxford, 

1982) även om Genette har en något annorlunda terminologi. Termerna story och discourse är hämtade 
från Seymour Chatman.

47 Nikolajeva, 2004, s 167. 
48 John Stephens, Language and ideology in children’s fiction (London, 1992), s 26.
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vinkel innebär att läsaren inte bara ser händelserna från ett visst perspektiv, utan 
även tillåts ta del av tankar, övertygelser, åsikter, kanske en hel världsåskådning.”49 

Fokalisering kan användas för att göra en mer exakt undersökning av berät-
tarperspektivet. Nikolajeva formulerar det så här: ”Med fokaliseringen avses en 
begränsning av den information som släpps ut av berättaren till läsaren genom 
den fokaliserade karaktären, eller fokalisatorn.”50 Det gör att läsaren förleds tro att 
det är den fokaliserade personen som berättar. På så sätt kan en vuxen berättare 
ge sken av att händelserna ses via ett barns ögon. Man skiljer vanligen på tre typer 
av fokalisering. Vid icke-foalisering ser och vet berättaren mer än fokalisatorn, 
berättaren kan till exempel redogöra för vad de andra personerna tänker och kän-
ner, något som den fokaliserade personen inte vet något om. Extern fokalisering 
innebär att berättaren vet mindre än fokalisatorn, vars tankar och känslor förblir 
okända för läsaren. Den tredje varianten är intern fokalisering och då ser och vet 
berättaren precis lika mycket som fokalisatorn. 

Författarens val av berättarstrategi hänger samman med vilken ideologi som 
presenteras. Med stöd i John Stephens teorier skriver Helene Ehriander: ”En för-
fattares ideologi finns i hela diskursen. Den finns i formen och strukturen likaväl 
som i innehållet och den tar sig uttryck också i sättet att behandla fakta samt i 
det urval av fakta som tas upp i texten. Redan i valet av tidsepok och händelser 
är texten bärare av en ideologisk position.”51 När jag diskuterar författarnas ideo-
logiska inställning utgår jag till stor del från Stephens teorier. Han påpekar bland 
annat att slutet i en fiktiv berättelse kan vara betydelsefullt: “Narrative structure, 
and especially closure, is an ideologically powerful component of texts, since aes-
thetic completeness and the sense of an appropriate story ending spill over into 
affirmations of the discourse’s thematic conclusions. But an open ending can still 
be ideologically powerful by evoking particular values and assumptions by its very 
evasion of them.”52 Hur böckerna avslutas kommer därför att vara av intresse vid 
mina analyser. Peter Hollindale, som också diskuterat ideologi i barnlitteraturen, 
menar att den kan delas in i tre nivåer.53 Den kan vara ett öppet och uttalat element 
i texten, som ger uttryck för sociala, politiska eller moraliska föreställningar. Pas-
siv ideologi innebär att författarens antaganden finns inskrivna i texten utan att 
de formuleras i klartext. En tredje variant är att ideologin ingår i språket genom 
ordval och syntax. 

Indianböcker anses som traditionellt manliga både vad gäller karaktärer och 
läsare. Emellertid är genusperspektivet en företeelse som förändras över tid. När 

49 Nikolajeva, 2004, s 168.
50 Nikolajeva, 2004, s 172.
51  Helene Ehriander, Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker (Lund, 

2003), s 25.
52 Stephens, 1992, s 44.
53  Peter Hollindale, “Ideology and the children’s book”, Children’s literature. Critical concepts in literary and 

cultural studies, 3 (2006), s 101‒119.
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det gäller den historiska delen av indianböckerna tar jag min utgångspunkt i The 
image of man av George L Mosse. Där beskriver han framväxten av den moderna 
maskuliniteten, som han menar är kopplad till det nya borgerliga samhällets fram-
växt vid slutet av 1700-talet.54 Mosse tar bland annat upp de militära dygdernas 
betydelse: ”Heroism, death, and sacrifice became associated with manliness”55 Han 
visar också att franska revolutionen och Napoleonkrigen ledde till en ny nationell 
medvetenhet. De som inte passade in i det nya mönstret betraktades som miss-
lyckade individer: ”Such outsiders were either those whose origins, religion, or 
language were different from the rest of the population or those who were perceived 
as asocial because they failed to conform to the social norms.”56 

I Sverige har maskulinitet diskuteras bland annat av Margot Bengtsson och Jonas 
Frykman i en rapport om mansforskning.57 De ser framförallt maskulinitet i ett 
socialt sammanhang, till exempel hur relationen mellan könen förändras under olika 
perioder av livet. 1998 gav en grupp för mansforskning i Göteborg ut antologin 
Rädd att falla, där studien ”En historia om manlig gråt” av Claes Ekenstam ingår. 

58 Författaren stödjer sig på Mosses framställning av det moderna mansidealets 
framväxt. Han visar hur självkontroll och frånvaro av passioner blir allt mer för-
härskande vid 1700-talets slut. Denna tendens fortsatte under 1800-talet när gråt 
förknippades med feminina uttryck. Fysisk fostran skulle bidra till en stark kropp 
som tålde att utsättas för smärta, men också ett starkt psyke med siktet inställt på 
hög moral och patriotism. Mot slutet av 1800-talet blir kravet på manliga egenska-
per som fysisk styrka ännu starkare och att gråta offentligt blir alltmer otänkbart. 
Detta manlighetsideal kulminerar enligt Ekenstam med 1930-talets auktoritära 
mansbild. Ekenstams artikel blir en av utgångspunkterna när jag undersöker hur 
genusperspektivet förändras i indianböckerna.

I boken Det första könet? identifierar Thomas Johansson tre olika strategier inom 
mansforskningen. 59 Patriarkatsteorin tar sin utgångspunkt i manssamhällets tradi-
tionella förtryck av kvinnor och barn. Rationalitet genomsyrar allt tänkande och 
drabbar inte bara kvinnor, eftersom männen påverkas och hindras i sin känslomäs-
siga utveckling. Den tredje strategin bygger på begreppet hegemonisk maskulinitet, 
vilken syftar på mäns överordnade position över kvinnor, men också över andra 
män, och utgör en idealbild för män att förhålla sig till.60 Johansson tar också upp 
homosocialitet: ”Begreppet i sig syftar till manlig gemenskap och strävan efter att 

54 George L Mosse, The image of man. The creation of modern masculinity (New York, 1996).
55 Mosse, s 50.
56 Mosse, s 56.
57 Margot Bengtsson och Jonas Frykman, Om maskulinitet. Mannen som forskningsobjekt (Stockholm, 1987).
58  Claes Ekenstam, ”En historia om manlig gråt”, Rädd att falla. Studier i manlighet, Claes Ekenstam m fl 

(Stockholm, 1998), s [50]‒123.
59 Thomas Johansson, Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (Lund, 2000).
60 R W Connell har formulerat teorin om den hegemoniska manligheten i Masculinities (Berkeley, 1995), s 
77 f.
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sluta sig samman på basis av kön.”61 Jag kommer att använda de olika begreppen 
när jag diskuterar manlighet i de olika böckerna.

Liksom när det gäller postkolonial teori är jag angelägen om att se de olika 
texterna ur ett barnlitterärt perspektiv. Frågan om manlighet diskuteras bland 
annat i artikeln ”Who the boys are” av Perry Nodelman.62 Han delar upp de olika 
antagandena i kategorier som biologi, självkontroll, självtillräcklighet och grupp-
beteende. Ett övergripande synsätt som påverkar hur vi ser på världen generellt är 
kulturell maskulinitet. Detta innebär ett traditionellt tänkande där män är över-
lägsna kvinnor och understryker det patriarkaliska och imperialistiska synsätt som 
delar människor i olika grupper. Nodelman visar också att det allmänna talesättet 
”boys will be boys”, som används för att ursäkta pojkars beteende, i själva verket 
är en social konstruktion.63 Med utgångspunkt i amerikansk forskning beskriver 
Magnus Öhrn begreppet pojkologi, som har en liknande innebörd : ”idéer med 
vissa gemensamma drag, vilka i korthet går ut på en positiv grundsyn på de vilda 
pojkåren, då de utgör en övergående fas som är att jämföra med tidiga skeden 
i mänsklighetens utveckling. Denna fas sågs som en nödvändig del av pojkens 
utveckling till man.”64 Magnus Öhrn beskriver de olika faserna i artikeln ”Från 
mammas kjol till pappas like”.65 Första fasen får benämningen ”I den kvinnliga 
intimsfären” och innebär att protagonisten fortfarande befinner sig under moderns 
beskydd. Den andra fasen kan betecknas som en mellanfas där pojken får mer ansvar 
och samtidigt prövar sina vingar i vildare lekar. Magnus Öhrn kallar den perioden 
för ”i pojklandet” och menar då en plats i närheten av hemmet där pojkarna går 
samman i en homosocial sfär. Den tredje och sista fasen innebär en orientering 
mot de vuxna männens krets och får därmed benämningen ”mot vuxenvärlden”.

När det gäller att visa hur författarnas skildringar av böckernas hjältar förändras 
utgår jag från Deconstructing the hero av Margery Hourihan. Hon menar att hjäl-
ten, för att uppnå sitt mål, måste fokusera på sin handlingskraft och hitta manliga 
hjälpare. Känslor kan hota hans kontroll och hindra honom från att slutföra sin 
gärning och därför måste allt sådant hållas nedtryckt. Det fåtal kvinnor som upp-
träder i hjälteberättelsen ses ofta som störande element, åtminstone till dess att 
uppdraget är slutfört. Hourihan påpekar att de traditionella hjälteberättelserna 
lever kvar i vår tid, även om många författare försöker underminera deras status. 
Kritik mot tomheten i det moderna samhället skapar hjältar med egenskaper som  
 

61 Johansson, s 147.
62  Perry Nodelman, “Who the boys are. Thinking about masculinity in children’s fiction”, The new advocate 

15 (Winter 2001), no 1, s 9‒18.
63 Nodelman, 2001, s 11.
64  Magnus Öhrn, ”Klart slut varulvstjut ‒ den litterära pojkhumorn och exemplet Bert”, Barnboken 2011:2, s 

6‒29; s 11, även http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sbi-43 28.12.2012. 
65  Magnus Öhrn, ”Från mammas kjol till pappas like. Pojkdomens livslinje i äldre svensk barnlitteratur”, 

Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet, red Fanny Ambjörnsson och Maria Jönsson (Göteborg & 
Stockholm, 2010), s 182‒201.
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osäkerhet och självförakt. Istället för lyckliga slut med definitiva lösningar väcker 
sluten i den moderna hjälteberättelsen nya frågeställningar. 

I “Gender, genre and children’s literature” beskriver John Stephens svårigheterna 
med att förändra genreperspektivet i traditionella genrer: “A writer who wishes to 
use the genre but give it a different gender inflection has to find ways to simul-
taneously invoke and dismantle a reader’s expectations derived from gendered 
schemata and narrative frames.”66 Det gäller sålunda att vara observant både på 
storyn det vill säga vad som berättas och framförallt hur det berättas. I det senare 
fallet blir begreppen synvinkel och fokalisering åter aktuella.

Den historiska ungdomsromanens uppkomst och kännetecken diskuteras i The 
distant mirror av Joanne Brown och Nancy St. Clair.67 När det gäller genusper-
spektivet konstaterar författarna att valet av manliga hjältar i historiska barn- och 
ungdomsböcker till stor del berodde på att det var pojkarna och männen som gav 
sig ut på äventyr. Det var först under inflytande av kvinnorörelserna vid 1900-ta-
lets senare del som unga kvinnor fick mer framträdande roller och skildrades som 
starka och självständiga. 

Debbie Ann Reese har i uppsatsen ”Representations of Native American women 
and girls in children’s historical fiction” undersökt bilden av indianska flickor och 
kvinnor i både äldre och nyare litteratur.68 Hon sammanställer bland annat en rad 
kännetecken, som karakteriserar indiankvinnorna under historisk tid. Det kan 
gälla kvinnornas klädsel och framtoning, deras roll i familjen och samhället samt 
deras engagemang i praktiska ting som husbyggande och odling. 

Tidigare forskning
Trots den omfattande indianboksutgivningen i Sverige har det inte publicerats 
någon akademisk avhandling eller annan omfattande forskning kring indianböcker. 
I avhandlingen Rött eller grönt? av Marika Andræ diskuteras hur pojk- och flickböck-
ernas innehåll ger uttryck för olika ideal och livsmöjligheter.69 Det övergripande 
syftet är ”att klarlägga hur äldre och nyare uppfattningar om könsnormer uttrycks 
i B Wahlströms ungdomsböcker.”70 Hon har analyserat 43 pojkböcker utgivna av 
B Wahlströms förlag 1914‒1944 och kan visa att äventyrsskildringarna dominerar 
och att det bland dem finns flera indianböcker. Hjortfotböckerna av Edward S 
Ellis analyseras i kapitlet ”Äventyr i vildmarken”, något som jag återkommer till.

 

66 John Stephens, “Gender, genre and children’s literature”, Signal 79 (Jan 1996), s 17‒30; s 19.
67  Joanne Brown och Nancy St. Clair, The distant mirror. Reflections on young adult historical fiction (Lanham 

Md, 2006).
68  Debbie A Reese, “Representations of Native American women and girls in children’s historical fiction”, 

Beauty, brains, and brawn. The construction of gender in children’s literature, red Susan Lehr (Portsmouth, 
NH, 2001), s 127‒141.

69  Marika Andræ, Rött eller grönt. Flicka blir kvinna och pojke blir man i B Wahlströms ungdomsböcker 
1914‒1944 (Stockholm, 2001).

70 Andræ, s 18.
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I den tidigare nämnda boken Människan och makterna visar Gudrun Fagerström 
bland annat hur de nordamerikanska indianernas religioner skildras i de skönlit-
terära barn- och ungdomsböckerna. Fagerström undersöker både översatta indi-
anböcker och svenska original från 1960-talet och framåt. Flera av Stig Ericsons 
senare indianböcker får utgöra exempel. 

Pojkboken, så som den gestaltade sig under senare delen av 1800-talet och förra 
hälften av 1900-talet, diskuteras i Conny Svenssons bok Pli på pojkar.71 Syftet är att 
”undersöka hur unga läsare skolats in i och förberetts för sina samhälleliga uppgifter 
som män.”72 I kapitlet ”På havet och prärien” behandlas Richard Melanders böcker. 

Ulf Jonas Björk studerar i en artikel utgivningen av indianböcker i Sverige under 
perioden 1862‒1895.73 Syftet är att visa omfattningen av indianboksgenren under 
dess tidiga glansdagar och att diskutera vilka reaktioner den väckte. Detta fullföljs 
genom omnämnandet av ett stort antal indianboksförfattare, vilka översattes till 
svenska. Hur dessa mottags i Sverige visar Björk genom utdrag ur recensioner i 
de svenska tidningarna.

Min egen indianboksforskning började med en uppsats där jag ville visa hur 
bilden av indianerna nyanserats över tiden genom att jämföra ett antal böcker från 
1800-talets senare del med böcker från 1900-talets andra hälft.74 2006 färdigställde 
jag licentiatuppsatsen ”Den röda vägen. Stig Ericson och indianböcker på svenska 
för barn och ungdom”.75 Där är mitt huvudsakliga syfte att visa hur Stig Ericson 
förnyade den svenska barn- och ungdomsboken om indianer. I artikeln ”Förtryck 
av ett minoritetsfolk” anlägger jag ett postkolonialt perspektiv på indianböcker 
för barn och unga.76

På 1970-talet var intresset för minoritetsfolk stort i Sverige och det skrevs flera 
uppsatser och specialarbeten om indianböcker för barn och unga. ”Indianen i några 
äldre och några nyare ungdomsböcker” av Jan Andersson har som syfte att undersöka 
hur indianen skildras som litterär gestalt.77 Margareta Thelander redogör i ”Den 
siste mohikanen ‒ en vuxenromans väg till barn- och ungdomsbok” för skillnaderna 
mellan de förkortade utgåvorna och originalboken.78 Vid Bibliotekshögskolan i 

71 Conny Svensson, Pli på pojkar. Från Dumas till Kar de Mumma (Stockholm, 2008).
72 Conny Svensson, 2008, s 10.
73  Ulf Jonas Björk, “Stories of America. The rise of the “Indian book” in Sweden 1862‒1895”, Scandinavian 

studies 75 (2003), s 509‒526.
74  Yvonne Pålsson, ”Från grymma krigare till kärleksfulla vänner. Hur indianböcker för barn i Sverige 

förändrats under 1900-talets senare del”, C-uppsats, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds 
universitet, 1994.

75  Yvonne Pålsson, ”Den röda vägen. Stig Ericson och indianböcker på svenska för barn och ungdom”, 
licentiatuppsats vid Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, 2006.

76  Yvonne Pålsson, ”Förtryck av ett minoritetsfolk. Postkoloniala aspekter på indianböcker för barn och 
unga”, Barnboken, 2008:2, s 37‒48. Även tillgänglig på http://www.sbi.kb.se/Forskning/Barnboken/ 
28.12.2011.

77  Jan Andersson, ”Indianen i några äldre och några nyare ungdomsböcker”, C1/D1-uppsats vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 1974.

78  Margareta Thelander, ”Den siste mohikanen – en vuxenromans väg till barn- och ungdomsbok”, C-uppsats 
vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 1974.
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Borås skrev Ulla Nilvén specialarbetet ”Indianböcker ‒ god eller dålig litteratur” 
med syfte att se om synen på minoritetsproblem förändrats i indianböckerna.79 
Marianne Rietz gjorde en förteckning över indianböcker i ”Indianböcker för barn 
och vuxna ‒ en kommenterad litteraturlista” vid samma institution.80 

När det gäller handböcker och litteraturhistoriska översiktsverk nämns indian-
böckerna ofta i samband med presentationer av äventyrsböcker. Här ger jag några 
exempel på vad barnlitteraturhistoriska verk tar upp till behandling. I Barnboken 
genom tiderna ger Göte Klingberg en översikt över barnlitteraturen. Indianboken 
behandlas under rubriken ”Den historiska äventyrsromanen: krigsskildringen, 
indianboken, vildmarksboken, sjörövarromanen etc.”.81 Han nämner de författare 
som tidigt översattes till svenska som James Fenimore Cooper, Frederick Mar-
ryat, Robert Montgomery Bird, Thomas Mayne Reid och Edward S Ellis. Av de 
franska författarna lyfter Klingberg fram Gabriel Ferry och Gustave Aimard och 
från Tyskland Karl May. Eva von Zweigbergk nämner också några av de översatta 
indianboksförfattarna i Barnboken i Sverige 1750‒1950 från 1965. Den svenske 
författaren Richard Melanders bok I Sitting Bulls land får utgöra exempel på den 
recensionsverksamhet som Fredrika Bremer-förbundets granskningskommitté 
bedrev vid 1800-talets slut.82

Anne-Marie Alfvén-Eriksson beskriver i den första utgåvan av antologin Läsning 
för barn från 1971 verk av James Fenimore Cooper, Edward S Ellis och Karl May.83 
Hon efterlyser böcker skrivna ur indianskt perspektiv och nämner böcker av E J 
McGraw och Anna Jürgen som ett steg på vägen till mer nyanserade skildringar. 
Stig Ericsons första indianböcker får både positiva och negativa kommentarer. I den 
andra upplagan av Läsning för barn skriver Stig Ericson om historiska barnböcker.84 
Den enda indianbok som nämns är emellertid Den siste mohikanen av J F Cooper. 
Stefan Mählqvist tar åter upp indianböckerna i den tredje utgåvan 1978.85 Förutom 
de återkommande författarna J F Cooper, E S Ellis och Karl May, omnämns de 
långa serier om Buffalo Bill och Texas Jack, vilka gavs ut i häftesform. Därefter 
följer en uppräkning av de författare som skildrar indiankulturen på ett nytt sätt: 
Anna Jürgen, Lois Lenski, E J McGraw och Natalie Savage Carlson. Av svenska 
författare nämns Helmer Linderholm, Stig Ericson och Olle Mattson. 

Mest utförligt är indianboksavsnittet i Ungdomslitteraturen där indianböckerna 
presenteras under rubrikerna ”Indianer och nybyggare” och ”Den nya indianboken”.86 

79  Ulla Nilvén, ”Indianböcker ‒ god eller dålig litteratur: ett försök till värdering”, Specialarbete vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, 1975.

80  Marianne Rietz, ”Indianböcker för barn och vuxna ‒ en kommenterad litteraturlista”, Specialarbete vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, 1979.

81 Göte Klingberg, Barnboken genom tiderna (Stockholm, 1962), s 54‒69.
82 Zweigbergk, 1965, s 240 f.
83 Anne-Marie Alfvén-Eriksson, 1971, s [60]‒63.
84  Stig Ericson, ”Ädla hjältar och ”vanliga” människor”, Läsning för barn, 2 uppl (Stockholm, 1973), s 

146‒148.
85 Stefan Mählqvist, ”Indianer och vita”, Läsning för barn, 3 uppl (Stockholm, 1978), s 162‒164. 
86 Furuland m fl, 1994, s 103‒106, s 107‒122.
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Det förstnämnda avsnittet tar upp samma översatta författare som Klingberg, men 
nämner även Richard Melander. Under den senare rubriken återfinns författarna 
Lois Lenski, E J McGraw och Anna Jürgen, vars böcker tar upp temat med vita 
barn som uppfostras hos indianerna och ofta hamnar i en lojalitetskonflikt mellan 
de vita släktingarna och de indianska fosterföräldrarna. Från 1980-talet nämns de 
översatta författarna Elizabeth George Speare och Jan Hudson. Ett kortare avsnitt 
ger en resumé av litteratur om Syd- och Mellanamerikas indianer. Av svenska 
författare beskrivs Helmer Linderholms och Stig Ericsons författarskap. Här ges 
även textprov från olika versioner av James Fenimore Coopers Den siste mohikanen, 
Hjortfot av Edward S Ellis, Indianernas fånge av Lois Lenski samt ett avsnitt ur 
Jenny och den röda stormen av Stig Ericson.

Lena Kjersén Edman placerar också in indianböckerna under äventyrsberättelserna 
i Barn- och ungdomsböcker genom tiderna. Under rubriken ”Klassiska indianböcker” 
nämns J F Cooper och E S Ellis.87 Av de moderna översatta författarna har hon valt 
ut John Reynolds Gardiner med boken Spring Fanny! Spring!.88 Helmer Linderholm 
och Stig Ericson får som tidigare representera de svenska indianboksförfattarna. 
I ett senare litteraturhistoriskt verk av Ann Boglind och Anna Nordenstam Från 
fabler till manga finns ett kort avsnitt om indianböcker.89 De författare som nämns 
är J F Cooper, E S Ellis och Gabriel Ferry. Den ende svenske författare som nämns 
i sammanhanget är Stig Ericson. 

Svenska indianboksförfattare har inte blivit föremål för någon mer omfattande 
biografi. Nils Abrahamson redogör för Richard Melanders författarskap och militära 
karriär i en skrift utgiven av Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona.90 Marie 
Ulmhed diskuterar Albin Widéns indianbild i en uppsats inom ämnet historia.91 
Syftet är dels att undersöka vilken bild av indianerna som finns i Widéns texter 
i relation till de traditionellt stereotypa indianbilderna och dels att studera indi-
anbildens funktion bland annat genom att redogöra för Widéns indianintresse 
genom åren. Det material som studeras är framför allt Albin Widéns facklitterära 
böcker och artiklar.

Den internationella forskningen är svår att överblicka och de verk som jag tar 
upp får betraktas som exempel. Coopers böcker om Skinnstrumpa har genom 
tiderna blivit föremål för ett antal avhandlingar. Här vill jag nämna ett arbete med 
finskt ursprung James Fenimore Cooper’s landscapes in the Leather-Stocking series 

87 Kjersén Edman, 2007, s 52 ff.
88  John Reynolds Gardiner, Spring Fanny! Spring! [Stone Fox, 1980], ill Pia Forsberg, övers John Hansson 

(Stockholm, 1982).
89  Ann Boglind och Anna Nordenstam, Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 

barn- och ungdomslitteratur (Malmö 2010), s 79 f.
90  Nils Abrahamson, Richard Melander. Författare från förra sekelskiftet. Biografi och bibliografi (Karlskrona, 

2003).
91  Marie Ulmhed, ””de svenska nybyggarna förstod konsten att upprätthålla grannsämja med det röda 

jägarfolket”. Om indianbilden och dess funktion i Albin Widéns populärvetenskapliga författande”, A2E-
uppsats i historia, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet, 2012.
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and other forest tales.92 Bokens syfte är att visa hur naturen genomsyrar Coopers 
texter: “Rarely if at all inserted purely as decoration, they [celebrations of nature] 
generally serve the main purpose of outlining the field of action, of enhancing and 
clarifying the native events, and of emphasizing the psychology of the characters.”93 
I Lederstrumpf ‒ ein deutsches Jugendbuch visar Irmgard Egger hur Coopers böcker 
förändrats genom olika bearbetningar samt hur de har mottagits i Tyskland under 
olika tidsperioder.94 Den tyske forskaren Hartmut Lutz undersöker i ”Indianer” 
und ”Native Americans” amerikansk indianbokshistoria, Karl Mays författarskap 
och hans efterföljare samt nutida indianklichéer.95 

Vid Åbo akademi har Annika Holmbom lagt fram ett sociologiskt arbete med 
titeln ”I didn’t even know what an Indian was”.96 Hon visar hur indianska författare 
från Kanada skriver i dialog med eller motstånd mot icke-indianska författare. Den 
postkoloniala diskursen ger Holmbom möjlighet att urskilja synen på befolkning, 
land, historia, språk, sociala relationer och självkänsla. 

I USA är forskningen kring barnböcker om indianer livaktig. Här ger jag exem-
pel på två avhandlingar från olika perioder. I The portrait of American Indians in 
children’s fictional literature undersöker Juanita O Cata 401 böcker utgivna mellan 
år 1900 och 1972.97 En av de slutsatser Cata kommer fram till är att majoriteten 
av vita författare beskriver indianerna på traditionellt sätt, vilket innebär att alla 
stammar bor i wigwams, har fjädrar i håret och skjuter med pilbåge. Indianska 
författare förlägger oftare handlingen till modern miljö och ger sina karaktärer mer 
individuella drag. Debbie Ann Reese, medlem av Nambe Pueblo tribe diskuterar i 
avhandlingen Representations of Native Americans in picture books recommended for 
early childhood classrooms 1945‒1999 indianböcker med hänsyn till genre, stam, 
kön, ålder, miljö och tid.98 Hon ser också på utgivningen ur ett social-kulturellt 
perspektiv och ställer då frågor av typen ”vems berättelse är detta?”, ”vems röster 
hörs?”, ”stämmer de kulturella detaljerna?”. Reese har fortsatt att forska om indianer 
i barnböcker och publicerat ett stort antal artiklar och böcker som jag återkommer 
till. Hon driver också den redan nämnda bloggen ”American Indians in children’s 
literature”. 

92  Kaarle-Juhani (Nalle) Valtiala, James Fenimore Cooper’s landscapes in the Leather-Stocking series and other 
forest tales (Helsinki, 1998).

93 Valtiala, s 12.
94  Irmgard Egger, Lederstrumpf ‒ ein deutsches Jugendbuch. Untersuchung zu den Bedingungen und Strukturen 

literarischer Transformation (Wien, 1991).
95  Hartmut Lutz, “Indianer” und “Native American”. Zur sozial- und literaturhistorischen Vermittlung eines 

Stereotyps (Hildesheim, 1985).
96  Annika Holmbom, “I didn’t even know what an Indian was”. Resisting aboriginal stereotypes in children’s 

picture books (Åbo, 2003).
97 Juanita O Cata, The portrait of American Indians in children’s fictional literature (Ann Arbor, Mich, 1981).
98  Debbie Ann Reese, Representations of Native Americans in picture books recommended for early childhood 

classrooms from 1945 to 1999 (Urbana, Ill, 2001).
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1 De nordamerikanska indianernas  
historia och litteratur

Indianernas historia
Flertalet av de fiktiva indianböcker som jag kommer att diskutera bygger på verk-
liga händelser. För att få en bakgrund till dessa skönlitterära skildringar och till 
indianbokens utveckling, vill jag därför ge en kortfattad översikt över indianernas 
historia. Med tanke på den mångfald av historiska verk, som finns i detta ämne, 
blir min sammanfattning både summarisk och förenklad.1

Judith Nies börjar sin indianhistoria 28 000 år f Kr. Från den tiden har arkeologer 
funnit kol från lägereldar på öarna utanför Kaliforniens kust.2 Inlandsisen hade 
då sugit åt sig mycket vatten och torrlagt det område som idag är Berings sund. 
Stora däggdjur från Asien vandrade över till Alaska och i deras spår följde jägare 
och fångstmän. Denna invandring pågick under många årtusenden. Omkring 
12 000 f Kr menar antropologerna att det finns tecken på att de s k paleoindi-
anerna bosatt sig på isfria områden i både Nord- och Sydamerika. Beroende på 
livsbetingelser utvecklades många olika kulturer, som i sin tur gav upphov till ett 
stort antal indianstammar. 

På 400-talet e Kr hade specialiserade jordbrukssystem med odling av bland 
annat majs, bönor och bomull utvecklats. Under 1300-talet uppskattar man att 
indianbefolkningen var som störst, med mellan 12 och 15 miljoner invånare i 
Nordamerika.3 Irokesförbundet bestående av de irokestalande stammarna Seneca, 
Oneida, Onondaga, Mohawk och Cayuga bildades 1390. Syftet var att bevara 
freden inbördes mellan dessa stammar och att befrämja handel och utbyte med 
andra folkslag. Detta förbund utvecklades till ett sofistikerat politiskt system där 
kvinnorna hade stor makt. Irokesernas sätt att organisera samhället kom enligt 
historiska forskare att ligga till grund för utformandet av den amerikanska kon-

1  De verk som jag i huvudsak utgått ifrån är Native American testimony, red Peter Nabokov (New York, 1999); 
Judith Nies, Native American history (New York, 1996); James Wilson, Jorden skall gråta, övers Kerstin 
Wallin, ny utg (Stockholm, 2003); Dee Brown, Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee. Erövringen av vilda 
västern ur indianernas perspektiv, övers Lars Ekegren och Lars Ohlsson, förord Mikael Kurkiala (Stockholm, 
2009).

2 Nies, s 7.
3 Nies, s 50.
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stitutionen.4 När Columbus 1492 landsteg på de karibiska öarna var det sålunda 
ingen öde kontinent som upptäcktes.

Den europeiska invasionen i Nordamerika började på allvar på 1600-talet. 
Spanjorerna intog nuvarande New Mexico och grundade där en regional hu-
vudstad. Fransmännen kom norrifrån och trängde ner längs Mississippi-floden. 
Engelsmännen landsteg i öster och grundade 1607 bosättningen Jamestown under 
ledning av kapten John Smith. Holländarna slog sig ner i nuvarande New York och 
följde därefter Hudson-floden norrut. Även Sverige deltog i jakten på nya land-
domäner. 1638 grundades kolonin Nya Sverige vid Delaware-flodens mynning. 
Gunlög Fur beskriver i sin avhandling de goda relationerna mellan svenskarna 
och Lenapeindianerna som fanns i området.5 Hon visar bland annat att nybyg-
garna var beroende av indianerna för sin matförsörjning och att indianerna gärna 
bytte till sig redskap och hushållsföremål av svenskarna. Den svenske guvernörens 
förhållningsorder omfattade human behandling av indianerna, upparbetande av 
goda handelsförbindelser, spridande av den kristna läran och införskaffande av 
landområden. Holländarna accepterade emellertid aldrig svenskarnas närvaro och 
1655 kapitulerade Fort Christina inför den holländska övermakten och Sverige 
förlorade för all framtid sin koloni. Samtidigt minskade antalet individer bland 
områdets Lenapeindianer med nittio procent beroende på ändrade livsbetingelser 
och de europeiska smittsamma sjukdomarna som smittkoppor, mässling, tyfus 
och difteri.6

Förhållandet mellan indianerna och européerna blev alltmer spänt efterhand 
som nybyggarna blev fler och fler. Hövdingen Metacomet eller Kung Philip, som 
han kallades av nybyggarna, lyckades samla flera indianstammar och blev ledare 
för det uppror som pågick 1675-1676. Indianerna brände ner ett stort antal stä-
der och bosättningar i Massachusetts. De vita männen dödades medan kvinnor 
och barn togs som fångar. Engelsmännens tillgång till effektivare vapen medförde 
att upproret kunde slås ner. Metacomet och hans anhängare dödades, medan ett 
stort antal av hans stamfränder såldes som slavar till Västindien. Under 1700-talet 
fortsatte invasionen av nybyggare och indianerna trängdes allt längre västerut. De 
fransk-engelska striderna utspelades på indianernas forna jaktmarker och de blev 
indragna i stridigheterna. 1776 förklarade sig de tretton engelska kolonierna själv-
ständiga från England och bildade Amerikas förenta stater. Då hade indianernas 
antal i Nordamerika kraftigt decimerats beroende på krig, förflyttning, slaveri och 
sjukdomar.

The Indian removal act, som kom att förebåda reservatssystemet, stadfästes av den 
amerikanska kongressen 1830. Den innebar att det skapades ett indianterritorium 

4 Nies, s 56, 184 f. 
5  Gunlög Fur, Cultural confrontation on two fronts. Swedes meet Lenapes and Saamis in the seventeenth century 

(Ann Arbor, 1996).
6 Fur, 1996, s 211.
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väster om Mississippi-floden. Hit tvångsförflyttades bland andra cherokeeindianerna. 
I Georgia hade dessa indianer byggt upp ett blomstrande samhälle med sågverk, 
kvarnar, skolor och vägar. Den självlärde indianen Sequoyah hade utarbetat ett 
alfabet för cherokeespråket och snart var de flesta av stammens vuxna medlemmar 
läs- och skrivkunniga. 1828 startade till och med en tidning med namnet Phoenix, 
som trycktes både på engelska och cherokee.7 1836 började emellertid inlösningen 
av indianernas gårdar och cherokeerna fick en tidsfrist till 1838 innan alla skulle 
ha flyttat till indianterritoriet. När tiden var ute skickade presidenten (Martin van 
Buren) truppstyrkor som samlade cherokeebefolkningen i uppsamlingsläger för att 
sen eskortera dem västerut. Tusentals indianer dog under förflyttningen som gick 
till historien under benämningen ”tårarnas väg”.8 Enligt ett tidigare uttalande av 
president Andrew Jackson skulle indianerna kunna känna sig säkra där, eftersom 
ingen vit förmodades vara intresserad av denna ödemark. Det dröjde dock inte 
många år förrän nybyggare och guldsökare invaderade även dessa områden. 

Det var på 1840-talet som den svenska invandringen började på allvar. Religi-
onsfriheten i Amerika var då det viktigaste skälet till emigration. Några årtionden 
senare var missväxt och hopp om ett bättre liv orsaker till att svenskarna tog steget 
att lämna det gamla landet. De flesta kom via Chicago och bröt land i nuvarande 
Minnesota. Det var i detta område som de svältande Santeesiouxindianerna 1862 
gjorde uppror under ledning av Little Crow.9 Den direkta anledningen var att de 
matransoner som skulle delas ut till indianerna hade stulits av vita tjänstemän. 
Indianerna var desperata och mer än tusen nybyggare dödades innan upproret 
slogs ner. Little Crow hängdes tillsammans med 36 andra indianer, dömda för 
övergrepp på nybyggarna. 

Hungerupproret blev början på en lång rad blodiga strider mellan indianerna 
och de utkommenderade amerikanska soldaterna. Samtidigt fortsatte strömmen 
av vita västerut. Järnväg och vägar byggdes utan hänsyn till indianernas behov 
av jaktmarker. Bufflarna, som prärieindianerna var beroende av för att få kött 
och hudar, jagades urskillningslöst av vita storviltsjägare från hela världen. Vid 
1880-talets slut hade mer än 30 miljoner bufflar slaktats och man räknade med 
att ett knappt tusental återstod.10 De fördrag som regeringen i Washington slöt 
med olika indianstammar överträddes gång på gång. På 1860-talet hittades guld 
vid Platte-floden i Colorado, vilket ledde till en invasion av vita guldsökare. När 
indianerna skulle förflyttas uppstod ett rykte om att indianerna var på krigssti-
gen och vita volontärer dödade ett stort antal indianfamiljer vid Sand Creek.11 

7 Wilson, s 191.
8 Nies, s 251; Lennart Lindberg, ”Tårarnas väg”, De röda krigarna (Stockholm, 1964), s 129‒147.
9  Hungerupproret i Minnesota har skildrats av flera svenska författare: Vilhelm Moberg, Sista brevet till 

Sverige (Stockholm, 1959); Stig Ericson, Indianupproret (Stockholm, 1963); Albin Widén, Svenskarna och 
siouxupproret (Stockholm, 1965).

10 Nies, s 281.
11 Massakern finns bland annat beskriven i Wilson, s 315 ff.



32

De norDamerikanska inDianernas historia och litteratur

Siouxhövdingen Red Cloud var en av dem som tillsammans med sina anhängare 
1868 segrade över general Sherman och därmed – för en tid – lyckades stoppa 
byggandet av den beryktade Bozemanvägen. Red Cloud fick också till stånd en 
förnyelse av Fort Laramie treaty, det avtal med regeringen som upprättats 1851 och 
där indianerna försäkrades oinskränkt rätt att använda sin gamla jaktmarker utan 
inblandning av de vita. 1871 ansåg kongressen återigen tiden mogen för att flytta 
på indianerna. Nya reservat inrättades kring Black Hills i Syd-Dakota. Strax efter 
inflyttningen invaderades dock området på nytt av vita guldletare och oroligheter 
utbröt. Crazy Horse och Sitting Bull samlade en stor indianstyrka och 1876 stod 
slaget vid Little Big Horn, där general Custer och 211 soldater dödades.12 Nez 
Percéindianerna, som anammat den kristna läran, försökte på alla sätt undvika krig 
med de vita. Efter Custers nederlag rådde emellertid stor oro bland soldaterna och 
trots vit flagg dödades en grupp Nez Percéindianer ur bakhåll. Chief Joseph och 
hans folk försökte fly till Kanada, men tvingades kapitulera strax innan gränsen.13 

Den amerikanska regeringen hade från början sett två alternativ när det gällde 
hanteringen av indianerna; förflyttning eller assimilation.14 Misslyckandet med 
att flytta på indianerna var sedan länge ett faktum, nu återstod att prova assimi-
lationsalternativet. Myndighetspersoner på olika nivåer började diskutera hur 
indianerna skulle ”civiliseras”. En av pionjärerna i detta arbete var kapten Richard 
Pratt, som 1879 grundade Carlisle Indian school i Pennsylvania. Pratt ansåg att 
alla människor hade nytta av utbildning. Däremot uppfattade han indianernas 
kultur som primitiv och därmed förkastlig. Kapten Pratts motto var “kill the Indian 
and save the man”.15 Med detta avsåg han, att indianerna skulle omvändas till att 
anamma vita värden och tänkesätt. De indianska eleverna fick håret avklippt och 
skinnkläderna ersatta med skoluniformer av tyg. Disciplinen var militärisk och det 
var förbjudet att tala indianspråk eller utöva religiösa ceremonier. Många elever 
rymde, medan flera blev sjuka och dog. De som, enligt skolan, blev välanpassade 
samhällsmedborgare fick ofta svårigheter med sitt dubbla kulturarv.16

Nästa utspel från regeringens sida var en bestämmelse från 1887, The Dawes 
act eller General allotment act, som föreskrev att varje indianskt familjeöverhuvud 
skulle tilldelas en egen jordlott. Den jord som fördelades lämpade sig emellertid inte 
för odling och med indianernas bristande kunskap om jordbruksskötsel framstod 
projektet snart som misslyckat. Många indianer sålde sin jord, vilket fick till följd 
att deras tilldelade landområde minskade kraftigt.17 

12 Nies, s 282 f.
13 Brown, s [304] f.
14  Mikael Kurkiala, “Identity-processes in native North America”, Voices of the land. Identity and ecology in the 

margins, red Alf Hornborg och Mikael Kurkiala (Lund, 1998), s 49‒61; 50 f.
15 Nies, s 291; Wilson, s 358.
16 I avsnittet om indiansk litteratur beskriver jag ett antal internatskolskildringar.
17  Under de fyrtio år (1887‒1934) som jordlotter fördelades bland indianerna övergick ca 60 procent av den 

återstående indianska marken till icke-indianska ägare. Nies, s 295. 
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Vintern 1889 började en väckelserörelse spridas bland indianerna. Ghost 
Dance-rörelsens utövare trodde att de skulle återförenas med de dödas andar, att 
dödandet skulle upphöra och att de vita skulle försvinna. Rörelsen upplevdes som 
ett hopp om frihet från de vita förtryckarna och dansandet spreds snabbt bland 
prärieindianerna. Den vita befolkningen såg emellertid danserna som förberedelser 
till nya uppror och krävde att armén skulle ingripa. Sitting Bull, som fortfarande 
betraktades som en inflytelserik ledare, dödades på Standing Rockreservatet. För 
att bättre kunna skydda sitt folk beslöt Siouxhövdingen Big Foot att ta sitt folk 
till Pine Ridge-reservatet. När de utkommenderade soldaterna skulle avväpna 
indianerna uppstod en skärmytsling och följden blev massakern vid Wounded 
Knee 1890, då närmare 200 män, kvinnor och barn dödades.18 Vid 1900-talets 
början var indianernas motstånd helt brutet. Indianbefolkningen hade decimerats 
till omkring 237 000 individer.19 Den allmänna meningen var att indianerna snart 
skulle försvinna helt.20

Under första världskriget värvades många indianer. Som belöning fick dessa vid 
krigets slut amerikanskt medborgarskap. 1924 utsträcktes det till att omfatta alla 
indianer. The Meriam report från 1928 baserades på en grundlig undersökning av 
indianernas ekonomiska och sociala livsbetingelser. The Indian reorganization act 
från 1934 var en uppföljning av Meriamrapporten och innehöll förslag till föränd-
ringar inom många områden. Indianska stamregeringar med rättigheter och ansvar 
gentemot den federala regeringen tillsattes. I reservaten inrättades dagskolor, indi-
anerna uppmuntrades att använda och bevara sina egna språk, religiösa ceremonier 
och historieskrivning. De många år som indianerna varit förbjudna att utöva sina 
seder och tala sina språk hade dock haft till följd att mycket av deras kulturarv fallit i 
glömska. Som exempel kan nämnas siouxindianernas soldans, vilken förbjöds 1904 
och som återupptogs i sin ursprungliga skepnad först sommaren 1950.

På 1940-talet utarmades reservatssamhällena dels genom att många flyttade 
därifrån och dels genom att männen deltog i andra världskriget. 1944 lyckades 
ledare från över hundra olika indianreservat bilda National congress of American 
Indians, vilken skulle fungera som en påtryckarorganisation för indianernas rät-
tigheter. Bland annat bildades Indian claims commission, som arbetade för att 
indianerna skulle få ersättning för sina landförluster. Trumanadministrationen 
aviserade på 1950-talet en ny hållning gentemot indianerna. Det nya förslaget 
var ”avveckling”, vilket innebar att indianerna skulle ha samma privilegier och 
förpliktelser som övriga amerikaner och att reservaten med sitt självbestämmande 
skulle avvecklas. Indianerna själva fick inte tillfälle att yttra sig i frågan och miss-

18 Nies, s 299 f; Brown, s 419; Nabokov, s 253. Antalet döda varierar mellan 150 och 300 personer.
19 Nies, s 300.
20  Att indianerna var ett utdöende folk återkommer i många av de skönlitterära barn- och ungdomböckerna 

om indianer. Det är ofta den här korta perioden, 1860‒1890, och prärien, som utgör kronotopen i dessa 
böcker. 
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nöjet växte. Under inflytande av den indianska kongressen upphörde avvecklingen 
i början av 1960-talet. Då genomfördes en rad undersökningar av indianernas 
levnadsvillkor, vilka visade på svår social misär med hög barnadödlighet, dåliga 
bostäder och hög arbetslöshet. 

Den omfattande Black Power-rörelsen inspirerade unga indianska radikaler 
att arbeta för “Red Power” och 1968 bildades American Indian Movement AIM 
i Minneapolis. Dennis Banks, Clyde Bellencourt och George Mitchell var några 
av initiativtagarna. Syftet var att skydda de indianska folkens rättigheter både i 
stadsmiljö och på reservaten. Bland annat riktade man in sig på polisens behand-
ling av indianer. I städerna bildade unga män och kvinnor klädda i röda jackor 
patruller, som snabbt var på plats när polisen ingrep mot indianer. De fotograferade 
och dokumenterade polisens användande av otillbörligt våld. Det fanns många 
indianer speciellt på reservaten som tyckte att AIM-anhängarna använde en alltför 
provocerande taktik. Samtidigt såg yngre indianer rörelsen som ett framtidshopp 
och 1971 utvidgades AIM till att omfatta alla de amerikanska staterna. Året därpå 
samlades indianer från hela kontinenten till en demonstrationsmarsch, Trail of 
broken treaties caravan, som gick från San Francisco till Washington. Trots stora 
skillnader mellan de olika stammarna lyckades man komma överens om ett program 
med tjugo punkter, som skulle reglera förhållandet mellan indianstammarna och 
regeringen. I Washington fick deltagarna emellertid inte träffa president Nixon 
och andra politiker som de önskat och när de förvägrades tillstånd till att besöka 
Arlingtonkyrkogården för att hedra stupade indianer utbröt tumult. Indianerna 
gav upp när de fick löfte om att deras krav skulle tas upp till behandling. I början 
av 1973 fick emellertid AIM officiellt besked om att hela tjugopunktsprogram-
met hade avslagits. Detta underblåste de oroligheter som redan uppstått på Pine 
Ridge-reservatet där Dick Wilson, en högerorienterad ranchägare och motståndare 
till de radikala indianerna, blivit ordförande för stamrådet. 

Den 27 februari 1973 ockuperade AIM-anhängare med Dennis Banks och 
Russel Means i spetsen byn Wounded Knee strax utanför Pine Ridge. Federala 
styrkor omringade genast området och satte upp vägspärrar. Inne i byn fanns 
förutom Siouxindianer medlemmar från ett 60-tal olika stammar. Omkring dem 
fanns till slut 300 tungt beväpnade nationalgardister och amerikanska poliser från 
olika elitgrupper. Två AIM-anhängare dödades i skottlossningen. Händelsen fick 
stor uppmärksamhet i media och väckte en våg av sympati för indianer över hela 
världen. Belägringen varade 71 dagar och i början av maj gav ockupanterna upp 
i utbyte mot att de skulle skyddas mot Wilsons regim och att de skulle få tillfälle 
att diskutera 1868 års fördrag. Ingendera av löftena infriades och många av ocku-
panterna ställdes inför rätta. 

Kampen för rätten att leva enligt sin egen kultur och att få tillgång till sina 
tidigare landområden fortsatte emellertid. 1979 lagstadgades American Indian 
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religious freedom act, vilket innebar att indianerna fick frihet att tro, uttrycka och 
utöva sina traditionella religioner. Samma år tillkom The archaeological resources 
protection act som skulle skydda indianska fornlämningar. Den senare förstärktes 
1990 med The Native American graves protection and repatriation act, vilken gav 
indianstammar möjlighet att återkräva indianska reliker från museum och universitet. 

Det är svårt att få någon klar bild av situationen för dagens indianer. På hemsi-
dan för Indian Health service, den amerikanska regeringens federala hälsoprogram 
kan man se att det finns en avgörande skillnad mellan indianernas livsbetingelser 
och övriga amerikaners.21 När det gäller indianer bosatta på reservaten är sålunda 
medellivslängden lägre, barnadödligheten större och antalet självmord bland 
ungdomar mycket högre. Arbetslösheten är rekordhög och bostadsstandarden 
synnerligen låg. Allt fler bosätter sig i stadsmiljö och man räknar med att mer 
än hälften av den indianska befolkningen bor utanför reservaten. Samtidigt är 
många indianer angelägna om att bevara språk, traditioner och kultur. I en artikel 
skriver Duane Champagne: “The present-day complexities of native identity in 
the United States and Canada derive to a large extent from the conflicting forces 
of nation-state assimilation and the cultural and community forces of native 
identity.”22 De flesta indianer definierar sin identitet efter vilken stam de tillhör, 
med underavdelningar som kan bestå av en helig plats, familj, klan eller region. 
Medlemskapen kan se mycket olika ut, medan en del kräver att man ska kunna 
visa släktskap med en tidig anfader, låter andra stammar mängden indianskt blod 
räknat i procent bestämma tillhörigheten.

 
Indianernas litteratur
Icke-indianska författare, med varierande kunskaper om det indianska kulturar-
vet, har dominerat utgivningen av indianböcker både i USA och övriga världen. 
Samtidigt har författare med indiansk bakgrund skrivit skönlitterära och faktamäs-
siga böcker under hela 1900-talet.23 Endast ett fåtal av dessa böcker har översatts 
till svenska. För att visa att dessa böcker existerar och för att få en bakgrund till 
mängden översatt litteratur av icke-indianska författare kommer jag att presentera 
ett urval av författare med indiansk härkomst.24

 

21 www.ihs.gov/PublicAffairs/IHSBrochure/Population.asp, 18.8.2011.
22  Duane Champagne. “Rethinking native relations with contemporary nation-states”. I Indigenous peoples 

and the modern state red Duane Champagne, Karen Jo Torjesen och Susan Steiner (Walnut creek, 2005), s 
13.

23  Enligt Craig S Womack, Red on red. Native American literary separatism (Minneapolis, 1999), s 2 finns det 
uppteckningar av indianer gjorda på engelska från 1770-talet och framåt.

24  Jag skiljer på indianska författare som inte har någon barn- och ungdomsbok översatt till svenska och 
de som har en eller flera böcker översatta till svenska. Den förra kategorin behandlas här, den senare 
återkommer jag till i kapitel 5. De böcker som presenteras har jag funnit i Trough Indian eyes; A broken 
flute. The Native experience in books for children, red Doris Seale och Beverly Slapin (Lanham och Berkeley, 
2005); Paulette F Molin, American Indian themes in young adult literature (Lanham, 2005) samt på tidigare 
nämnda hemsidor.
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Först vill jag undersöka om indianska texter har några speciella kännetecken och 
i samband härmed ta upp frågan om icke-indianska författares relation till den 
indianska kulturen. I boken Roots and branches har Dorothea M Susag ambitionen 
att svara på frågan “What is Native American literature?”.25 Hon utgår från de 
skillnader hon ser mellan indianskt och västerländskt tänkande inom områdena 
filosofi och religion. Sålunda antar hon schematiskt att vi i västvärlden skiljer mel-
lan andlig och materiell verklighet och att vi föreställer oss en hierarki med Gud i 
toppen och djuren längst ned. I de flesta indianska religioner är trosföreställningen 
den, att alla levande varelser har en likvärdig ställning inom livets cirkel och att 
allt har en ande. Den indianska litteraturen har enligt Susag många olika funk-
tioner såsom undervisande, historiebärande och roande. Berättelserna har ofta 
en socialt sammanhållande funktion, där individen känner sig delaktig. Hjälten 
i den indianska litteraturen har ofta egenskaper, som är värdefulla för samhällets 
överlevande. När icke-indianska författare skriver om Crazy Horse, Sitting Bull och 
andra storheter skildras dessa ofta som ensamma individer i kamp mot orimliga 
odds. En indiansk författare låter istället hjälten uppleva de negativa effekterna av 
individualism och komma till insikt om vikten av att skapa sammanhållning och 
att hålla fast vid traditionerna.

Frågan uppstår då vad det innebär att vara indiansk författare. Jag har redan 
berört problemet i samband med presentationen av den postkoloniala teorin i in-
ledningen. Michelle Pagni Stewart ställer i artikeln “Judging authors by the color 
of their skin” följande provocerande frågor: 

Do we categorize ethnic literature solely by the color of the author’s skin? Or 
should we instead consider the authenticity and viewpoint of the text, no mat-
ter what the author’s origins? And what about subject matter? If a story written 
by an Ojibwa author does not deal with topics indigenous to his or her people 
but instead tells of a more universal conflict, would we still categorize that book 
as ‘Native American’?26

Stewart svarar genom att undersöka hur en ungdomsbok skriven av en icke-indiansk 
författare förhåller sig till indiansk berättarstrategi.27 Som grund för jämförelsen 
visar Stewart vad som kännetecknar indiansk litteratur när det gäller barn- och 
ungdomslitteratur. Med rötter i en muntlig tradition, där åhörarna är delaktiga i 
sagoberättandet, har indianska berättelser ofta flera berättare för att understryka 
gemenskapen. Eftersom den indianska kulturen ser tiden som cyklisk följer tex-

25  Dorothea M Susag, Roots and branches. A resource of Native American literature ‒ themes, lessons and 
bibliographies (Urbana, 1998), s 36. 

26 Michelle Pagni Stewart, “Judging authors by the color of their skin?”, Melus, 27 (Summer 2002), s 
[179]‒196; s [179].
27 Sharon Creech, Walk two moons (New York, 1994).
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ten oftast inte en kronologisk ordning. Fokus ligger inte på att lösa eventuella 
konflikter i handlingen utan snarare på att undersöka hur huvudpersonernas liv 
påverkar varandra och att integrera de enskilda individerna i den större gruppen. 
För att skildra detta införlivas ofta myter och sagor som har berättats från genera-
tion till generation i texten. Drömmar ses som budskap från den andliga världen 
och tillmäts stor vikt eftersom det är det sättet som människor på jorden kan få 
sanningar om andevärlden. I många indianska berättelser uppträder en ”trickster” 
eller trollkarl som kan inta många olika skepnader och spela protagonisterna ovän-
tade spratt. Stewart visar att den ungdomsbok, som hon har analyserat, uppvisar 
alla de nämnda kännetecknen och avslutar sin artikel med orden: “Creech’s novel 
gives us hope that ethnic litterature can be written effectively by those outside the 
culture being depicted.”28 I Unsettling narratives bemöter emellertid Clare Bradford 
Stewarts artikel. Hon menar bland annat att det inte är möjligt att avgöra vad som 
är ”autentiskt” genom att referera till en checklista över indianska litterära tradi-
tioner: “It is necessary to go beyond the surface features of texts to the discourses 
that inform linguistic and narrative strategies, in order to discern how ideologies 
are promoted to readers.”29

Svårigheterna med att leva sig in i en annan kultur är kanske möjliga att över-
brygga med utförlig research och engagemang. Däremot finns det upplevelser 
som kan fortsätta att påverka de som är födda i en viss kultur i generation efter 
generation. Paulette F Molin uttrycker det på följande sätt: “Indigenous peoples 
thus work to recover land, language, knowledge, sovereignty, voice, and indeed, 
entire peoples and nations. Native authors, including those who write for young 
adults, often incorporate themes from this struggle, conveying tribal presences 
and realities, presenting perspectives that have been devalued, misrepresented, or 
erased, and counteracting colonist propaganda and myths.”30 Många indianska 
författare ser det som sin direkta uppgift att i en postkolonialistisk anda återerövra 
den kultur som gått förlorad genom kolonisationen.

En viktig del i de indianska författarnas skrivande är införlivandet av traditio-
nella sagor och legender. Dessa bygger ursprungligen på muntliga berättelser och 
många kulturmedvetna indianer menar att dessa sagor bör användas restriktivt. 
Susag återger råd från en kulturkommitté i en indianstam i Montana:

Be careful about using stories out of time, because many tribes have particular 
seasons when some stories must not be told; respect the integrity or value of the 
story for the community; learn about why we have stories – because someone 
cared enough to share and to carry on; remember that stories belong to people 

28 Stewart, s 193.
29 Bradford, 2007, s 91.
30 Molin, s 30.
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– they are the personal collective history and memory of a people; tell the histo-
ry of Native people accurately, and always remember that these stories represent 
a diversity of people.31 

Den tidigare nämnda författaren Joseph Bruchac har gett ut flera sagosamlingar 
och när det gäller nutida användande av indianska sagor konstaterar han: “Along 
with the lack of knowledge about the existence of the present-day Native American 
goes an ignorance of the place and proper use of American Indian stories.”32 Han 
menar dock att om författaren ger sig tid att utföra en grundlig research som bland 
annat innebär direkt kontakt med företrädare för respektive indianstam, kan även 
icke-indianska författare använda sig av de traditionella berättelserna. En hårdare 
linje intar Clare Bradford:

I believe that traditional narratives are best retold by those to whom they belong, 
whether directed at Indigenous or non-Indigenous audiences, […] My reasons 
for this position are, first, that traditional narratives are woven into cultural va-
lues and beliefs and are apt to be reduced or distorted when they are treated in 
isolation from Indigenous traditions; secondly, that the history of colonization 
is littered with instances of appropriation of stories and the time for such practi-
ces is now over; and thirdly, that Indigenous people are best equipped to deter-
mine which of their stories should be retold and by whom, and which versions 
are authorized by individuals and communities.33

I en avhandling med titeln Playing Indian går D M Kwiatek igenom de tidigaste 
indianska författarna som skrev direkt för barn och unga.34 År 1900 publicera-
des den första internatskoleskildringen av Omahaindianen Francis LaFlesche 
(1857−1932) med titeln The middle five.35 Det är en humoristisk skildring av 
författarens liv som elev vid en missionärsskola. Den egna barndomen eller de 
berättelser man hört som barn är det vanligaste innehållet i dessa tidiga författares 
böcker. I förordet till American Indian stories av Zitkala-Ša berättas om Gertrude 
Bonnins (1876−1938) märkliga liv.36 Modern som tillhörde Siouxindianerna gav 
sin nyfödda dotter namnet Gertrude Simmons och flyttade till Yanktonreservatet, 
sedan hon övergivits av barnets vite fader. Här tillbringade Gertrude sina första 
åtta år. Under missionärernas påtryckning och mot moderns vilja placerades hon 

31 Susag, s 40 f.
32 Joseph Bruchac, “Storytelling and the sacred”, Through Indian eyes, s 64‒69.
33 Bradford, 2007, s 51.
34  D M Kwiatek, Playing Indian. A consideration of children’s books by native North Americans, 1900‒1940 

(Toronto, 1998).
35 Francis LaFlesche, The middle five. Indian boys at school (Boston, 1900).
36  Dexter Fisher, “Zitkala-Ša. The evolution of a writer”, Zitkala-Ša, American Indian stories, ny tryckning 

(Lincoln och London, 1985).
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i en internatskola. När hon efter tre år återkom till reservatet kände hon ingen 
tillhörighet där. Så småningom lyckades hon fortsätta sina studier, få arbete som 
lärare och börja skriva. I samband med att den första samlingen berättelser Old 
Indian legends publicerades tog hon sig det indianska namnet Zitkala-Ša.37 Samtidigt 
skrev hon självbiografiska berättelser med titlar som “Impressions of an Indian 
childhood” och “The school-days of an Indian girl”, vilka först publicerades i olika 
tidskrifter och senare samlades i boken American Indian stories.38 Efter giftermålet 
med Siouxindianen Raymond T Bonnin ägnade hon sitt liv åt att arbeta för indi-
anernas sak. Charles Alexander Eastman (1858−1939) med det indianska namnet 
Ohiyesa tillhörde Siouxstammen. Utbildningen till läkare avskärmade honom från 
hans släktingar och i likhet med många andra indianer vid den här tiden slets han 
hela livet mellan sitt ursprung och det amerikanska samhälle, i vilket han levde 
och arbetade. I självbiografin Indian boyhood berättar han om sina barndomsår, 
då de vita upplevdes som ett ständigt hot.39 Senare gav Eastman tillsammans med 
sin hustru ut flera samlingar av indianska sagor och berättelser.40  

Luther Standing Bear (1868−1939) tillhörde de internationellt mer kända av de 
tidiga indianska författarna. Han föddes på Pine Ridge-reservatet som Siouxindian 
och fick namnet Plenty Kill. I den självbiografiska boken My people, the Sioux 
berättar Standing Bear om sin uppväxt, sina skolår på Carlisle Indian school och 
om sina turnéer med Buffalo Bill.41 Den indianska kulturen framhävs i positiva 
ordalag och de återkommande jämförelserna med de vitas levnadssätt utfaller 
alltid till indianernas fördel. My Indian boyhood är en mer utförlig skildringa av 
författaren tidigaste år på reservatet.42 Den milda kritiken mot det amerikanska 
samhället har blivit betydligt skarpare i den nästan etnografiska skildringen Land 
of the spotted eagle.43 Bitterheten mot det vita samhället framgår tydligt i följande 
uttalande hämtat från bokens avslutande kapitel “What the Indians means to 
America”: “Regarding the ‘civilisation’ that has been thrust upon me since the days 
of reservation, it has not added one whit to my sense of justice; to my reverence 
for the rights of live; to my love for truth, honesty, and generosity; nor to my faith 
in Wakan Tanka – God of the Lakotas.”44

De här refererade böckerna vände sig till både barn och vuxna och det var egent-
ligen först på 1960-talet som barnboksproduktionen tog fart. I en tidigare nämnd 
avhandling undersöker Debbie Ann Reese utgivningen av indianböcker för barn 

37 Zitkala-Ša, Old Indian legends (New York, 1901).
38 Zitkala-Ša, American Indian stories (Washington DC, 1921).
39 Charles A Eastman, Indian boyhood, ill E L Blumenschein (New York, 1902), ny uppl 1971.
40  Charles A Eastman och Elaine Goodale Eastman, Red hunters and the animal people (New York, London 

1904); Wigwam evenings. Sioux folk tales retold (Boston, 1909); Smoky day’s wigwam evenings (Boston, 
1910).

41 Luther Standing Bear, My people, the Sioux (Boston, 1928).
42 Luther Standing Bear, My Indian boyhood (Boston, 1931).
43 Luther Standing Bear, Land of the spotted eagle (Boston, 1933).
44 Standing Bear, 1933, s 258.
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under tre perioder. 1945 till 1954 producerades endast ett fåtal multikulturella 
böcker. Omkring 1960 började alltfler icke-vita författare skriva för barn och 
under perioden 1965 till 1974 var ökningen markant. Enligt Reese berodde detta 
bland annat på bildandet av Council on interracial books for children 1966, som 
hade till uppgift att verka för en mer omfattande utgivning av böcker från andra 
kulturer. Även den tredje perioden 1990 till 1999 visade en kraftig ökning. Áine J 
Kyne Norris bekräftar det ökande antalet indianböcker av indianska författare för 
barn och menar att det bland annat beror på nya utbildningsmöjligheter. Genom 
att delta i olika workshops får de indianska deltagarna möjlighet att diskutera sin 
kultur och sina traditioner samt hur dessa kan förmedlas till eventuella läsare.45 
Även i Kanada har antalet utgivningar av indianska böcker ökat. Det visar Doris 
Wolf och Paul DePasquale i sin undersökning av bilderböcker.46 Här framkommer 
också att det inte bara är sagor som återberättas, de uppskattar att antalet skönlit-
terära berättelser om indianska barn och ungdomar i historiska och nutida miljöer 
utgör ca 70 % av det undersökta materialet.

Virginia Driving Hawk Sneve (1933−) hör till dem som debuterade på 1970-ta-
let. Hon föddes på Rosebudreservatet, tog examen på universitetet och utbildade 
sig till lärare. Sneve undervisade både i vita och indianska skolor. Hon blev tidigt 
medveten om de stereotypa skildringarna av indianernas liv och kultur i den 
amerikanska barnlitteraturen. Insikten drev henne att skapa egna berättelser, som 
skulle skildra indianerna på ett mer rättvisande och informativt sätt. Som exempel 
vill jag nämna When thunders spoke, en ungdomsbok som utspelar sig i nutid på 
Dakota-reservatet.47 När femtonårige Norman Two Bull hittar en gammal indiansk 
relik anser hans far och farfar att den har magiska egenskaper medan Normans mor, 
som är medlem i den kristna församlingen, inte vill höra talas om sådan vidske-
pelse. Det är farfar Matt Two Bull som berättar för Norman om vilka platser som 
är heliga och om vilket budskap åskan för med sig. Trots att Norman är skeptisk 
till sin farfars tro på de indianska tänkesätten är det genom samtalen med honom 
som Norman finner sin identitet som indian. Huvudpersonen rör sig över gränsen 
mellan sin egen kultursfär och det omgivande samhället i sina kontakter med tu-
rister, handelsmannen och prästen i församlingen. Familjen Two Bulls kök blir en 
mötesplats där kulturerna korsas, som när handelsmannen kommer på besök och 
vill köpa staven som Norman hittat. Då har Matt Two Bull lyckats övertyga sin 
son och sonson om att indianreliken är ”Wakan” det vill säga helig och att den ska 

45  Áine J Kyne Norris, The unheard voices on turtle island. Native American authors of children’s literature in the 
United States (San Francisco, 1998). Under perioden 1970 till 1998 har hon funnit 94 författare som fått 
sina alster tryckta.

46  Doris Wolf och Paul DePasquale, “Home and native land. A study of Canadian aboriginal picture 
books by aboriginal authors”, Home words. Discourses of children’s literature in Canada, red Mavis Reimer 
(Waterloo, Ont, 2008), s 87‒106. Deras lista omfattar ungefär 300 titlar av 125 indianska författare 
utgivna mellan åren 1967 och 2008. 75% av dessa är bilderböcker.

47 Virginia Driving Hawk Sneve, When thunders spoke, ill Oren Lyons (New York, 1974), nytryck 1994.
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återbördas till den plats där Norman hittat den. När köpmannen förstår att staven 
inte är till salu trots höjda bud, ger han utlopp för sin ilska: “You Indians are just 
a bunch of superstitious heathens. [...] No wonder you people never get ahead 
in this world. It ain’t civilized to believe in that Wakan stuff!”48 Slutet bekräftar 
den cirkulära kompositionen och sammanhållningen mellan generationerna när 
Norman, hans far och farfar återbördar indianstaven till det heliga berget. Sneve  
har försett boken med en ordlista över de ord på Siouxspråket som hon använder i 
texten. I en prolog berättar hon om heliga platser och deras betydelse för indianerna.

Beatrice Culleton (1949‒) utgår delvis från sin egen uppväxt i ungdomsbo-
ken In search of April Raintree.49 Systrarna April och Cheryl, födda i början av 
1950-talet av indiansk far och irländsk/indiansk mor, placeras i olika fosterhem 
när föräldrarnas spritmissbruk urartar. Socialassistenten varnar dem för “the native 
girl syndrome”, som börjar med lögner, rymningar, självmedlidande och slutar 
med drogmissbruk, prostitution och oönskade havandeskap. Cheryl, med starkt 
indianskt utseende, är stolt över sitt ursprung och engagerar sig tidigt i indianernas 
historia. April vill inte förknippas med den indianska underklassen och med sitt 
ljusare skinn försöker hon passera som vit. Det är först efter systerns självmord 
som April erkänner sin indianska härkomst. Culleton visar att det inte räcker med 
att hitta sin egen identitet om man inte accepteras av det omgivande samhället. 
Båda systrarna blir offer för den negativa syn på indianer och mestiser som lever 
kvar i det mångkulturella Kanada. 

De egna upplevelserna står i fokus även i My name is Seepeetza av Shirley 
Sterling (1948–), medlem av Salishstammen i British Columbia. 50 Hon skildrar 
läsåret 1958 till 1959 vid Kalamak Indian residential school. Texten är utformad 
som en dagbok och beskriver två olika världar där huvudpersonens identitet är 
helt väsensskild. Hemmet på Joyaska Indian reserve där hon kallas för Seepeetza 
och där hon upplever värme och gemenskap med föräldrar, syskon och andra 
släktingar. Skolan där hennes namn är Martha Stone och där hon måste avsäga 
sig allt indianskt beteende. Föräldrarna har medvetet låtit bli att lära sina barn 
indianspråk och indianska seder bara för att de inte ska råka illa ut i skolan. I sin 
dagbok undrar Seepeetza varför det inte är bra att tala indianspråk: de vuxna gör 
ju det och då känner sig barnen utanför. Gränsen mellan de båda kulturerna är 
tydlig och överskrids endast vid några få tillfällen, som när en skolkamrat låtsas 
bjuda Martha på en viss sorts torkad fisk och bara vet det indianska ordet stsa-wen 
för fisken. Resorna mellan hemmet och skolan beskrivs i känslomässiga ordalag. 
Lika förfärligt som det är när Seepeetza och hennes syskon tvingas återvända till 

48 Sneve, 1994, s 93.
49  Beatrice Culleton, In search of April Raintree (Winnipeg, 1983). Även utgiven som Beatrice Culleton 

Mosioner, In search of April Raintree, red Cheryl Suzack (Winnipeg, 1999), vilken förutom bokens text 
innehåller tio artiklar om olika aspekter på boken.

50 Shirley Sterling, My name is Seepeetza (Toronto, 1992).
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skolan lika underbart är det varje gång de åker hem. I sin postkoloniala analys av 
My name is Seepeetza visar Clare Bradford bland annat hur Seepeetza klarar livet i 
skolan genom att leva i minnen och drömmar om hemmet. Bradford återkommer 
också till det faktum att Seepeetzas familj påverkats av kolonisationen sedan flera 
generationer tillbaka.51

Bilderboken Less than half, more than whole av Kathleen (1959‒) och Michael 
Lacapa (1955‒) tar upp det återkommande och angelägna temat om indiansk 
identitet.52 Som så många indianer är författarna av blandad härkomst, Kathleen 
är irländsk, engelsk och mohawk, medan Michael har sitt ursprung i indianstam-
marna apache, hopi och tewa. I ett efterord framgår det att Less than half, more 
than whole utgår från parets tre barn, som i likhet med andra barn med mångkul-
turell bakgrund, ibland undrar vart de hör. Huvudpersonen Tony leker vid sjön 
tillsammans med sina vänner Scott och Will, när de tre pojkarna plötsligt ser sina 
spegelbilder i vattnet och börjar fundera på hur olika de ser ut. Will säger: “I’m all 
Indian. I think you’re only half, or less than half.”53 Tony frågar i tur och ordning 
sin mormor, sina syskon, sin farbror och sin farfar vad det innebär. Författarna 
förklarar i ett efterord att fyra är ett viktigt tal i många indianska kulturer och att 
det är därför som Tony ställer frågan fyra gånger. De tre första svaren gör honom 
bara mer förvirrad, men när farfar berättar om majskolvens många färger som 
symboliserar alla folkslag, börjar Tony förstå. Bokens slutrad lyder: “He was not 
less than half; he ‒ like the corn ‒ was more than whole.”54 Efterordet, som har 
titeln “Glossary of concepts, terms and designs” förklarar även termer och varifrån 
de indianska mönstren kommer. 

Michael Dorris (1945‒1997), med härkomst i Modoc-stammen, var författare, 
debattör och företrädare för indianska rättigheter. I ungdomsboken Guests berät-
tar han om en dag i ett indianläger dit några vita personer är inbjudna.55 Moss, 
en ung indianpojke tycker att gästerna stör och flyr ut i vildmarken för att slippa 
hjälpa till med förberedelserna. Gästfrihet är emellertid en indiansk dygd och Two 
Halves, mor till Moss, påpekar att det är lika självklart som att sova när man är 
sömnig, samla ved för att inte frysa och spara mat till senare tillfällen. När Moss 
återvänder hem inser han hemmets betydelse: “Home was the place I never saw 
because I saw it all the time, too up close to see it well. Home was me and I was 
home ‒ there was no space between us.”56 Då har han också insett att gemenska-
pen kräver att alla hjälps åt. Den äldre generationen spelar stor roll, det är farfar 
som hjälper Moss att reda ut vem han är i relation till andra. Handlingen bryts 

51 Bradford, 2007, s 180 ff.
52  Kathleen Lacapa och Michael Lacapa, Less than half, more than whole, ill Michael Lacapa (Taylor, 1994), 

ny utg 2001.
53 Lacapa, 2001, s [4].
54 Lacapa, s [33].
55 Michael Dorris, Guests (New York, 1994).
56 Dorris, 1994, s 76.
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vid flera tillfällen av sagor som exemplifierar vad som avhandlas i texten. Även i 
författarens nästa bok Sees behind trees är temat identitet.57 Namnet har den unge 
pojken fått för att han lärt sig lyssna istället för att använda ögonen. Det är modern 
som inser att hennes synskadade son aldrig blir någon bra skytt och därför tränar 
honom i att använda sina övriga sinnen. I båda böckerna har pojkarnas mödrar 
framträdande roller. Även om Two Halves är den som lagar all maten åt gästerna 
är det tydligt att hon ser sig själv som en jämlike till sin man, samtidigt som hon 
är den sammanhållande länken i familjen. 

En författare som är väl medveten om svårigheterna med att skriva för en mino-
ritet och samtidigt nå ut till en större läsekrets är Cynthia Leitich Smith (1967‒) 
medlem av Muscogee-stammen. I en artikel om sitt författarskap berättar hon, 
hur hon lät icke-indianska personer läsa hennes manuskript och på deras inrådan 
tog bort skämt som förutsatte förståelse för indiansk kultur.58 Hon fick också höra 
att det var lättare för barn att läsa en lineär berättelse än en cirkulär komposition, 
något som får Smith att konstatera: “When we draw on those mainstream literary 
traditions, the quality of our work is more likely to be recognized, acquired, and 
passed on to young readers. Yet what gets lost is the actual writing ‒ actual Native-
style writing, its particular characteristics and intrinsic value. Our insider insights 
are too often valued more if they’re painted in a particular palettte in a standard 
frame.”59 Det som ger henne hopp för framtiden är att det utkommer fler böcker, 
som tar fasta på det indianska sättet att berätta, vilket i sin tur gör att läsarna blir 
mer vana vid den sortens litteratur. I boken Indian shoes berättar Cynthia Leitich 
Smith om 10-årige Ray Halfmoon och hans Grandpa tillhörande Seminole-
Cherokee.60 Händelserna i boken utspelas i nutid och Ray och hans farfar bor inte 
på något reservat utan i en förort till Chicago. Med stor ironi skildrar Smith hur 
Ray försöker byta ett par antika indianska mockasiner, som saluförs som äkta, mot 
sina egna slitna gymnastikskor som garanterat använts av en indian. I en analys av 
Indian shoes konstaterar Clare Bradford: “Smith evokes binaries that commonly 
structure notions of Indianness – authentic against inauthentic; traditional against 
modern; nature against culture – and deconstructs them in her depiction of Ray’s 
playful negotiation.”61 

Louise Erdrich (1954−), medlem av Ojibwastammen, är känd av svenska läsare 
genom att flera av hennes vuxenromaner har översatts till svenska. Det är emellertid 
inte barnboken The birchbark house och dess uppföljare The game of silence och The  
 

57 Michael Dorris, Sees behind trees (New York, 1996).
58  Cynthia Leitich Smith, “A different drum. Native American writing”, Horn Book Magazine 78 (2002), s 

[409]‒412.
59 Smith, “A different drum.”, s 411.
60 Cynthia Leitich Smith, Indian shoes, ill Jim Madsen (New York, 2002).
61 Bradford, 2007, s 197.
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porcupine year trots att de rönt stor uppmärksamhet i USA.62 Med sin detaljrike-
dom om hur en indiansk familj levde vid 1800-talets mitt har The birchbark house 
jämförts med Laura Ingalls Wilders (1867‒1957) bok Det lilla huset i stora skogen: 
“The themes of family life, sibling stories, survival stories of nature, of the seasons, 
food, girls’ games, toys, and tasks parallel Omakayas’s experience with Laura’s.”63 
Enligt författarens efterord utgår böckerna från hennes egen släkts historia på 
moderns sida. Doris Seale, recensent med indiansk bakgrund, ser en tydlig skillnad 
vid en jämförelse med icke-indianska författare som skrivit historiska indianböcker: 
“Erdrich writes from within: the culture, the historical memory of the events she 
chronicles, are from a real world, one that actually existed and is, still, the past out 
of which we come and have our being, and that will hold our future.”64 

I The birchbark house är Erdrich noga med att ange platsen där Omakayas lever: 
“All winter long Omakayas’s family lived in a cabin of sweet-scented cedar at the 
edge of LaPointe, on an island in Lake Superior that her people called Moning-
wanaykaning, Island of the Golden-Breasted Woodpecker.”65 Med utgångspunkt 
i de olika årstiderna skildras det indianska livet ur flickan Omakayas’ synvinkel. 
Författaren förklarar att Omakayas tillhör Anishinabeg, det ursprungliga namnet 
för indianstammarna Ojibwa eller Chippewa. I efterordet skriver författaren om 
namnet Omakayas “I am using it in the original translation because I’ve been told 
those old names should be given life.”66 Som en protest mot det engelska språket, 
som tvingades på indianerna, använder författaren många ord på ojibwa. Boken 
är försedd med en ordlista där dessa ord förklaras. Ibland framgår betydelsen i den 
löpande texten: “Ahneen, my auntie, she said. Mino aya sana. She wished the old 
woman good health, and called her ‘Auntie’ because it was a sign of affection,”67 
Om användandet av ord på ojibwe skriver Roni Natov: “Using Ojibwe serves to 
take us inside the culture so that we get an insider’s view, to mix the unfamiliar 
with the familiar until the unfamiliar becomes familiar.”68

Drömmar är viktiga inte minst för namngivning. Omakayas’ lillebror är redan 
flera månader gammal, men har ännu inget namn. Endast några få människor på 
ön har förmåga att genom sina drömmar ta reda på vilket namn andarna vill att 
barnet ska ha. Handlingen bryts flera gånger av att någon av personerna önskar 
höra en speciell saga, som då återges i texten. Elizabeth Gargano visar hur sagorna 

62  Louise Erdrich, The birchbark house, ill Louise Erdrich (New York, 1999); Louise Erdrich, The game of 
silence, ill Louise Erdrich (Toronto, 2005); Louise Erdrich, The porcupine year (New York, 2010).

63  Roni Natov, “Child power in Louise Erdrich’s historical fiction for children”, International research in 
children’s literature 2009 (2):1, s [135]‒138; Laura Ingalls Wilder, Det lilla huset i stora skogen, [Little house 
in the big woods, 1932], ill Garth Williams, övers Jadwiga P Westrup, verserna Britt G Hallqvist (Lund, 
1963).

64 A broken flute, s 277.
65 Erdrich, 1999, s 6.
66 Erdrich, 1999, s 229.
67 Erdrich, 1999, s 22.
68 Natov, s 136.
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påverkar The birchbark house och The game of silence: “Drawing on the conventions 
of oral storytelling, Erdrich repeatedly interrupts both novel’s forward momentum 
with self-contained traditional tales that emphasize cultural continuity while also 
serving to explain and contextualize present action.”69 Ofta är det någon i den 
äldre generationen som berättar sagan, till exempel när mormor Nokomis berättar 
“Fishing the dark side of the lake”, en saga som får stor betydelse för Omakayas.70 

Relationen till de vita är ansträngd och 
blir ännu mer negativ efter den smittkopps-
epidemi som härjar bland indianerna och 
som leder till att Omakayas lillebror dör. The 
birchbark house slutar trots allt i en positiv 
anda när Omakayas, i fåglarnas sång, hör sin 
döda lillebrors röst och hans försäkran om att 
han har det bra. Äntligen vågar hon släppa 
sin stora sorg: “Omakayas tucked her hands 
behind her head, lay back, closed her eyes, 
and smiled as the song of the white-throated 
sparrow sank again and again through the air 
like a shining needle, and sewed up her broken 
heart.”71 Om Erdrichs förmåga att beskriva 

barnens känslor skriver Roni Natov: “Of equal importance is that children learn 
to accept their feelings, those of helplessness, of sadness, of fear, of ambivalence, 
and to develop a trust in themselves. In this sense, Erdrich’s stories offer children 
a model, no matter how different the culture from their own, of wholeness, of 
connectedness.”72

De ovan refererade kännetecknen på indiansk litteratur ligger nära de krite-
rier som återkommer i de postkoloniala resonemangen. Författare med indiansk 
bakgrund drivs av en önskan om att ge en motbild till det stora antal barn- och 
ungdomsböcker som skildrar indianer på ett nedvärderande eller okunnigt sätt. 
Problemet som då uppstår är att de indianska författarnas texter upplevs som alltför 
specifika för att ges ut av större förlag. Så konstaterar Norris att förläggarna är mer 
intresserade av “marketable authenticity” än av “genuine authenticity”.73 Detta 
medför en anpassning till ett västerländskt förhållningssätt. De flesta författarna 
försöker dock att skriva både för sina kulturella likar och för utomstående. Med 
Clare Bradfords ord: “They thus imply two audiences: the children of the cultures 
in which they are produced; and non-Indigenous children for whom they are both 

69  Elizabeth Gargano, “Oral narrative and ojibwa story cycles in Louise Erdrich’s The birrchbark house and The 
game of silence”, Children’s literature association quarterly 31 (Spring 2006), s 27‒39; s 28.

70 Erdrich, 1999, s 127 ff.
71 Erdrich, 1999, s [224].
72 Natov, s 137.
73 Norris, s 262.



46

comprehensible and emblematic of alterity. Adressing these two audiences, Indi-
genous texts offer a path toward cultural understanding for the youngest citizens 
of postcolonial societies.”74

74 Bradford, 2007, s 69.
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2 Indianböcker i Sverige ca 1860–1965

Kapitlet inleds med några nedslag i barn- och ungdomsbokens historia i Sverige 
från omkring 1860 till början av 1960-talet. De tendenser som då framträder 
får utgöra bakgrund till indianbokens ställning i barn- och ungdomslitteraturen. 
Därefter går jag in på indianboksutgivningen och ger exempel på såväl översatta 
böcker som svenska original. Genomgången kommer att innehålla ett stort antal 
författare och titlar, beroende dels på att den täcker en lång tidsperiod och dels 
på att den svenska utgivningen av indianböcker var så omfattande under de ak-
tuella åren. Svenska kritikers syn på indianboksutgivningen återges med hjälp av 
recensioner i dagstidningar och tidskrifter. Läsarnas upplevelser av indianböcker 
beskrivs med läsarundersökningar och utdrag ur biografier som underlag. Efter 
detta följer kapitlets huvudavsnitt som består av en analys av svenska original från 
1890 till 1965. Med postkolonial teori som utgångspunkt kommer jag att under-
söka hur relationen mellan indianer och vita skildras i böckerna, beskriva den bild 
som tidens författare ger av indianerna och hur de förhåller sig till koloniseringen 
av indianska landområden. Därutöver tar jag upp genusperspektiv, handlingens 
komposition samt bokens fysiska utseende till diskussion.
 
Barnbokens ställning i Sverige
Barn- och ungdomsboken i Sverige genomgick naturligt nog en omvälvande 
utveckling under en så lång period som från 1860 till 1965. Här gör jag endast 
en kort sammanställning av viktiga författarskap och tendenser.1 1860-talet var 
en period av expansion i det svenska samhället vad gäller folkbildning och syn på 
barns läsning. Den allmänna folkskolans införande 1842 hade inneburit att allt 
fler barn kom i kontakt med andra böcker än katekesen och 1868 fick vi den första 
upplagan av Läsebok för folkskolan.2 De barn- och ungdomsböcker som gavs ut i 
Sverige på 1860-talet var till övervägande del översättningar.3 Vilka böcker som 
var översatta kunde vara svårt att avgöra, dels därför att originalspråk sällan angavs 

1  Min framställning bygger huvudsakligen på följande verk: Zweigbergk, 1965; Göte Klingberg, Den tidiga 
barnboken i Sverige (Stockholm, 1998); Furuland, m fl 1994; Kjersén Edman, 2007.

2 Om läsebokens tillkomsthistoria se Inga-Lisa Petersson, Statens läsebok (Lund, 1999).
3 Enligt Klingberg, 1998, s 108 var tyska det största översättningsspråket med ca 50 % mot engelskans 35%.
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och dels därför att översättaren ibland bearbetade eller utvidgade texten, något jag 
återkommer till när det gäller indianböckerna. 

1870- och 1880-talet innebar inga större förändringar i barnboksutgivningen, 
även om man kan konstatera att engelskan hann ifatt tyskan som dominerande 
översättningsspråk. Av intresse är emellertid den debatt om barns läsning som 
tog sin början med skriften Vår tids ungdomsläsning, hennes inflytande och riktiga 
ledning av pedagogen Julius Humble (1835‒1918).4 Med utgångspunkt i tyska 
teorier framhåller Humble bland annat att ungdomsläsningen ”skall bjuda ett godt 
innehåll i en skön form” och att den ”skall vara pedagogisk, d.v.s. lämpad efter 
den unge läsarens ståndpunkt”.5 Debatten om barns läsning fördes bland annat i 
den 1881 startade Svensk lärartidning och i Dagny, Fredrika Bremer-förbundets 
kvinnotidskrift.

”1870-talet kritiserade, 1880-talet diskuterade, men först på 1890-talet hände 
det något omvälvande med den svenska ungdomslitteraturen.”6 Orden är Eva von 
Zweigbergks och när det gäller 1890-talet tycks uttalandet stämma väl. En av de 
största satsningarna stod Svensk läraretidnings förlag för genom startandet av ”Barn-
biblioteket Saga” 1899. I programförklaringen anges att samlingen ”borde innehålla 
dels särskildt underhållande läsning, som är ägnad att väcka barnens läslust, dels 
ock sådana arbeten, hvilka med ett fängslande framställningssätt förena ett innehåll, 
som tillgodoser barnens kunskapsbegär och behof av ökadt vetande”.7 Syftet med 
Sagautgivningen var också att sprida god litteratur till så många barn som möjligt. 
Under 1890-talet ökade även utgivningen av bilderböcker med svenska illustratörer 
som Jenny Nyström (1854‒1946), Ottilia Adelborg (1855‒1936) och Elsa Beskow 
(1874‒1953). Antalet tidskrifter som vände sig till barn och ungdom ökade också 
markant, liksom julkalendrar och fortsättningshäften.8 Folkskolans barntidning som 
startades 1892 under redaktion av Stina Quint utges fortfarande under namnet 
Kamratposten. Emellertid kan man konstatera att trots de svenska insatserna var 
det framförallt översatt litteratur som stod för den ökande barnboksutgivningen.9

Debatten om barns läsning fortsatte kring sekelskiftet. Heinrich Wolgast, Ellen 
Key, Fridtjuv Berg och Gurli Linder var några av de debattörer som framförde 
sina synpunkter i artiklar och böcker. Klingberg sammanfattar deras tankar i tre 
något motsägelsefulla rubriker: ”Opposition mot barnlitteraturens mångfald”, 
”Pedagogiken bör inkopplas på frågan om barnlitteraturen, och denna bör skrivas 
med hänsyn till pedagogik och barnpsykologi” och ”Barnlitteraturen måste föras 
ut till alla samhällslager.”10 Under första rubriken redovisades synen på förlagens 

4 Julius Humble, Vår tids ungdomsläsning, hennes inflytande och riktiga ledning (Stockholm, 1871).
5 Citerat efter Göte Klingberg, Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga (Stockholm, 1966), s 12.
6 Zweigbergk, 1965, s 266.
7 Citerat efter Klingberg, 1966, s 78.
8 Se Sonja Svensson, 1983.
9 Mählqvist, 1977, s 60.
10 Klingberg, 1966, s 32 ff.
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spekulation med undermålig litteratur samt faran med att barns lek och arbete 
ersattes med bokläsande. Den andra rubriken omfattar ett flertal punkter som 
diskussion om böckernas innehåll och form, om böckerna från början borde skrivas 
med tanke på en viss ålder, om det var bättre att bearbeta klassiker än att författa 
ny litteratur, vikten av att utveckla känsla och fantasi samt barnbokskritikens be-
dömningsgrunder. För att uppfylla kravet i den tredje rubriken krävde debattörerna 
bland annat att den goda litteraturen gavs ut till låga priser. 

Kring sekelskiftet skrev flera författare konstsagor i H C Andersens efterföljd. 
Helena Nyblom (1843‒1926) och Anna Wahlenberg (1858‒1933) var båda mycket 
produktiva och deras sagor lever än idag. I dessa sagor får barnen mod och kraft att 
bearbeta svåra utmaningar. Samma tankar ligger enligt Sonja Svensson till grund 
för två barnböcker från 1907: ”Patriotism, klassamverkan och framför allt en stark 
tilltro till barns livskraft och egenförmåga kommer också till uttryck i två av våra 
stora romaner för barn: Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället (1907) och 
Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1907).”11 En genre 
som frodades var tjuvpojksboken med författare som Emil Norlander (1865‒1935) 
och Sigge Strömberg (1885‒1920). Spridningen av barn- och ungdomsböcker 
underlättades genom inrättandet av barnbibliotek, det första i Stockholm 1911 och 
efter det att biblioteken kommunaliserats 1927 i större kommuner över hela landet. 

1920- och 1930-talet har tidigare betraktats som en mindre kreativ period. Nyare 
forskning visar emellertid att det skrevs nydanande böcker, inte minst i flickboks-
genren.12 När det gäller böcker för pojkar var det på 1930-talet som flygböckerna 
slog igenom på allvar både i form av översättningar och svenska original.13

Vid mitten av 1940-talet inträffade en formlig explosion av nytänkande inom 
den svenska barnlitteraturen. Märkesåret är 1945 när Astrid Lindgren (1907‒2002), 
Lennart Hellsing (1919‒), Tove Jansson (1914‒2001), Hans Peterson (1922‒) 
och Martha Sandwall-Bergström (1913‒2000) debuterade. Deckarskildringar 
blev en utbredd genre under 1950-talet, mycket beroende på inflytande från vux-
enlitteraturen.14 I övrigt utkom under detta decennium ett stort mått av idylliska 
familjeberättelser åtminstone för de lägre åldrarna. 

11  Sonja Svensson, ”Barn- och ungdomslitteraturen ‒ fram till 1920”, Den svenska litteraturen, 4 Den 
storsvenska generationen, red Lars Lönnroth och Sven Delblanc (Stockholm, 1989), s 207‒228; 218.

12  Se bland annat Om flickor för flickor. Den svenska flickboken, red Ying Toijer-Nilsson och Boel Westin 
(Stockholm, 1994); Eva Wahlström, Fria flickor före Pippi. Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis: 
Astrid Lindgrens föregångare (Göteborg, 2011).

13  Ulf Boëthius, ”Med nerver av stål. Manlighet och modernitet i 1930-talets svenska flygböcker för pojkar”, 
Barnkultur ‒ igår, idag, i morgon, red Anne Banér (Stockholm, 1999), s 103‒118.

14 Mählqvist, 1977, s 145.
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Indianboksutgivning i Sverige
I detta avsnitt lyfter jag fram några svenska förlag och presenterar deras utgivning 
av översatta och svenska indianboksförfattare.15 Genomgången är på intet vis 
fullständig, så har jag till exempel inte tagit med alla de billighetsupplagor som 
överflödade barnboksmarknaden vid 1900-talets början.16 

Till de tidiga amerikanska indianboksförfattarna hör läkaren och senare teater-
mannen Robert Montgomery Bird (1806‒1854). En av hans böcker översattes 
och bearbetades för ungdom redan 1847 och fick då titeln Roland Forrester’s och 
hans syster Edithas sällsamma äfventyr bland wildarna.17 Ett nystartat förlag med 
beteckningen Rylander et comp stod för utgivningen. 1873 utgavs boken på 
nytt av F C Askerbergs förlag i samma översättning, men med titeln ändrad till 
Roland Forrester och hans systers faror och äfventyr bland Nordamerikas indianer 
samt nya bilder i xylografi.18 Därefter följde ett stort antal nyutgåvor i mer eller 
mindre bearbetat skick. Boken skildrar konflikten mellan nybyggarna och shaw-
neerna i 1780-talets Kentucky. Natans hela familj har utplånats efter ett brutalt 
indianöverfall och efter detta har den fridfulle kväkaren förvandlats till en grym 
indiandödare. Han lämnar sina offer med ett blodigt kors över bröstet vilket får 
de vidskepliga indianerna att tro, att det är Jibbenainosay eller den irrande anden 
som ligger bakom morden. Birds beskrivning av indianerna är närmast fanatisk i 
sin bitterhet och avsky. 

Engelsmannen Frederick Marryat (1792‒1848) var sjöofficer och skrev ett flertal 
romaner om livet till sjöss. Den bok där indianer uppträder i handlingen är emel-
lertid Nybyggarne i Kanada. 1847, det vill säga samma år som Birds bok, gavs den 
ut på svenska i två olika versioner, på Gumperts i en fullständig översättning och 
på Hiertas förlag i en något förkortad utgåva.19 Boken skildrar en engelsk familjs 
utvandring och bosättning vid sjön Ontario i början av 1800-talet och hör snarare 
till kategorin nybyggarroman än indianbok. Indianerna spelar dock en stor roll i 
handlingen när irokesindianen Vredgade Ormen och hans anhang tar först pojken 
Percival och sedan den unga kvinnan Mary som fångar.

Det är emellertid den amerikanske författaren James Fenimore Cooper 
(1789‒1851) som betraktas som indianromanens upphovsman. De fem böcker 
som ingår i hans Leatherstocking tales blev utgångspunkten för den romantiserade 

15  Uppgifter om förlagen och författarna har jag hämtat från Klingberg, 1998; Sonja Svensson, 1983; Johan 
Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska bokförläggarföreningen och svensk bokmarknad 1887‒1943, vol 1‒2 
(Stockholm, 1993); Vem är vem i barn- och ungdomslitteraturen. Författare och illustratörer utgivna i Sverige 
1945‒1980, red Gallie Eng m fl (Stockholm, 1984).

16  För en mer fullständig sammanställning av indianboksförfattare och böckernas olika upplagor se http://
www.lingonline.jonkoping.se/Bibliografi/. 

17  Robert Montgomery Bird, Roland Forrester’s och hans syster Edithas sällsamma äfventyr bland wildarna, 
[Nick of the woods, or the jibbenainosay, 1837], övers fr ty (Stockholm, 1847).

18  Robert Montgomery Bird, Roland Forrester och hans systers faror och äfventyr bland Nordamerikas indianer, 
(Stockholm, 1873).

19  Frederick Marryat, Nybyggarne i Canada, [The settlers in Canada, 1844], övers Axel Hellstén (Stockholm, 
1847); Frederick Marryat, Nybyggarne i Canada, övers N Kullberg (Göteborg, 1847).
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skildringen av amerikansk vildmark. Den första delen The pioneers, som på svenska 
oftast har titeln Nybyggarna, utkom 1823 och bygger på självbiografiskt material.20 
Handlingen utspelas i staden Templeton, som har sin förebild i Cooperstown, vilken 
grundades av J F Coopers fader William Cooper. Den vite trappern Natty Bumppo, 
som av nybyggarna kallas Skinnstrumpa på grund av sina hjortskinnskläder, är här 
en gammal man. Tillsammans med den åldrade mohikanen Chingachgook lever 
han i en enkel hydda i samhällets utkant. Han sörjer emellertid att civilisationen 
tagit över hans jaktmarker. När han blir arresterad för tjuvjakt bestämmer han sig 
för att lämna samhället och ensam ge sig ut i vildmarken. 

När Natty Bumppo på nytt dyker upp i The last of the Mohicans 1826, på svenska 
Den siste mohikanen, kallas han Hawkeye eller Falköga av engelsmännen och La 
longue Carabine av fransmännen och är i trettiofemårsåldern.21 Detta är den del 
som översatts och bearbetats mest genom tiderna och där konfrontationen med 
indianerna är mest tydlig. Händelserna utspelas under kriget mellan engelsmän 
och fransmän vid kanadensiska gränsen 1757. Systrarna Cora och Alice ska under 
beskydd av kapten Heyward besöka sin far, överste Munro på Fort William Henry. 
Vägvisaren Magua, som är irokesindian, vill emellertid hämnas en oförrätt och för 
dem vilse. Sällskapet får hjälp av Falköga och dennes vänner mohikanerna Ching-
achgook och hans son Uncas. Trots detta faller de slutligen i irokesernas händer 
och Uncas, som är den siste av sin ätt, blir dödad liksom Cora och slutligen även 
Magua. I The last of the Mohicans finns flera av de motiv som skulle bli återkom-
mande i indianböckerna. Så beskrivs indianerna antingen som goda och ädla, 
vilket här gäller mohikanerna, eller grymma och hämndlystna som irokeserna. 
Sålunda beskrivs Uncas som en välbyggd, stark ung man med ädla ansiktsdrag och 
goda inre egenskaper. Magua å sin sida är romanens ärkeskurk och hans ondska 
vet inga gränser, även om Cooper faktiskt ger en förklaring till Maguas bitterhet. 
Gemensamt för båda stammarna är att de betraktar nybyggarna som inkräktare, 
vilka tvingar indianerna att överge sina jaktmarker och dra sig längre västerut. 

 I den tredje delen The Prairie 1827, med den svenska titeln Prärien alternativt 
Gräsöknen, är Natty Bumppo åttio år gammal och lever ensam med sin hund i 
ödemarken.22 Han möter nybyggaren Ismael Bush som tillsammans med hustru 
och sju söner letar efter nytt land att slå sig ner på. Irokeserna försöker med alla 
medel få bort inkräktarna och Bush och hans följeslagare ger upp sina försök att 
hitta en lämplig bosättning och återvänder till civilisationen. Den gamle trappern 
slutar sina dagar hos de goda pawneerna. 

 

20  James Fenimore Cooper, Susquehannas källor eller nybyggarna, [The pioneers, 1823], övers [L Arnell] 
(Stockholm, 1827).

21  James Fenimore Cooper, Den siste mohikanen, [The last of the Mohicans, 1826], övers L Westerberg 
(Stockholm, 1828).

22 James Fenimore Cooper, Gräsöknen, [The prairie, 1827], övers C L Törnberg (Stockholm, 1891).
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Därefter dröjde det till 1840 innan Natty Bumppo återkom som huvudperson i 
The pathfinder, på svenska Stigfinnaren.23 Namnet Stigfinnaren har han fått efter 
tjänstgöring som spejare hos engelsmännen. Natty är här i trettioårsåldern och 
förälskad i den unga Mabel Dunham, som följer med sin far på ett militärt uppdrag 
i Ontariosjön. Den unga kvinnan väljer emellertid en annan man och Stigfinnaren 
förblir en ensling. Den sista delen The deerslayer utgavs redan året därpå och fick i 
svensk översättning titeln Hjortdödaren.24 Skildringen går tillbaka i tiden och Natty 
beskrivs som en ung man, vilken hellre dödar djur än människor.

Det finns en omfattande litteratur om James Fenimore Cooper, varav jag redan 
nämnt ett antal avhandlingar. Här vill jag nämna ytterligare några verk, som kan bidra 
till förståelsen av hans böcker om indianer. Först en biografi av Warren S Walker, 
där denne ger sin bild av Cooper och hans mest kända verk.25 Walker menar bland 
annat att Cooper under sina år i Europa tog starkt intryck av europeisk litteratur och 
historiska författare som exempelvis Walter Scott. Intresset för det uttalat amerikanska 
fick Cooper att lyssna till muntliga berättelser från olika grupper av människor och 
ta del av deras traditioner och levnadssätt. När det gäller huvudpersonen i Skinn-
strumpaserien ser Walker hans öde som en parallell till indianernas. I likhet med de 
senare drivs Natty Bumppo allt längre ut i vildmarken för att kunna leva på sitt eget 
sätt. Därmed blir hela romansviten en elegi över de första gränsborna tillika med 
indianerna, men också över de fällda träden och utarmandet av viltet. 

Jane Tompkins diskuterar i kapitlet “No apologies for the Iroquois: A new way 
to read the Leatherstocking novels”, vilket ingår i Sensational designs, en annan 
syn på Skinnstrumpaserien.26 Hon menar att Coopers romaner är skrivna efter 
ett mönster som dominerar den amerikanska litteraturen under 1800-talets första 
hälft. Med få undantag gifter sig den vita hjälten och hjältinnan i slutet, de onda 
indianerna dödas, medan de goda antingen dödas eller dör ut i brist på arvingar. 
Försvinnandet av de ädla indianerna är beklagligt, samtidigt som civilisationen 
måste ersätta barbariet och kristendomen hedendomen. Den ideala formen för ett 
mänskligt samhälle består av respekt för de skillnader som finns mellan respektive 
stam eller nation: “The novel’s plot is an almost algebraic demonstration of the 
thesis that the stability and integrity of a social order depend upon maintaining 
intact traditional categories of sameness and difference within that order, and on 
preserving the system as a whole from the disruptive influence of an alien cul-
ture.”27 Skillnaderna mellan personerna är baserad på kulturella faktorer och inte 
på personlighet. Godhet och uselhet i Den siste mohikanen är sålunda given från  
 

23 James Fenimore Cooper, Stigfinnaren, [The pathfinder, 1840], övers C L Törnberg (Stockholm, 1893).
24 James Fenimore Cooper, Hjortdödaren, [The deerslayer, 1841], övers S:a Leijonhufvud (Stockholm, 1858).
25 Warren S Walker, James Fenimore Cooper. An introduction and interpretation (New York, 1962). 
26 Jane Tompkins, Sensational designs. The cultural work of American fiction 1790 ‒ 1860 (New York, 1985).
27 Tompkins, s 118.
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början, eftersom de inte beror på den individuella viljan, utan på den position som 
karaktären tilldelats i det sociala livets kretsar. 

Böckerna om Leatherstocking fick stor framgång och översattes snabbt till ett 
flertal språk. De skrevs sålunda ursprungligen för vuxna men bearbetades snart 
för ungdom. 1863 utkom en av de första svenska upplagorna med titeln Coopers  
berättelser om Skinnstrumpa och hans äfventyr bland indianerna.28 Här presenteras 
Natty Bumppo i fem avsnitt med annorlunda titlar och i en ordning som följer 
huvudpersonens liv. Om essensen i Coopers böcker skriver Gösta Attorps: ”den 
klassiska indianleken klädd i berättande prosa; fötter som smyger, ögon som spa-
nar, öron som lyssnar mot marken, tystnaden i skogen som bryts av stridsropet, 
kapprodden mellan kanoterna, tortyrpålen från vilken fången räddas när allt hopp 
synes ute.”29 Berättelserna om Skinnstrumpa utkom i flera olika utgåvor på 1870- 
och 1880-talet varav det övervägande antalet var bearbetningar från tyskan. Ett sätt 
att sprida enkel litteratur var utgivning i form av fortsättningshäften, vilket skedde 
med flera av J F Coopers romaner.30 Under hela 1900-talet fortsatte förlagen att 
bearbeta och återutge Coopers böcker. 

Ulf Jonas Björk konstaterar i sin redogörelse för den svenska indianbokens framväxt 
att de flesta efterföljarna till J F Cooper var av europeisk härkomst.31 Den franske 
författaren Gabriel Ferry (pseud för Louis de Bellemare) (1809‒1852) skrev indian-
böcker i den cooperska traditionen. I Skogslöparen på Hiertas förlag är comancherna 
de goda indianerna, medan apacherna är onda.32 Tiden är 1830-tal och en expedition 
ger sig ut för att söka efter indianernas guld. Det leder till stridigheter med traktens 
indianer, men också med vita skurkar. En annan fransk indianboksförfattare var Gustave 
Aimard (pseudonym för Oliver Gloux) (1818‒1883). I Seven types of adventure tale 
berättar Martin Green om Aimards äventyrliga liv.33 Som ung åkte han till Turkiet 
och Kaukasus där han blev involverad i revolutioner och konspirationer. 1848 var han 
tillbaka i Paris för att delta i revolutionsgardet. Därefter var det Centralamerika som 
lockade. Det var framförallt här som han hämtade inspiration till de indianböcker 
han skrev efter att ha återvänt till Paris. Boken Curumilla eller Indianhöfdingen, 
som den översattes till på svenska får tjäna som exempel.34 Den utspelas vid tiden 

28  Enligt Klingberg (1988), s 310 f, utkommer två olika versioner samma år, båda bearbetade och översatta 
via tyskan: Den första utgavs på P G Berghs förlag och bestod av alla fem Skinnstrumpaberätteslerna: 
James Fenimore Cooper, Coopers berättelser om Skinnstrumpa och hans äfventyr bland indianerna, [Cooper’s 
Lederstrumpf-Erzählungen,1845], bearb för ungdom av Adam Stein, övers J B Lundström (Stockholm, 1863). 
De 5 romanerna har förkortats och blivit 5 avsnitt: Vildbrådsdödaren på ströftåg, Spejaren vid insjön, Den 
siste mohikanen, Nybyggarne i Newyork, Steppen. Den andra versionen på Frans Svanströms förlag var en 
bearbetning av Den siste mohikanen: James Fenimore Cooper, Den siste mohikanen, [Der letzte Mohikaner. Für 
die Jugend bearbeitet von Franz Hoffman, 1845], övers Wilhelmina Stålberg (Stockholm, 1863). 

29 Gösta Attorps, Ungdomsskeppen, ny uppl (Stockholm, 1958), s 58.
30 Nils Forsgren, Omslagspojken. Med David Ljungdahl & Co i äventyrens värld ([Lidingö], 2006), s 18.
31 Björk, 2003, s 515.
32  Gabriel Ferry, [Louis de Bellemare], Skogslöparen: skildring af lifvet i amerikanska västerns ödemarker, [Le 

coureur des bois, 1850], bearb för ungdom af S S [Sixten Severin], (Stockholm, 1864).
33 Martin Green, Seven types of adventure tale (University Park, 1991), s 105.
34 Gustave Aimard, Indianhöfdingen, [Curumilla, 1860], övers J Granlund (Stockholm, 1893).
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för franska revolutionen och ett tema är de mexikanska provinsernas frigörelse från 
Spanien. Don Annibal de Saldibar har fördrivit alla indianer från sina stora ägor. 
Som hämnd vill hövdingen Springande Vattnet döda paret de Saldibars lilla dotter 
genom att släppa in en skallerorm i trädgården. Barnet överlever, men amman dör 
och barnets mor donna Emilia svär på att hon ska utrota så många indianer hon kan. 
Genom sin vita klädsel uppfattas hon som en vålnad och sprider därmed stor skräck 
bland de vidskepliga indianerna. Aimards bok gavs ut av förlaget Adolf Johnson, 
som hade startat serien ”Ungdomens bibliotek” 1886.35 

Mayne Reid (1818‒1883) var född på Irland, men i likhet med Aimard en 
äventyrare som tidigt emigrerade till Amerika. Han deltog bland annat i jaktex-
peditioner längs floderna Missouri och Platte river. I kriget mellan Amerika och 
Mexiko stred han på den amerikanska sidan. Efter att ha blivit svårt sårad återvände 
Reid till England. Där skrev han ett stort antal böcker om jakt- och krigsäventyr, 
vilka vände sig både till vuxna och unga pojkar. 

I Tyskland fanns också ett stort intresse för indianböcker och flera produktiva 
indianboksförfattare. Som exempel kan nämnas Julius Grundmann36 och A H 
Fogowitz (1858‒1909), vars böcker utgavs i serien ”Äfventyrsböcker” på Adolf 
Johnsons förlag. Här är huvudpersonerna nästan alltid tyskar som har utvandrat 
till Amerika. I Grundmanns bok Pelsjägaren är det jägaren Branden som berättar 
hur han räddade en halvblodsflicka som sen blev hans hustru.37 Indianfursten 
Tecumshe av Fogowitz skildrar hur shawaneserna försöker gå samman med andra 
stammar för att driva ut de vita inkräktarna från Kentucky.38 Författaren beskriver 
Tecumshes uppväxt och berättar bland annat att han fick namnet Shouwa-oni som 
betyder den oförfärade. 

Vid 1880-talets mitt hade indianboksläsningen bland barn och unga i Sverige 
nått en sådan spridning att det påverkade deras lekar. I En liten verld bland fjäl-
len beskriver Laura Fitinghoff hur prosten Bernhard Runstens fem döttrar leker 
indianer.39 Det är 10-åriga Ingegärd som föreslår leken med tillägget ”sådana som 
dem mamma läste för oss om i går.”40 Förberedelserna fullkomnas när flickorna 
vid bäcken hittar några tegelstenar som ger den rätta rödaktiga färgen ”tillräckligt 
lysande för att på det rysligaste vanställa deras små ansikten, påsmetat som det 
blev i krokar, linjer och kors med en skicklighet, som kunnat hedra en gammal 
Siouxhövding.”41

35  Sonja Svensson, 1983, s 33. Förlaget Adolf Johnson gav ut serierna ”Ungdomens bibliotek” med 132 titlar 
1886‒1924 och ”Äfventyrsböcker” med 102 titlar 1892‒1907.

36 Jag har inte funnit några biografiska data om Julius Grundmann.
37  Julius Grundmann, Pälsjägaren. Berättelse från fjärran västern, [Der Pelzjeger, 1893], övers fr ty (Stockholm, 

1894).
38  A H Fogowitz, Indianfursten Tecumshe, [Tecumshe, der Indianderfürst, 1891], övers Johannes Granlund 

(Stockholm, 1894).
39 Laura Fitinghoff, En liten verld bland fjällen, ill Jenny Nyström (Stockholm, 1885). 
40 Laura Fitinghoff, En liten värld bland fjällen, ill Jenny Nyström, 4 uppl (Stockholm, 1912), s [5].
41 Fitinghoff, 1912, s 7.
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När förläggaren Wilhelm Bille 1890 startade en ny ungdomsserie blev antalet 
indianböcker genast markant: av de 16 första numren, som utkom fram till 1899, 
var 12 stycken indianböcker.42 Fem av dessa är skrivna av amerikanen Edward S 
Ellis (1840‒1916). Han var ursprungligen lärare och författare av historiska böcker, 
innan han började skriva direkt för ungdomar. Bland de böcker som utgavs på Billes 
förlag fanns Ljudlösa steg, den första boken om de tre historiska personerna Daniel 
Boone, Simon Kenton och Simon Girty.43 Alla tre har funnits i verkligheten, men 
Ellis broderar gärna ut deras hjältebragder. De flesta av Ellis’ böcker utspelas i Ken-
tucky och Ohio och temat är stridigheter mellan nybyggare och indianer. Så är fallet 
i den vid flera tillfällen nyöversatta boken Uncrowning a king med titeln Öfverfallet 
på nybyggena i Billes utgivning.44 Det historiska underlaget utgörs av indianupproret 
1675‒1676, som leddes av wampanoaghövdingen kung Philip, som han kallades 
av de vita. Huvudpersoner är den 14-årige Hugh Underwood och spejaren Zeke 
Wagram. I Sverige är Edward S Ellis kanske mest känd för böckerna om Hjortfot, 
vilka jag återkommer till i samband med B Wahlströms ungdomsböcker.

De europeiska författarna var fortsatt aktiva och engelsmannen George Alfred 
Henty (1832-1902) stod liksom Ellis för fem titlar bland de första indianböckerna 
på Billes förlag. I Popular children’s literature in Britain undersöker Dennis Butts 
G A Hentys författarskap.45 Här framgår att Henty i sin egenskap av journalist 
reste runt i världen och skaffade sig goda geografiska och historiska kunskaper. 
Enligt Butts var Henty oerhört produktiv, vilket ledde till att böckerna följde ett 
visst mönster. De präglades av författarens önskan om att sätta in sina berättelser 
i ett historiskt sammanhang och inleddes med ett förord där Henty utvecklade sin 
tro på det brittiska imperiet. Hjältarna var starka, sportiga pojkar i tonåren med 
patriotism, mod och lojalitet som rättesnöre. Skurkarna var ofta av utomeuropeisk 
härkomst med fysisk grymhet och förräderi som kännetecken. En av Hentys mest 
kända böcker i Sverige är True to the old flag: a tale of the American war of indepen-
dence , som översattes till svenska 1895 med titeln På krigs- och spejarstråt af G. A. 
Henty.46 Den utspelas under det amerikanska frihetskriget vid slutet av 1700-talet 
och skildrar den 18-årige Haralds vedermödor som spejare för den engelska sidan. 
Förutom sina krigsuppdrag hjälper Harald nybyggare som blivit överfallna av 
indianer och lyckas också befria flickan Nelly ur irokesernas fångenskap. 

Den välkände tyske författaren Karl May (1842‒1912) ingick i Vilhelm Billes 
ungdomsbibliotek med titlarna Björnjägarens son som nummer två och Öknens 

42  Klingberg, 1998, s 134; Enligt Svedjedal, 1993, vol 1, s 256 utkom ”Wilhelm Billes ungdomsbibliotek” i 
två serier: 1‒31, 1890‒1912 och ”Ny serie” 1‒6, 1910‒13.

43 Edward S Ellis, Ljudlösa steg, [Shod with silence, 1896], övers H Östberg (Stockholm, 1897).
44 Edward S Ellis, Öfverfallet på nybyggena, [Uncrowning a king, 1896], övers H Östberg (Stockholm, 1898).
45  Dennis Butts, “Exploiting a formula: The adventure stories of G.A. Henty (1832‒1902)”, Popular children’s 

literature in Britain, red Julia Briggs, Dennis Butts, M O Grenby (Aldershot, 2008), s [149] ‒163.
46  G A Henty, På krigs- och spejarstråt af G A Henty, [True to the old flag. A tale of the American war of 

independence, 1884], övers och bearb P Hallström (Stockholm, 1895).
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ande som nummer tre.47 Här presenteras den tyske jägaren Old Shatterhand och 
apachehövdingen Winnetou, som sedan skulle bli huvudpersoner i flera böcker. 
Handlingen är förlagd till Mexico vid 1800-talets början. I Öknens ande luras både 
indianer och vita av den man som klätt ut sig till en ande som tycks flyga fram 
över marken. En ny översättning av den tidigare nämnde R M Birds bok utkom 
nu under titeln Jibbenainosay: Roland och hans kusin Edits underbara äventyr bland 
Nordamerikas indianer.48  

P A Norstedt & söner startade sin förlagsverksamhet redan på 1830-talet, men 
det var först mot slutet av århundradet som man gav ut barnböcker i större skala. 
1891 påbörjades serien ”P. A. Norstedt & söners ungdomsböcker” med Richard 
Melanders Hårdt bidevind som första nummer och vi kan konstatera att det 
bland alla översättningar nu dyker upp ett svenskt original.49 Boken handlar om 
17-årige Sven som ger sig iväg hemifrån och mönstrar på ett spanskt fartyg på väg 
till Sydamerika. Efter att ha undkommit den skurkaktige kaptenen tar sig Sven 
och norrmannen Hans Brevig till Mexico och sjöromanen övergår i indianroman. 
De blir jagade av apacher och utsätts för många faror innan Sven slutligen kan 
återvända hem till Blekinge och den troget väntande Signe. Richard Melander 
föddes i Karlskrona, blev major vid Norra skånska infanteriregementet och var 
verksam för stödjandet av svenskt försvar.50 De patriotiska inslagen och hyllandet 
av militär disciplin präglar hans böcker. Melanders nästa bok, I Sitting Bulls land, 
som gavs ut på samma förlag, är en renodlad indianbok.51 Som jag kommer att 
visa finns här alla de ingredienser som kännetecknade J F Coopers och Edward 
S Ellis’ böcker med indianöverfall på nybyggen, tillfångatagande av vita kvinnor, 
strider mellan indianer och vita, mirakulösa räddningar i sista stund. Melander 
skrev flera sjöromaner för ungdom och medverkade flitigt i ungdomstidskrifterna 
kring sekelskiftet.52 Som exempel kan nämnas berättelsen ”Bland Sioux-indianer” 
publicerad i Julklappen 1894.53 Det är farbror Karl som en vinterkväll vid brasan 
berättar för barnen om när han var fånge hos indianerna och blev räddad av sin 
trogna hund Felix. 

Richard Melander var väl insatt i tidens diskussion om barns läsning. Det visar 
bland annat Sonja Svensson i Läsning för tidens barn, där hon nämner att Melander 

47  Karl May, Björnjägarens son, [Die Helden des Westerns. 1. Der Sohn des Bärenjägers, 1890], övers Ellen 
Bergström (Stockholm, 1892); Karl May, Öknens ande, [Die Helden des Westerns. 2. Der Geist des Llano 
Estakado, 1890], övers Ellen Bergström, ill Emil Åberg (Stockholm, 1892).

48  Robert Montgomery Bird, Jibbenainosay: Roland Forrester och hans kusin Edits underbara äventyr bland 
Nordamerikas indianer, övers L Arosenius (Stockholm, 1912). I de tyska bearbetningarna presenterades 
Edit som Rolands syster, men nu är hon (liksom i originalet) hans kusin.

49  Richard Melander, Hårdt bidevind. En berättelse för pojkar, ill J Hägg och G Stoopendaal (Stockholm, 
1890).

50 Abrahamson, s 18 f.
51 Richard Melander, I Sitting Bulls land, ill Frederic Remington (Stockholm, 1892).
52 Furuland m fl, 1994, s 25, 106; Sonja Svensson, 1983, s 119.
53  Richard Melander, ”Bland Sioux-indianer” Julklappen 1894. Julklappen ingår som en del i Folkskolans 

barntidning. 
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gjort ett inlägg i Pedagogiska sällskapets diskussion om ungdomsläsning 1902.54 
Här framgår också var Melander hämtade sina litterära förebilder: ”För en kan det 
möjligen vara lämpligt att läsa Goethes ’Faust’, för en annan är det långt bättre att 
läsa Coopers ’Hjortdödaren’.”55 I Nybygget och andra berättelser för pojkar handlar 
titelnovellen ”Nybygget” och berättelsen ”En vilde” om indianer, medan övriga 
texter består av reseskildringar och barndomsminnen.56 I den förstnämnda texten 
har nybyggarna slagit sig ner på ”odjibway-indianernas” områden. Till en början är 
förbindelserna med indianerna så goda att indianbarnen kommer till nybyggarnas 
skola. Den gamle hövdingen Svarta Falken upprörs emellertid av de vitas närvaro 
och överfaller nybygget. En av indianpojkarna ställer sig i sista stund på nybyg-
garnas sida och skjuter ihjäl hövdingen med sin pilbåge. Även ”En vilde” handlar 
om en indian som hjälper de vita. Fru Harris hade som flicka lärt en indianpojke 
att läsa och senare också öppnat sitt hem för honom. När hon råkar ut för fientliga 
indianer räddas hon av den nu vuxne indianpojken. Han blir emellertid svårt sårad 
och på sin dödsbädd bekänner han sin kärlek för henne. 

I sin undersökning av barnboksutgivningen i Sverige konstaterar Stefan Mähl-
qvist att det år 1900 utgavs 22 böcker med indianmotiv, vilket motsvarade drygt 
20 % av hela årsutgivningen av barn- och ungdomsböcker.57 Den kamp mot 
enklare underhållningslitteratur som pågick i Sverige under 1900-talets första 
årtionde gjorde att indianboksutgivningen emellertid sjönk något under denna 
period. Enligt Klingberg hade Heinrich Wolgast redan i sin bok Das Elend unserer 
Jugendlitteratur förkastat indianböckerna genom att konstatera: ”Indianböckerna 
är endast en spekulation i barnens intresse för det fjärranliggande och för äventyr 
och hämmar som ingen annan lektyr diktkonstens inflytande.”58 Som vi kommer 
att se i avsnittet om indianbokskritik fanns det flera som var beredda att hålla med 
Wolgast, åtminstone när det gällde de svenska indianböckerna.

Svensk lärartidnings förlag gav i ”Sagabiblioteket” ut ett tiotal indianböcker.59 
Den första indianboken i denna utgivning var nr 15 Gula Vargen av Anna Erslev 
1904.60 Gula Vargen kan anföras som exempel på hur osäkra uppgifterna om original 
kunde vara, när det gällde översättningar och bearbetningar. I ”Sagabibliotekets” 
bok kan man på titelbladet läsa: ”Efter Anna Erslev i bemyndigad översättning 
för Sveriges barn av Henrik Wranér”. Klingberg har emellertid undersökt bokens 

54 Sonja Svensson, 1983, s 119.
55 Citerat efter Sonja Svensson, 1983, s 119 f.
56 Richard Melander, Nybygget och andra berättelser för pojkar (Stockholm, 1904).
57 Mählqvist, 1977, s 145. Siffrorna hänvisar till böcker där det uppträder indianer.
58  Citerat efter Klingberg, 1966, s 18. Klingberg citerar ur Heinrich Wolgast, Das Elend unserer 

Jugendlitteratur. Ein Beitrag zur künstlerischen Erziehung der Jugend, 2:a uppl (Hamburg, 1899).
59  I Sagas stora katalog 1899‒1956 (Stockholm, 1957) har jag räknat till elva indianböcker av sammanlagt 

315 titlar. I Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga skriver Klingberg att Sagakommittén 
diskuterat utgivning av Den siste mohikanen redan 1901, 1902 och även 1904, s 48. Den utgavs dock först 
1911 med nummer 37 återberättad av Hugo Gyllander. 

60  Anna Erslev, Gula Vargen, ill G Stoopendaal och I Resen Steenstrup, övers Henrik Wranér (Stockholm, 
1904). 
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bakgrund och konstaterar att när boken 1898 kom ut i Danmark framgick det att 
den var ”fortalt efter engelsk af Anna Erslev” och när den kom i ny utgåva 1904 
”Efter Kaptajn Mayne Reid ved Anna Erslev”.61 Vid en jämförelse mellan Sagaver-
sionen och Erslevs bok konstaterar Klingberg vidare att Henrik Wranér inte bara 
översatt texten utan också företagit en del ändringar, bland annat har han infört 
kapitelrubriker. Mest anmärkningsvärt är dock att Wranér lagt till egna sagor och 
jakthistorier, som berättas vid lägereldarna. Eftersom huvudpersonerna förekom-
mer i dessa berättelser ändras innehållet en hel del. Dessa tillägg tillsammans med 
ändrad kapitelindelning gör att Sagaversionen har 25 kapitel att jämföra med 21 
i Erslevs förlaga. I denna version utgavs Gula Vargen därefter i inte mindre än elva 
upplagor varav den sista kom 1961. Klingberg påpekar också att Mayne Reids text 
med titeln Örnöga 1916 kom som bilaga till Folkskolans barntidning och därefter 
i bokform ”återberättad av Stina Quint”.62 Det är emellertid osäkert om Stina 
Quint utgått från Erslevs version eller från Reids original. 

En man som hade många strängar på sin lyra var Algot Sandberg (1865‒1922). 
Han var redaktör för Gotlands Allehanda 1887‒1898 och därefter journalist vid 
Stockholms-Tidningen. Under åren 1902 till 1905 vistades Sandberg i USA. Tillbaka i 
Sverige försörjde han sig bland annat som skådespelare, dramaturg och översättare.63 
Solöga eller Svenskarne i Delaware med undertiteln Berättelse för ungdom från den 
första svenska utvandringen till Amerika utkom 1909 på Askerbergs förlag.64 Boken 
utspelas i den svenska kolonin vid Delawareflodens mynning 1655, samma år som 
holländarna övertog området och här bygger handlingen på verkliga personer och 
miljöer. Till detta har författaren skapat ett äventyr där skurken Långe Finn rövar 
bort nybyggardottern Ingrid Bertilsdotter. Den unge indianen Kiapes, som hör 
till de goda indianerna minquas, räddar Ingrid men dör i slutstriden. 

Carl August Cederborg (1849‒1933) skrev ett trettiotal historiska romaner bland 
annat om snapphanetiden. De röda vargarna gavs ut på Wahlstrand och Widstrands 
förlag i deras pojkboksserie 1915.65 Huvudperson är Pelle Drufva från Åland. Han 
döms för tjuvjakt och förvisas till Nya Sverige på 1640-talet. Kronotopen är således 
densamma som i Solöga eller Svenskarna i Delaware. Även här står striden mellan 
goda och onda indianer. De senare kallas av delawareindianerna för vargarna och 
tillsammans med den holländske skurken Peter Irgens hotar de nybyggarna i den  
 

61 I  Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga s 65 f tar Klingberg upp svårigheten med att finna 
bokens ursprung. Staffan Jansson anger Mayne Reid, The lone ranche (1871?) som ett möjligt underlag, 
men markerar ursprungets oklarhet med frågetecken. I Furuland m fl, 1994, anges att originalet är skrivet 
av Gustave Aimard.

62  Klingberg, 1966, s 65 f; Mayne Reid, Örnöga. Indianberättelse, återgiven av Stina Quint, ill David 
Ljungdahl (Stockholm, [1916]). 

63 Svenskt författarlexikon 1900‒1940, M‒Ö, utarb av Bengt Åhlén (Stockholm, 1942), s 701 f.
64 Algot Sandberg, Solöga eller Svenskarne i Delaware (Stockholm, 1909).
65  Carl August Cederborg, De röda vargarna. En svensks öden och äventyr bland indianer (Stockholm, 1915). 

Redan 1909 publicerades bokens första kapitel med titeln Pelle Drufvas öden och äfventyr 1-3. 
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svenska kolonin. Pelle Drufva blir med sin starka fysik och kvicktänkthet till oum-
bärlig hjälp och räddar svenskarna ur den ena knipan efter den andra.

I serien ”Holmquists bokförlags ungdomsböcker” fanns flera böcker av en 
svensk författare, nämligen Gunnar Örnulf (1888‒1935).66 1916 gav förlaget ut 
både Den Flygande Hjorten och Starke Jack av denne författare.67 Huvudpersonen 
Den Flygande Hjorten är en god indian, som hjälper de spanska nybyggarna när 
de utsatts för hot från en portugisisk skurk. I likhet med Uncas i Den siste mohika-
nen är Den Flygande Hjorten den siste av chipekernas ätt och nu får han tillfälle 
att hämnas på de banditer som utplånat hans fränder. Holmquists bokförlag gav 
också ut en bok av den tidigare nämnde indianske författaren Charles A Eastman, 
tillhörande siouxindianerna. Indianerna och djurfolket är en samling sagor och 
legender från Minnesota och Dakota som Eastman samlat tillsammans med sin 
hustru Elaine Goodale Eastman.68

1914 började Birger Wahlström sin nya framgångsrika utgivning av populärlit-
teratur.69 Serierna ”B Wahlströms ungdomsböcker” och ”B Wahlströms flickböcker” 
var billiga, bundna volymer med gröna respektive röda ryggar. Av den förstnämnda 
seriens 20 första böcker får 12 stycken benämningen indianböcker.70 I Rött eller 
grönt?, den tidigare nämnda avhandlingen om B Wahlströms ungdomsböcker 
1914-1944, konstaterar Marika Andræ att av 43 undersökta pojkböcker är nästan 
hälften indianböcker.71 Den allra första boken var en bearbetning av fransman-
nen Gabriel Ferrys tidigare utgivna bok Skogslöparen.72 Den författare som hade 
flest antal titlar under perioden var emellertid Edward S Ellis som representeras 
av trettio titlar.73 Speciellt populära blev böckerna om Hjortfot som började utges 
1919. Shawneeindianen Hjortfot finns med i de tidigare böckerna av Ellis, men 
blir huvudperson i den serie böcker som Ellis påbörjade 1905. Vid den här tiden 
var det ovanligt med en indian som huvudperson, men Hjortfot var å andra sidan 
ingen vanlig indian. I sin analys av Hjortfot i Klippiga bergen skriver Marika Andræ: 
”På många sätt är Hjortfot mer vit än indian i sitt agerande och ofta framstår just 
andra indianer som ondsinta.”74 Skälet till Hjortfots dygdighet är att han som 
ung skolats i den kristna läran och sedan vinnlägger sig om att leva efter detta 

66 Gunnar Örnulf skrev också under pseudonymerna Tom Harris och Fred Parker.
67 Gunnar Örnulf, Den Flygande Hjorten (Stockholm, 1916); Gunnar Örnulf, Starke Jack (Stockholm, 1916).
68  Charles Eastman & Elaine Goodale Eastman, Indianerna och djurfolket, [Red hunters and the animal people, 

1904], övers A Berg (Stockholm, 1918). En andra upplaga utgavs i serien ”Illustrerade äventyrsböcker” 
1921.

69  Enligt Svedjedal, vol 2, 1993, s 747 f utgav B Wahlströms förlag flera förlagsserier för barn och ungdom. 
Serien ”Ungdomsbiblioteket” (1916‒1924) var en billighetsvariant med en ny titel varannan vecka. Den 
löpte parallellt med ”B Wahlströms ungdomsböcker” och där ingick ofta samma författare. Tre svenska 
författare stod för fyra tiondelar av ”Ungdomsbiblioteket”: Gunnar Örnulf (34 titlar), Olle Scherdin 
(pseudonymen Olov Thomas) (18 titlar) och Axel Kerfve (16 titlar). 

70 Kenneth Ahlborn och Urban Nilmander, Alla tiders bokserie (Stockholm, 1999), s 19.
71 Andræ, s 159. De exakta siffror som nämns är 20 stycken eller 46% indianböcker.
72 Gabriel Ferry, Skogslöparen, bearb E Grafström (Stockholm, 1914). 
73 Andræ, s 38.
74 Andræ, s 216.
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ideal. Andræ visar hur Hjortfots egenskaper som mod, självbehärskning, raskhet 
och styrka ingår som en del i hans kristna övertygelse. Hans anspråkslöshet och 
ovilja att framhäva sig själv ger uttryck för det sanna gentlemannaidealet. Även 
svartfotshövdingen Taggarak övergår till den kristna läran. När han vill omvända 
männen i sin stam uppstår en konflikt mellan de olika mansidealen. För de unga 
krigarna var tapperhet i strid och skoningslöshet mot fienden viktigare än ödmjuk-
het och förlåtelse. Andræ lyfter också fram den starka bandet mellan Hjortfot och 
hans häst Virvelvind. Analysen avslutas med följande konstaterande: ”Hästen är 
den perfekta partnern och äventyrskompanjonen i en homosocial sfär och ersätter 
kvinnan som den som bistår mannen. Därmed skapas en frist som möjliggör ett 
framskjutande av vuxenlivets familjeansvar.”75

Blandat med översättningarna fanns många svenska original i ”B Wahlströms 
ungdomsböcker”.76 Den mest produktive svenske författaren var Axel Kerfve 
(pseudonym för A Erik Eriksson) (1863‒1938) med 23 titlar från 1915 till 1942.77 
Av dessa räknar jag fyra titlar som indianböcker, medan övriga är vilda västern-
historier eller äventyrsberättelser från andra länder. Som exempel på indianbok 
kan nämnas Silverormen, den siste apachehövdingen från 1915 som utspelas i norra 
Mexiko. Den 16-årige Sam Engren hamnar tillsammans med sin äldre syster i 
apachernas våld, men båda befrias i sista stund.78 Även Gunnar Örnulf och Olov 
Thomas (pseudonym för Olle Scherdin) (1889‒1966) medverkade i serien med 
ett antal indianböcker.79 Nybyggarna, utgiven 1917, är en av de första böckerna i 
serien av Olov Thomas.80 Huvudpersoner är två franska par som flytt undan franska 
revolutionen och nu är på väg till ett blockhus i ödemarken. Till sin hjälp har de 
skogsmannen Fred Stoone med sin svarte passopp Tom och spejaren Henry Logan 
som för övrigt förekommer i flera av Thomas’ böcker. 

Åhlén och Åkerlunds förlag gav ut serien ”Indianboken” (de första åren kallades 
serien också för ”Pojkarnas julkalender”) från 1918 till 1958. Trots att förlaget 
införlivandes med Bonniers 1929, fortsatte man att använda det ursprungliga 
förlagsnamnet. Det första numret utgjordes av en antologi med nyskrivna berät-
telser av fyra svenska författare.81 ”Hans enda skott” är skriven av den tidigare 
tjuvpojkboksförfattaren Sigge Strömberg (1885‒1920). Under åren 1904‒05 
arbetade han på Minneapolis Veckoblad i USA. Tillbaka i Sverige blev han redaktör 
för förlagets tidskrifter Veckojournalen och Allt för Alla. Hugo Falk (1862‒1925) 
som bidrar med den långa berättelsen ”Röda Fjädern” var militär och författare 

75 Andræ, s 217.
76 I Andræ finns en översikt av utgivningen 1914‒1944, där jag räknat till 199 svenska original av 415 titlar.
77 Andræ, s 221.
78 Axel Kerfve, Silverormen, den siste apachehövdingen (Stockholm, 1915).
79  Staffan Jansson tar upp fem indianbokstitlar av Olov Thomas utgivna i serien ”B Wahlströms 

ungdomsböcker”, men reserverar sig för hur stor del indianerna tar i böckernas handling.
80 Olov Thomas, Nybyggarna (Stockholm, 1917).
81  Indianboken. Pojkarnas julkalender 1918 med bidrag av Sigge Strömberg m fl (Stockholm, 1918). 

Uppgifter om författarna är hämtade ur Svenskt författarlexikon 1900-1940.
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av äventyrsböcker för pojkar. Gustaf Lindwall (1885‒1959), ursprungligen lärare, 
skrev ett stort antal pojkböcker i olika genrer. Flera av dem utspelade sig bland 
indianer i Sydamerika, vilket även gäller bidraget till den här nämnda antologin. 
Den fjärde författaren var Axel Holm, vars bidrag ”Larrys indian” handlar om en 
indian med alkoholproblem.82 Även 1919 års julkalender blev en antologi med 
svenska författare.83 J Paulus Palm (1880‒1962), som var aktiv inom den svenska 
scoutrörelsen, skrev ”Tiggene Hopigan”, vilket är irokesernas namn på den trapper 
som är huvudperson. Sigge Strömberg medverkar med berättelsen ”Förrädaren. 
Berättelse från Västern”. Erik Sparre (1871‒1950) skrev den korta historien ”Alf 
Bråd”, vilken skildrar räddningen av comancheflickan Nineala eller Vattenliljan. 
Den femte och sista berättelsen med titeln ”Pontiacs krigslist” är skriven av John 
Bratt (1867‒1933). En ung svensk kapten deltar som frivillig i engelsmännens 
strider mot fransmännen och indianerna vid 1760-talets början. Han lyckas slut-
ligen avslöja indianhövdingen Pontiacs planerade anfall mot fortet Detroit. De 
följande åren växlade nyutgivningar av bland andra Cooper, Ellis och May med 
svenska original. Bertil Cleve (1907‒1941) hade inte mindre än sex indianboks-
titlar i serien mellan 1929 och 1941. Författaren var bara 17 år när han började 
skriva sin första indianbok med titeln Lejonbröderna.84 Hjältarna i boken Karl-Erik 
Stiernhjälm och Vilhelm Haglund är jämnåriga med författaren och har i likhet 
med denne läst ett stort antal indianböcker. De ger sig iväg för att söka äventyret, 
innan vuxenlivet kräver social anpassning. 

Samlingar med korta berättelser för pojkar var ett återkommande inslag i många 
förlags utgivningar. Indianer och vita, utgiven av Litteratursällskapet, innehåller 
två berättelser av signaturen P.T.H. det vill säga Per-Tore Hansell (1889‒1950).85 I 
”Halvblodspojkens hjältebragd” skildras hur Jim vid femton års ålder lyckas spåra 
och döda sin fars baneman. Modern, som är siouxindian, berättar på sin dödsbädd 
att det var en av hennes eget folk som dödade Jims far. Denne visar sig i slutscenen 
vara en engelsk lord, vilket innebär att Jim i sin egenskap av den nuvarande lord 
Laeslebury ärver ett engelskt herresäte. 

Bengt Nylund (1885‒1930), som tidigt insjuknade i en svårartad nervfeber, 
skrev ett stort antal pojkböcker förlagda till exotiska miljöer. 1926 utkom boken 
Vita Björnens underbara öden på Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag.86 I för-
ordet berättar författaren att stoffet till berättelsen är hämtat från en handskrift av 
biskopen Jesper Swedberg 1727. Här finns ett avsnitt där Faluprosten Eric Björk, 
som i sjutton år var präst i den svenska kolonin, skriver om en svensk gosse, vil-
ken blev bortrövad av indianerna. Gustaf Adolf Thomsson, bosatt i den svenska 

82 Om Axel Holm har jag inte lyckats få fram några uppgifter.
83 Indianboken. Pojkarnas julkalender 1919 med bidrag av Sigge Strömberg m fl (Stockholm, 1919).
84  Bengt Collin, ”Bertil Cleve. En gång författare för ungdomlig smak”, DAST-magazine 1998:3, s 6‒17; 

Bertil Cleve, Lejonbröderna. Äventyrsroman från 1870-talets vilda västern (Stockholm, 1929).
85 Indianer och vita. Äventyrsberättelser för ungdom (Stockholm, 1920).
86 Bengt Nylund, Vita Björnens underbara öden (Stockholm, 1926). 
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kolonin vid Delawareflodens mynning, är tio år gammal, när han rövas bort av 
minkasindianerna. Tiden är slutet av 1600-talet och indianerna börjar känna sig 
undanträngda. Den svenske gossen växer upp hos indianerna, väljs så småningom 
till hövding och lyckas sluta fred med de vita i området. Trots bokens verklighets-
underlag skriver Bengt Nylund i ett brev: ”Det är 1 % sanning och 99 % fantasi, 
så att Ni kan bereda Er på en vildare historia.”87 

Den skånske författaren Ossian Lindskoug (1890‒1975) är mest känd för att ha 
samlat och givit ut skånska sagor. Han skrev emellertid också historiska berättelser 
och en skönlitterär indianbok. Den senare med titeln På indianspår publicerades 
under pseudonymen Oliver Wood, medan Krigsstig och nybyggarväg, som var mer 
faktabetonad utgavs under författarens rätta namn.88 Båda böckerna ingick i ”C 
W K Gleerups ungdomsboksserie”. De utspelas i samma trakter som E S Ellis’ 
böcker och hjältarna Daniel Boone och Simon Kenton dyker upp även här. Det 
bärande temat är strider mellan nybyggare och shawneer. 

I biografin Long Lance: The Autobiography of a Blackfeet Indian Chief med svensk 
titel En svartfotshövdings självbiografi av hövdingen buffelbarnet Långa Lansen från 
1929 berättar Sylvester Clark Long (1891-1932) i jagform om indianpojken Long 
Lance och hans hårda fostran till indiankrigare.89 Någon äkta biografi är det knap-
past fråga om. När S C Long föddes var bufflarna nästan utrotade och indianerna 
instängda på reservat. Han kan sålunda inte själv ha varit med om de buffeljakter 
han så livfullt skildrar. Trots detta ges ingående beskrivningar inte bara av jakt utan 
också av vardagligt liv bland svartfotsindianerna. 

1937 startade Albert Bonniers förlag sin klassikerserie ”De odödliga ungdoms-
böckerna” i vilken många indianböcker ingick. De ursprungliga originalen, som 
man fått tillgång till via uppköp av andra förlag som till exempel Vilhelm Billes 
förlag, bearbetades och försågs med nya översättningar. Barn- och ungdomsbok-
skritikern Eva von Zweigbergk var full av lovord:

Den nya serie som Bonniers nu startat och kallat De odödliga ungdomsböckerna 
är helt enkelt förträfflig. […]. Sven Barthel står som redaktör för serien, där vo-
lymerna kosta 3:75, och den börjar mycket löftesrikt med HJORTDÖDAREN, 
översatt av Alf Henrikson, och med de gamla illustrationerna [...]. Men glöm 
inte, gode fader, att indianboksåldern har sänkts, mellan 9 och 11 anse de moder-
na barnpsykologerna att den ligger nu, även om du själv var indian vid 13–14!90

 

87 Otto Centerwall, Bengt Nylund. En hjältesaga (Stockholm, 1930), s 146.
88 Oliver Wood, På indianspår (Lund, 1930); Ossian Lindskoug, Krigsstig och nybyggarväg (Lund, 1933).
89  Sylvester Clark Long, Långa Lansen. En svartfotshövdings självbiografi,[ Long Lance. The autobiography of a 

blackfeet Indian chief, by Chief Buffalo Child Long Lance, 1928], övers Brita Hebbe (Stockholm, 1929), ny 
uppl 1985.

90 Eva von Zweigbergk, ”Odödliga ungdomsböcker”, DN 16.12.1937.
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Ett svenskt original som gavs ut på nytt var I Sitting Bulls land av Richard Melander. 
Ett annat exempel är R M Birds bok som återigen nyöversattes och försågs med 
ny titel: Roland Forresters äventyr (Jibbenainosay).91 

Åhlén & Åkerlund fortsatte som nämnts sin serie ”Indianboken” ända in på 
1950-talet. Ebbe Lieberath (1871‒1937), som var gymnastiklärare, är i Sverige 
känd för att ha introducerat scoutrörelsen. Han skrev ett stort antal berättelser och 
noveller som publicerades både i ”Pojkarnas julbok” och ”Flickornas julbok”. I 
en analys av Lieberaths scoutböcker skriver Ylva Blomqvist: ”Lieberaths fostrande 
projekt kan spåras i vad som liknar en medveten lansering av ett ideal. Ett ideal 
som tar form i den klämmiga pojkens gestalt.”92 Detta kommer till uttryck även i 
indianboken Svarta Panterns son från 1937.93 Svensken Otto Ringman har med 
hustrun och sonen Vilhelm utvandrat till Texas på 1850-talet. De tar hand om 
indianpojken Mockie, som brutit benet i en olycka med sin häst. Pojkarna blir 
vänner och Vilhelm får lära sig mycket om naturen av Mochie. Den senare visar 
sig vara son till comanchehövdingen Svarta Pantern, något som nybyggarna har 
nytta av i kommande strider med siouxindianerna.

Författaren Harry Macfie (1879‒1956) var född i Sverige, men hade skotskt 
påbrå. Han hade själv företagit äventyrliga resor som guldgrävare och pälsjägare, 
vilket gör att miljöskildringen i hans indianböcker upplevs som autentisk. I en 
artikel skriver Bertil Falk: ”Macfies äventyr är spännande och självupplevda och 
hans känslor inför naturen ute i de nordamerikanska vildmarkerna är kärleksfullt 
beskrivna på ett medryckande och behagligt sätt.”94 Detta är tydligt i Ben skalpjä-
garen, där en gammal trapper bor ensam i ödemarken med en halvtam björn som 
enda sällskap.95 Hit kommer två pälsjägare och för dem berättar Ben hur det kom 
sig att han blev skalpjägare. I boken Den gula dimman från 1947 beskrivs den 
säregna naturen i De vita benens dal, där missionären Dan Follonsby hittar guld, 
men blir halvt vansinnig av den svavelhaltiga dimman.96 Indianen Nagowaka eller 
Den Kluvna Pannan, som tillhör De gula knivarnas stam, har tagit som sin uppgift 
att döda så många vita som möjligt. Han vill att naturen och allra mest De vita 
benens dal ska förbli orörda. Conny Svensson tar fasta på Macfies beskrivningar av 
livet i vildmarken i sin bok Tarzan i slukaråldern: ”Bara detta att årstiderna växlar 
gjorde ett bedövande autentiskt intryck på en läsare, som var van vid Hjortfots  
 
 

91  Robert Montgomery Bird, Roland Forresters äventyr (Jibbenainosay), ill Victor Andrén, övers Louis Renner, 
(Stockholm, 1941).

92  Ylva Blomqvist, ”Fostran, ideal och modernisering i Ebbe Lieberaths scoutböcker”, Barnboken 1999:2, s 
24‒38.

93 Ebbe Lieberath, Svarta Panterns son, ill Nils Melander (Stockholm, 1937).
94  Bertil Falk, ”Mannen som älskade naturen i vildmarken”, http://www.dast.nu/artikel/mannen-som-

alskade-naturen-i-vildmarken. 7.9.2011.
95 Harry Macfie, Ben skalpjägaren, ill Eric Palmquist (Stockholm, 1942).
96 Harry Macfie, Den gula dimman, ill Bo Vilson (Stockholm, 1947).
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evinnerliga högsommarväder. Macfie gav inte bara äventyr utan därtill geografi 
och kunskap.”97 

Enligt Mählqvists kvantitativa analys blev nedgången i indianboksutgivningen 
märkbar under 1940- och 1950-talet bland annat till förmån för deckargenren.98 
John-Lennart Linder (1911‒2009) hör till det fåtal svenska författare, som skrev 
en indianbok under det förstnämnda decenniet. Den okände ryttaren från 1948 
inleds med att shawneerna överfaller en diligens i Ohios ödemark.99 Ben Bennon 
lyckas undkomma medan hans fästmö Jenny och de andra passagerarna tas till 
fånga. Han tar sig med möda till trappern Dick Anderssons blockhus. Dick, som 
ursprungligen är från Västergötland, hjälper slutligen Ben att befria fångarna. 

Indianböckerna inspirerade många barn till indianlekar, något som i sin tur ledde 
till böcker där barn leker indianer. Författaren Ernest Thompson Seton (1860‒1946) 
skrev och illustrerade Two little savages redan 1903, men den översattes till svenska 
först 1955 med titeln Indianliv och utgavs i serien ”Skattkammarbiblioteket” på 
Natur och kulturs förlag.100 Magnus Öhrns terminologi om pojklandet stämmer 
väl in i sammanhanget. Som jag klargjorde i inledningen står den för en plats i 
närheten av hemmet där pojkarna går samman i en homosocial sfär. Huvudperson 
är tolvårige Yan, vars största intresse är indianernas liv. Tillsammans med farmar-
pojken Sam bygger han en ”teepee” och under några sommarveckor försöker de 
leva enligt indianska sedvänjor. De befinner sig så nära gården att de kan hämta 
mjölk och andra förnödenheter där. Hierarkin är en ständig källa till diskussion 
och ställs på sin spets när en tredje pojke vill vara med. Bokens illustrationer be-
står ofta av teckningar med måttangivelser och noggranna instruktioner om hur 
man tillverkar olika föremål. Den kan med andra ord fungera utmärkt som en 
handledning för indianlekande pojkar. Indianresan, utgiven 1957, är den svenske 
författaren Sven Christer Swahns (1933‒2005) debutbok på Rabén & Sjögrens 
förlag.101 Den börjar också som en indianlek, men övergår i en dröm där en hund 
flyger iväg med Rufus till indianernas land. Där är han son till en svartfotshövding 
och kallas Tjutet-i-morgonen. Med den identiteten upplever han en indianpojkes 
liv med jakt, strider mellan olika stammar och med de engelska rödrockarna.

På 1950-talet började översatta indianböcker av ett helt annat slag dyka upp i 
Sverige. Under 1930-talet hade indianernas situation i USA delvis förändrats genom 
att de amerikanska myndigheterna gett möjlighet för indianerna att återuppta sina 
gamla seder och religiösa ceremonier. Det ledde till att även icke-indianer intres-
serade sig för indiansk kultur och historia. Flera barn- och ungdomsboksförfattare 
började skriva en ny sorts indianböcker, i vilka de försökte sätta sig in i indianernas 

97 Conny Svensson, Tarzan i slukaråldern (Stockholm, 1997), s 70.
98 Mählqvist, 1977, s 145. 
99 John-Lennart Linder, Den okände ryttaren, ill Bo Vilson (Stockholm, 1948).
100  Ernest Thompson Seton, Indianliv. En sommar i vildmarken, [Two little savages, 1903], bearb och övers 

Beppe Wolgers (Stockholm, 1955).
101 Sven Christer Swahn, Indianresan, ill Gunnar Brusewitz (Stockholm, 1957).
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situation.102 Genom att placera en vit pojke eller flicka som fånge hos indianerna 
fick författarna anledning att beskriva indianerna ur ett barns perspektiv. En av 
de tidiga författarna var Hubert V Coryell (1889‒1979) som i boken Tan-ta-ka 
skildrar hur den tolvårige nybyggarpojken Henry kidnappas av siouxindianer. 103 
I sin förfärliga belägenhet får han tröst genom att hans hund Greta, en stor grand 
danois, spårar honom till indianlägret. Han adopteras av hövdingen, vars son 
omkommit i en buffeljakt. Henry får lära sig allt vad en indianpojke bör kunna, 
som att rida och jaga med pilbåge. Slutligen vinner han namnet Tan-ta-ka-me-
sa-te-ko, vilket betyder Den som osårad dödar björn med kniv. Tillsammans med 
chippewapojken Ah-ku-na lyckas han efter flera misslyckade försök att rymma 
och ta sig tillbaka till sin familj. Ett annat exempel är boken Vildmarkens svärd av 
Elizabeth Coatsworth (1893‒1986) på Eklunds förlag.104 Handlingen är förlagd till 
1688 under kriget mellan England och Frankrike. En nybyggarpojke tas tillfånga 
av indianerna och det är genom hans ögon vi får följa livet i indianbyn. 

Temat med vita personer som fångar hos indianerna hade i Amerika redan på 
1600-talet givit upphov till en speciell sorts litteratur med benämningen captivity 
narratives eller fångenskapsberättelser.105 De betraktades till en början som sede-
lärande och bearbetades också för en yngre publik. Paul Neubauer, som speciellt 
undersökt de captivity-berättelser som vänder sig till barn och unga skriver emellertid: 

Thus the developement of the genre of Captivity Narratives reflects the expansi-
on and changes of the American experience: from the formulation of firsthand 
information of Native Indians during the time of the early settlements, these ta-
les were turned into sentimental and sentimentalist stories to convince a young 
readership of the importance of both pride in their past and of their part in the 
progress of their nation – only to end in the pure sensationalism of adventure 
stories in dime and half-dime novels of the 1880s.106

102 Furuland m fl, 1994, s 107 f; Bolin, 1974, s 136 f; Pålsson, 2006, s 39 f.
103  Hubert V Coryell, Tan-ta-ka. Indianhövdingens vite son, [Tan-ta-ka, 1934], ill Lee Townsend, övers D 

Lindwall (Stockholm, 1936). 
104  Elizabeth Coatsworth, Vildmarkens svärd, [Sword of the wilderness, 1936], ill Harvé Stein, övers Lisa 

Franzén (Stockholm, 1949).
105  Held captive by Indians. Selected narratives 1642 – 1836, red Richard VanDerBeets (Knoxville, 1994). 

Här beskrivs hur fångenskapsberättelsernas karaktär förändras efter hand. De tidigast publicerade 
skildringarna från 1600-talet och början på 1700-talet var religiösa beskrivningar av fångenskapen som en 
prövotid. Vid 1700-talets mitt började berättelserna alltmer ge uttryck för hat till indianerna och senare 
också till fransmännen i kriget om kontinenten. Att använda fångenskapshistorierna som propaganda 
mot indianerna blev allt vanligare. Mot slutet av 1700-talet blev berättelserna melodramatiska och 
sensationslystna och indianernas grymheter beskrevs utförligt. Flera av de tidiga berättelserna, som bara 
innehållit ett kort sammandrag av fångarnas upplevelser, skrevs nu om och utvecklades till regelrätta 
kortromaner. Element från den gotiska romanen, där skräckupplevelserna hopar sig, blev allt vanligare. 
Den slutliga förändringen av fångenskapsberättelserna till helt fiktiva berättelser låg därför nära till hands. 

106  Paul Neubauer, “Indian captivity in American children’s literature. A pre-civil war set of stereotypes”, The 
lion and the unicorn, 25 (2001), s [70]‒80.
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De företrädesvis kvinnliga författare, som skrev om vita barn hos indianerna, följde 
samma upplägg som fångenskapsberättelserna.107 Först ett brutalt indianöverfall 
där barnen tas tillfånga och därefter en vandring med många umbäranden till 
indianbyn. Här börjar omställningen till det indianska livet genom nya kläder av 
skinn, indiansk mat och inlärning av indianskt språk. Denna förändring upplevs 
ofta som svår eftersom den innebär ett så annorlunda liv än det barnen är vana 
vid. Barnen sörjer förstås sina vita anhöriga och det liv de ryckts ifrån, men med 
tålamod och sympati från de indianska vårdarna finner de sig så småningom väl 
tillrätta. När de väl lärt sig språket och tagits upp i den indianska gemenskapen  
börjar de ofta uppskatta indianlivet. Trots att de ibland ges möjlighet att återvända 
till de vita, väljer en del fångar att stanna hos indianerna för resten av livet. 

En av de första barn- och ungdomsböcker med fångenskapsmotiv som översätts 
till svenska är Indian captive av Lois Lenski (1893‒1974). Den gavs ut 1960 med 
titeln Indianernas fånge på Rabén & Sjögrens förlag.108 I förordet skriver förfat-
taren att hon utgår från en sann berättelse109 om en vit kvinna som kidnappades 
av en Senecastam och därefter stannade hos dem hela livet. Molly eller Majsvippa, 
som hon kallas av indianerna, längtar förtvivlat efter sin familj och tänker bara på 
hur hon ska kunna rymma. Med hjälp av en indianpojke, som ser hennes sorg, 
accepterar hon slutligen sitt öde. När hon får veta att hennes ursprungliga familj 
har dödats, väljer hon att stanna hos irokeserna. Det faktum att författarna gjorde 
omfattande research på museer och arkiv förde med sig att böckerna speglar verk-
ligheten i högre grad än de tidigare äventyrsböckerna.110 Avsikten var att beskriva 
det vardagliga livet i indianbyn med matlagning, barnuppfostran och tillverkning 
av husgeråd istället för att fokusera på spännande äventyr. Indiankrigarna ersattes 
av kvinnor och barn som huvudpersoner. De vita barnens tankar och känslor be-
skrivs ingående medan indianerna fortfarande, med några få undantag, får utgöra 
en kollektiv bakgrund. 

Moccasin trail av Eloise Jarvis McGraw (1915‒2000) gavs ut på Rabén & Sjögrens 
förlag med titeln Mockasinspåret 1954.111 Handlingen utspelas 1844 och Jim, som 
har levt i sex år hos kråkindianerna, får möjlighet att återvända till sina syskons 
nybygge. Svårigheterna med att på nytt vänja sig vid de vitas sätt att tänka och 
leva leder till många kontroverser mellan Jim och hans släktingar. En bok som i 
hög grad bygger på verkliga händelser är Cherokee boy eller Den hemliga dalen av 

107  Företrädare för indianorganisationen Oyate hävdar att böcker som bygger på de gamla 
fångenskapsberättelserna bibehåller den stereotypa bilden av indianerna. Yvonne Pålsson, ”Bilden av 
indianen”, Barnboken 2004:2, s 33 f.

108 Lois Lenski, Indianernas fånge, [Indian captive, 1941], övers Stina Hergin (Stockholm, 1960).
109  James E Seaver, A narrative of the life of mrs Mary Jemison who was taken by the indians in the year 1755 

(New York, 1824).
110  I den otryckta artikeln ”Research for Indian Captive” berättar Lois Lenski om sin tveksamhet inför att 

skriva om indianer och om det omfattande forskningsarbete hon har utfört. 
111 E J McGraw, Mockasinspåret, [Moccasin trail, 1952], övers Stina Hergin (Stockholm, 1954).
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Alexander Key (1904‒1979), i Sverige utgiven på förlaget Eklund/Tiden 1958.112 
Den utspelas 1838 när medlemmar av cherokeestammen tvångsförflyttas från sina 
gårdar i Georgia till indianterritoriet i Oklahoma. Den 15-årige Tsi-ya tvingas ta 
hand om sin mor och yngre bror när soldaterna konfiskerar deras hem och för 
dem till ett uppsamlingsläger. Fadern har tillsammans med några andra hövdingar 
gett sig av till Washington för att förhandla med presidenten. Tsi-ya vet att flera 
indianer från hans stam har tagit sig till en hemlig dal, där soldaterna inte kan finna 
dem. Han vet var dalen är belägen och tänker bara på hur han ska kunna rymma 
dit. Indianerna är emellertid hårt bevakade och har inget annat val än att ge sig 
iväg på den långa vandring västerut som har gått till historien under benämningen 
”tårarnas väg”. Många av dem blir sjuka och dör av kyla och umbäranden, bland 
dem Tsi-yas mor. När Tsi-ya får veta att de måste stanna i ett tillfälligt läger över 
vintern bestämmer han sig i ren desperation för att gå hela vägen tillbaka och finna 
den hemliga dalen. Efter flera månaders vandring lyckas han tillsammans med sin 
bror och två cherokee-flickor att finna sina anförvanter.

I serien ”Sagabiblioteket” på Svensk lärartidnings förlag utkom på 1950-talet ett 
antal indianböcker med nya infallsvinklar. Blauvogel med den svenska titeln Rövad 
av irokeserna 1956 av den östtyska författarinnan Anna Jürgen (pseud för Anna 
Müller-Tannewitz) (1899‒1988) skildrar på ett sätt som liknar de amerikanska 
fångenskapsberättelserna nybyggarpojken Peters omvandling till indianpojken 
Blauvogel.113 Den amerikanske författaren Logan Forster berättar i en serie böcker 
om det nära förhållandet mellan en indianpojke och en tävlingshäst. Första delen 
Desert storm, gavs i Sveige ut som Ökenstormen 1956.114 Huvudperson är pojken 
Ponce tillhörande apachestammen. Han bor hos en vit farmare och försöker anpassa 
sig efter sedvänjorna i familjen. Samtidigt är han väl medveten om sitt egets folks 
traditioner. Amik hos indianerna av den danska författaren Estrid Ott (1900‒1967) 
utspelas i nutid bland mistassinyindianerna i norra Kanada och bygger på förfat-
tarens egna resor och upplevelser. 115 Skildringen av miljön och av naturen är 
mycket detaljerad och verklighetstrogen. Amik, vars namn betyder Lilla Bävern, 
har växt upp bland indianer även om hennes föräldrar är danskar. Boken tar efter 
hand formen av flickbok med Amiks konstnärsdrömmar och ett mysterium med 
varor som försvinner från Hudson Baykompaniets lager. 

Det faktum att det ibland dröjde flera år innan böckerna översattes till svenska 
kan bero på att det i Sverige fanns ett motstånd mot att överge de traditionella 
indianböckerna. Svenska indianboksförfattare lät sig heller inte i nämnvärd grad 
påverkas av de nya strömningarna. Istället fortsatte de att skriva indianböcker med 

112 Alexander Key, Den hemliga dalen [Cherokee boy, 1957], övers John O Ericsson (Stockholm, 1958).
113  Anna Jürgen, Rövad av irokeserna, [Blauvogel, 1950], ill Kurt Zimmerman, övers Birgit Elenius-Hanes 

(Stockholm, 1956).
114  Logan Forster, Ökenstormen, [Desert storm, 1956], övers Birgit Hanes (Stockholm, 1956). Jag har inte 

funnit några biografiska uppgifter om författaren.
115 Estrid Ott, Amik hos indianerna, [ Amik hos indianerne, 1954], övers Ann Mari Falk (Stockholm, 1955).
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spänning och äventyr som huvudingredienser. Serien ”Pojkarnas äventyrsbok”, 
som ofta bestod av indianböcker, var en produkt från J A Lindblads förlag. Här 
utgavs bland andra den produktive författaren Per Westerlund (1898‒1960). Lars 
G Benktson ger några personliga minnesbilder av honom i ett litet häfte, som också 
upptar en förteckning över hans verk.116 Per Westerlund var bland annat präst i 
Norrland och senare missionär i Indien. På 1940-talet återvände han till Sverige 
och skrev en rad ungdomsböcker om både indianer och samer.117 Under åren 1949 
till 1955 försåg han förlaget varje år med en ny bok i den nämnda serien. Bland 
de första var Indianhövdingen Stilla Regnet och ”Gula Fjäderns” sista strider.118 På 
samma förlag utkom indianböcker av barn- och ungdomsboksförfattaren Jan 
Ingvar (1925‒1989) (pseudonym för Ingvar Wahlén). Blekansiktets son, som hör 
till författarens tidigaste böcker, utgiven 1953, handlar om en vit pojkes uppväxt 
i ett indianläger.119 Till skillnad från fångenskapsberättelserna blir han inte bort-
rövad utan räddad av siouxer vid ett diligensöverfall. Lilla Bävern som han kallas 
är medveten om sin vita hudfärg och saken ställs på sin spets när indianerna ger 
sig ut i strid med vita soldater och nybyggare. 

I serien ”Eklunds indianböcker” utkom Flammande vildmark av S Rune Mant-
ling (1927‒).120 Grundmotivet i boken är strider mellan apacheindianer och vita 
soldater. Den unge svensken Wolf Berg, som driver en fraktfirma, blir inblandad 
i oroligheterna. Här finns den ädle vilden i form av den fredsälskande hövdingen 
Cochise och den blodtörstige indianen i Geronimos gestalt. Båda tillhör apacheindi-
anerna, men Geronimo har bildat en egen stridshär som med alla medel bekämpar 
de vita. Wolf träffar på en irländsk äventyrare och tillsammans med Cochise och 
hans grupp försöker de sätta stopp för Geronimos framfart.

B Wahlströms förlag fortsatte att ge ut indianböcker och på 1950-talet fanns 
flera svenskar bland författarna. Albin Widén (1897‒1983) skrev en serie böcker 
om den vite nybyggarpojken Kalle Andersson, som utvandrat från Småland till 
Minnesota. Widén var bosatt i Minnesota under åren 1939 till 1949 och kände 
väl till den miljö han skildrade. I första delen Den svenske indianen, utgiven 1951, 
letar Kalle efter sin far som åkt i förväg till Amerika.121 Året är 1862 och han blir 
indragen i det stora siouxupproret. Tillsammans med chippewaindianen Svarta 
Höken upplever Kalle därefter olika äventyr. I Alla tiders bokserie, en exposé över 

116  Lars G Benktson, Per Fredrik Westerlund. En bibliografisk förteckning 1937‒1964, en biografisk skiss samt 
några personliga rader ( [Vänge], 2004).

117  Gerda Lindskog, Vid svenskhetens nordliga utposter. Om bilden av samerna i svensk barn- och 
ungdomslitteratur under 1900-talet (Lund, 2005), s 251 ff; Benktson, 2004.

118  Per Westerlund, Indianhövdingen Stilla Regnet (Uppsala, 1950); Per Westerlund, ”Gula Fjäderns” sista 
strider (Uppsala, 1952).

119 Jan Ingvar, Blekansiktets son (Stockholm, 1953).
120 S Rune Mantling, Flammande vildmark (Stockholm, 1955).
121  Albin Widén, Den svenske indianen (Stockholm, 1951); Albin Widén, Kamrat med Svarta Höken 

(Stockholm, 1952); Albin Widén, På strövtåg med Svarta Höken (Stockholm, 1956); Albin Widén, Svarta 
Höken vid Dödens sjö (Stockholm, 1957); Albin Widén, I Svarta Hökens spår (Stockholm, 1958); Albin 
Widén, Mysteriet vid Bäversjön (Stockholm, 1959).
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förlaget från 1914 till 1999, kan man läsa om Widéns böcker: ”Själva titlarna satt 
bra i munnen och var allmänt suggestiva för pojkar i elvaårsåldern – Kamrat med 
Svarta Höken – och böckerna sålde under en tid nästan lika bra som de samtida 
succéerna Tvillingdetektiverna och Biggles.”122 Böckernas popularitet berodde 
förmodligen på att de till sin handling påminde om deckargenren. Titlar som 
Mysteriet vid Bäversjön och Svarta Höken vid dödens sjö talar sitt tydliga språk. Kalle 
och Svarta Höken löser också mysterierna som om de vore deckargåtor. Bovarna 
är ofta vita skurkar som lägger skulden på indianerna. 

En annan svensk författare med utgivning i B Wahlströms ungdomsboksserie 
var Uno Modin (1905‒1969). Av indianböckerna kan nämnas Kit och indianupp-
roret och Kit i rödskinnens spår från 1956 och 1957.123 Den förstnämnda titeln 
handlar om hur 16-årige Kit Canby och hans bror hamnar mitt i ett indianuppror 
när de är ute på en längre jakttur. Miljön är de stora skogarna söder om Eriesjön 
på 1760-talet och striden står mellan de goda delawareindianerna och de onda 
shawanoerna. Även Jan Mellheds (1921‒1999) bok Fort Christinas spejare gavs ut 
på B Wahlströms förlag.124 Den utspelas i den svenska kolonin Delaware 1643 dit 
Andreas Nilsson och hans familj utvandrat från det småländska Pjätteryd. 

Harry Kullman (1919‒1982) hör till de nyskapande barn- och ungdoms-
boksförfattarna i Sverige. Han började sin författarbana med att följa upp sitt 
ungdomsintresse för vilda västern och skriva de båda böckerna Buffalo Bill och 
Ponnyexpressen.125 I sin avhandling Individ, våld och klassamhälle skriver Birger 
Hedén: ”De bägge ungdomsböckerna är förhållandevis traditionella indianböcker, 
som visserligen präglas av författarens speciella intresse för våldets problem och 
individens ställningstagande.”126 Här väljer jag att ta upp den förstnämnda boken 
till diskussion eftersom indianerna där spelar en avgörande roll för handlingen, 
medan indianerna i Ponnyexpressen intar en mer perifer ställning. I Buffalo Bill utgår 
Harry Kullman från ett fördrag som de vita slutit med siouxindianerna och som 
innebar att dessa skulle få oinskränkt rätt att använda sina gamla jaktmarker. När 
boken börjar omkring 1875 har man emellertid hittat guld på indianernas mark 
och den amerikanska armén ser till att rusta upp de gamla forten för att kunna 
skydda guldgrävarna från indianöverfall. Spejaren Buffalo Bill får i uppdrag att 
övertyga siouxerna om att armén istället ska bevaka indianernas rättigheter. För-
nyelsen ligger i att Kullman visar huvudpersonens ruelse inför sitt uppdrag och att 
han är medveten om sitt svek mot indianerna. Trots detta framstår slutet i Buffalo 
Bill som traditionellt, eftersom indianerna beskrivs som dömda till undergång. 

122 Ahlborn, s 25.
123  Uno Modin, Kit och indianupproret (Stockholm, 1956); Uno Modin, Kit i rödskinnens spår (Stockholm, 

1957).
124 Jan Mellhed, Fort Christinas spejare (Stockholm, 1953).
125  Harry Kullman, Buffalo Bill, ill Hans Arnold (Stockholm, 1953); ny översedd uppl (Stockholm, 1960); 

Harry Kullman, Ponnyexpressen (Stockholm, 1955); ny översedd uppl (Stockholm, 1962). 
126 Birger Hedén, Individ, våld och klassamhälle (Stockholm, 1983), s 89.
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Vid mitten av 1950-talet besökte Harry Kullman Wyoming och Klippiga ber-
gen i USA. Där inhämtade han fakta på arkiv, museer och bibliotek, vilket fick 
till följd att han vid återkomsten reviderade ungdomsböckerna.127 Ett exempel på 
förändring är slutscenen i Buffalo Bill. 1953 skriver författaren att Buffalo Bill kän-
ner ”djup saknad […] för att han sett en stolt och tapper indianstams slutgiltiga 
nederlag.”128 1960 låter Kullman Buffalo Bill fortsätta sin tankegång: ”han [Buf-
falo Bill] visste, att det grymma kriget oundvikligen måste sluta med en stolt och 
tapper indianstams undergång och upplösning; men kanske, kanske samlades de 
åter i aftonrodnadens land och red över sälla jaktmarker – utom räckhåll för alla 
blekansikten – där bufflarna aldrig tog slut och där det knähöga präriegräset vajade 
svagt för slätternas eviga vind”.129 Enligt Birger Hedén gör tillägget, som visar på 
Kullmans nya kunskaper om indianernas föreställning om livet efter döden, fram-
ställningen mer historiskt korrekt. Samtidigt kan vi konstatera att slutet fortfarande 
visar den tidigare diskuterade synen på indianerna som ett utdöende folkslag. 

 I Norge och Danmark fortsatte också utgivningen av indianböcker med spän-
nande äventyr. Ulf Uller (pseudonym för Finn Duchesne de Vauvert) (1895‒1965) 
skrev en serie böcker om indianen Haukøye, som snart översattes till svenska. 
Första delen fick titeln Hököga och gavs ut på Wahlströms förlag 1949.130 I ett 
förord skriver författaren att indianen Hököga eller Pela-athi, möjligen kan vara 
densamme som stått modell för böckerna om Hjortfot av Edward S Ellis. Här finns 
sålunda stora likheter med Hjortfotsböckerna. Förordet avslutas med en försäkran 
om att författaren, som har studerat såväl indianernas seder och bruk som deras 
språk, vill försöka göra rödskinnen större rättvisa än vad som är vanligt i böcker 
av denna typ. Handlingen utspelas 1795 vid Ohiofloden där nybyggarsönerna 
Kidd och John tillsammans med Hököga upplever olika äventyr och också träffar 
på skurken Simon Girty. Från Danmark kommer Earl Dundee (pseudonym för 
Erik Volmer Jensen) (1912‒1993). Han skrev en serie böcker om pojken Dick 
Miller, vars far är dansk och modern amerikanska. I första delen, som på svenska 
fick titeln Präriekaravanen kommer Dick och hans mor till fort Riley, där hans 
morbror är kommendant.131 Så småningom lär Dick känna sjosjonindianen Vita 
Antilopen och tillsammans löser de olika mysterier.

Brytningen mellan den amerikanska och indianska kulturen är huvudtemat i 
Familjen Tomahawk från 1963 av Natalie Savage Carlson, på Rabén & Sjögrens 
förlag.132 Detta är den första skildringen på svenska av livet på ett reservat ur ett 

127  Harry Kullman, På jakt efter vilda västern (Stockholm, 1958). De revideringar som Kullman företog 
diskuteras i Hedén, 1983, s 89 f och i Kai Söderhjelm, ”Den historiske Kullman”, Författaren från 
Fattigmannagatan, red Stefan Mählqvist (Stockholm, 1989), s 153‒165; 159.

128 Kullman, 1953, s [137].
129 Kullman, 1960, s 132.
130 Ulf Uller, Hököga, [Haukøye, 1942], övers Alvar Zacke (Stockholm, 1949). 
131 Earl Dundee, Präriekaravanen, [Praerie-karavanen, 1948], övers H S (Norrköping, 1950).
132  Natalie Savage Carlson, Familjen Tomahawk, [The Tomahawk family, 1960], övers Stina Hergin 

(Stockholm, 1963).
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samtida indianskt perspektiv. Miljön är ett siouxreservat i Syd-Dakota på 1950-talet. 
I humoristiska ordalag berättas om farmor Tomahawk och hennes två barnbarn. 
Alice är åtta år och ”hon ville lära sig så mycket som möjligt, så att hon skulle bli 
en god amerikan”, medan hennes några år äldre bror Frankie hellre vill bli ”en 
tapper krigare och galoppera över prärien som de forna tiders indianer han ofta 
såg i Abel Vita Örnens TV”.133 

1963 började Bonniers förlag att återigen ge ut de tidiga indianböckerna i en 
serie med samlingsnamnet ”Indianböckerna”. Det var Stig Ericson, som i egenskap 
av redaktör för barn- och ungdomsböcker på förlaget, nyöversatte och bearbetade 
texterna. Alla böckerna försågs också med efterord, där Stig Ericson redogjorde för 
fakta om de indianstammar som förekommer i boken och beskrev de historiska 
händelser som ligger till grund för bokens handling. De författare som kom ut i den 
här serien var sådana som getts ut i nya versioner ända sedan första publiceringarna 
av deras böcker omkring hundra år tidigare: J F Cooper, R M Bird, Edward S Ellis 
och G A Henty. Samma år som serien med nyöversättningar startade debuterade 
Stig Ericson som indianboksförfattare med Indianupproret. Det är en traditionell 
bok som bygger på samma koncept som de böcker han översatte. I kapitel fyra 
återkommer jag till Stig Ericsons författarskap. 

Även om de svenska indianboksförfattarna fortsatte att skriva böcker med 
spännande äventyr märktes ett ökande intresse för historiska fakta. Ett utslag 
av detta var Indianklubbens årsbok som redigerades av Albin Widén och Erik 
”Uncas” Englund. De första tio delarna, som utkom från 1961 till 1971, vände 
sig till alla åldrar. Artiklarna skrevs av etnografer, historiker och författare. De 
behandlar olika ämnen som rör indianernas historia och kultur. Under rubriken 
”Nya böcker” recenseras både ungdomsböcker och vuxenlitteratur. Efter några 
års uppehåll återkom årsboken från 1975 till 1984, nu med något mer avancerat 
innehåll. Kontakten mellan svenskar och indianer är ett återkommande tema. I 
sin undersökning av svenska indianbilder skriver Carl Holmberg att det var två 
ämnen som dominerade: ”dels historien om de tidiga Delawarekolonisternas 
märkliga äventyr, dels om den svenska bosättningen i 1800-talets Minnesota.”134 
Som ovanstående genomgång visat är dessa tidsepoker även vanliga i de svenska 
indianböckerna för barn och unga.

133 Carlson, s 5 f.
134  Carl Holmberg, ”’Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee.’ Om svenska indianbilder”, Samer och 

ursprungsbefolkningars rättigheter, red Bo Claesson (Göteborg, 2003), s 41‒63; s 48. Se även Ulmhed, s 
74‒77.
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Svenska kritiker och smakdomare
I detta avsnitt undersöker jag hur indianböckerna mottogs på den svenska bok-
marknaden genom att presentera ett urval recensioner från dagstidningar, tidskrifter 
och böcker där tonvikten ligger på uttalanden om svenska indianboksförfattare.135 

Enligt Lena Kåreland var recensionsverksamheten av barnböcker väl utvecklad 
vid 1800-talets slut: ”På 1880-talet vinner barnbokskritiken ytterligare terräng 
och man kan fastslå att den mot slutet av 80-talet har institutionaliserats på 
så sätt att barnboksrecensioner nu blivit stående inslag i åtminstone de större 
dagstidningarna.”136 I den tidigare nämnda artikeln om den svenska indianbokens 
framväxt 1862‒1895 undersöker Ulf Jonas Björk dagstidningarnas kritik av J F 
Coopers, Gustave Aimards och Gabriel Ferrys böcker. De återkommande bearbet-
ningarna av Coopers böcker får positiv kritik. Ofta är det av nostalgiska skäl när de 
första generationerna minns sin barndoms läsning, men även litterära meriter vägs 
in. När det gäller Aimards böcker framhåller recensenterna att författaren vistats 
mycket i Amerika och att böckerna därför får en autentisk prägel. Detsamma sägs 
om Gabriel Ferry, medan de tyska författarna kritiseras för att fantisera ihop sina 
äventyr hemma på kammaren. 

Min undersökning börjar med Richard Melanders böcker. I Svenska Dagbladet 
kan man i en anonym anmälan av Hårdt bidevind 1890 läsa att det är glädjande 
att en av julens bästa böcker är skriven av en svensk författare. Recensenten, som 
tydligen tagit intryck av tidens debatt om indianböckernas inverkan på läsarna, 
fortsätter:

Att sätta värde på, är att det spännande och intressanta ligger i sjelfva situationer-
nas farlighet och begäret att få se hur de skola utveckla sig samt ej som i så många 
andra indianböcker i bloddrypande och detaljerade beskrifningar på indianernas 
grymma tortyr o dyl. Deras list och grymhet liksom deras slughet är tillräckligt 
skarpt framhållen för att ge relief åt framställningen, men författaren retar och 
upphetsar icke de unga sinnena med skildringar som kunna verka förhärdande 
och förvildande.137

I Stockholms Dagblad jämförs Richard Melander med Frederick Marryat: ”I ett 
afseende är Marryat honom öfverlägsen, nämligen i grotesk humor. Å andra sidan 
har Melander ett företräde deri att han bättre förmår att hålla skildringen inom 
sannolikhetens gräns, på samma gång han ej ger sin berömda förebild efter i att 

135  Recensionerna har jag tagit fram med hjälp av Bratt, 1996; Lena Kåreland, Gurli Linders barnbokskritik 
(Stockholm, 1977); Lena Kåreland, Traditionalist och smakdomare. Eva von Zweigbergks barnbokskritik 
under 1940-talet (Uppsala, 1997); Svenskt pressregister. 2, 1886‒1890 (Lund, 1969); Inger Brodin, 
”Barn- och ungdomsböcker recenserade i Aftonbladet 1935‒1939” (Borås, 1987); Åsa Alexandersson och 
Margareta Fisk, ”Recenserade barn- och ungdomsböcker i Aftonbladet 1940‒1949” (Borås, 1987).

136 Kåreland, 1977, s 45.
137 ”Böcker för gossar”, SvD 22.12.1890.
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spänna intresset från början till slut”.138 Positiva omdömen kommer också nästa bok 
I Sitting Bulls land till del: ”ett särdeles lyckadt försök att slå in på den Cooperska 
författarevägen men med händelsernas förläggande till våra dagar. Pojkar tycka 
alltid om indianhistorier och det skadar då icke att mycket i dem grundar sig på 
historisk sanning.”139 I Svenska Dagbladet konstaterar skribenten att I Sitting Bulls 
land utspelar sig ”under den sista afgörande strid den döende röda rasen utkämpade 
mot vesterns nybyggare och Förenta staternas trupper [...] innan indianernas sista 
områden vunnos för den framträngande civilisationens sak.”140 Recensenten fortsät-
ter med att kommentera författarens sätt att uttrycka sig: ”Stilen är, som vanligen i 
Melanders berättelser, rask och liflig, framställningssättet är fängslande, och det är 
en manlig och ädel anda som talar till ungdomen från bokens blad.” Frågan om man 
kan beskriva händelser utan att ha egen erfarenhet av dem diskuteras i Stockholms 
Dagblads anmälan och en mindre invändning åskådliggörs: ”den talangfulle förf:n 
[...] ha på ett ganska tillfredsställande sätt löst sin uppgift, om man ock icke kan 
underlåta att sätta ett tviflande frågetecken vid en och annan detaljskildring.”141

Även tidskrifterna ägnade sig tidigt åt barnbokskritik. Fredrika Bremer-förbundets 
kvinnotidskrift Dagny hade utförliga barnboksrecensioner mellan 1890 och 1905. 
I en osignerad recension julen 1892 av Richard Melanders bok I Sitting Bulls land 
heter det:

Denna bok är utan tvifvel en af de roligaste, som utkommit i år. Händelserna äro 
skildrade med lif och fart och med spändt intresse följer man från början till slut 
deras utveckling. [… ] Den som läst Coopers arbeten och tidningarnas redogö-
relser för indianoroligheterna i Förenta Staterna vet väl, att herr Melanders skild-
ringar af nybyggarnes lidanden ej äro öfverdrifna; han har ej tagit till för bjärta 
färger, men det är naturligt, att händelserna i ett sådant drama skola åtföljas af en 
mängd hemska och ohyggliga detaljer. Den historiska sanningen fordrar, att de 
skola finnas där, och vi kunna därför ej vilja se dem uteslutna ur berättelsen eller 
ens mildrade, ehuru vi ofta muntligen och skriftligen uttalat oss emot – isynner-
het utländska – ungdomsförfattares benägenhet att vilja väcka de ungas intresse 
genom att teckna hemska och obehagliga scener. Herr Melanders arbete är trots 
dessa dystra taflor i många afseenden så värdefullt och framförallt så roligt, att vi 
önska, det all framgång. Passar för ungdom mellan 15 och 18 år.142

Några år senare, julen 1901 publiceras i samma tidskrift en samlingsrecension av 
femton översatta indianböcker. Bokgranskningsnämnden inleder med följande 

138 ”Ungdomslitteratur”, StD 18.12.1890.
139 ”Ungdomsböcker”, SDS 19.12.1892.
140 H A, Ring, ”Ungdomsböcker”, SvD 23.12.1892.
141 ”Böcker för barn och ungdom”, StD 19.12.1892.
142 ”Böcker för barn och ungdom julen 1892”, Dagny 1892:8, s 5‒6.
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vädjan: ”Som vi redan många gånger i de små anspråkslösa bokrevyer, hvilka 
föregått denna, uttalat våra tankar om de s. k. indianböckerna, är det ej utan en 
viss tvekan vi åter våga oss in på detta område. Vi frukta nämligen, att våra läsare 
skola finna både ord och tankar allt för välbekanta och att de skola förvåna sig 
öfver deras oföränderlighet och den outslitliga lifskraft som vidlåder dem.”143 Trots 
denna likriktning anser nämnden att böckerna kan roa de unga läsarna.

Gurli Linder hör till de tongivande barnbokskritikerna i början på 1900-talet. 
I Våra barns nöjesläsning säger hon sig vara nöjd med att man nu lyckats rensa 
barnens bokmarknad från de mest menlösa söndagsskoleberättelserna och de 
grymmaste och mest krigiska äventyrsböckerna. Samtidigt försvarar hon en del av 
de kritiserade indianboksöversättningarna: ”Hvad indianböckerna beträffar torde 
dock deras dåliga inflytande ha åtskilligt öfverskattats. De pojkar som slukade 
dem blefvo väl inga vidunder i grymhet och hämndkänsla, och deras äfventyrslust 
hindrade dem ej att med lätthet foga sig i normala samhällsförhållanden. Till dessa 
rafflande indianböcker räknar jag naturligtvis icke Coopers och Marryats med fleres 
romaner.”144 Den positiva kritik som så länge riktats mot de tidiga författarna som 
Cooper och Marryat verkar ha gjort dem oantastliga för lång tid framöver. Linder 
påpekar också att indianböcker bör vara händelserika, spännande och fartfyllda. I 
en tidig recension skriver hon: ”Man kan lämna sitt erkännande åt strävandet att 
civilisera indianböckerna, bara man därigenom ej ger dem en värre egenskap än 
ryslighet, nämligen tråkighet.”145 Enligt Lena Kåreland var Gurli Linders inställ-
ning till indianböcker i stort sett välvillig under 1900-talets två första decennier, 
men i likhet med andra barnboksdebattörer som Julius Humble och Ellen Key var 
hon emot alltför omfattande nöjesläsning. Om indianboksutgivningen på Vilhelm 
Billes bokförlag skriver Gurli Linder 1902: ”Billes ungdomsbibliotek borde rät-
teligen heta indianboksbibliotek, ty af de utkomna 22 delarne är det endast 3 eller 
4 som ej äro att hänföra till detta litteraturområde.”146 I linje härmed klagar Gurli 
Linder över indianböckernas mångfald, men hon är också trött på det overkliga 
innehållet och hon saknar svenska original: 

Tänk att det finnes tillgång till nya indianböcker för hvart år! När man inmundi-
gat några tjog av dessa pojkars förnämsta andliga näringsämnen under julferier-
na, har man också genomskådat hemligheten vid deras sammansättning och för-
stått att man för att fabricera dem icke behöfver röra sig ett steg utanför sin egen 
husknut. Hvarför hålla vi oss då uteslutande till öfversättningar af den engelska 
och tyska massfabrikationen?147 

143 ”Böcker för barn och ungdom julen 1901”, Dagny 1901:8, s 9.
144 Gurli Linder, Våra barns nöjesläsning (Stockholm, 1902), s 16.
145 Gurli Linder, ”Böcker för barn och ungdom”, DN 8.12.1900.
146 Gurli Linder, ”Indianböcker”, DN 11.12.1902.
147 Gurli Linder, ”Pojkböcker”, DN 22.12.1904.



75

IndIanböcker I sverIge ca 1860–1965

Trots att Gurli Linder efterlyst fler svenska författare var det bara Richard Melan-
der som fann nåd inför hennes ögon. När I Sitting Bulls land 1913 kom ut i ny 
upplaga under titeln Nybyggarne vid Missouri konstaterar Linder: ”Melander är en 
kunnig, frisk och underhållande berättare av äventyrsböcker, och denna historia, 
från mitten av 1800-talet, om strider mellan indianerna och gränsbefolkningen 
är bland hans bästa.”148 Även Melanders tidigare bok Hårdt bidevind nämns med 
gillande när den ges ut på nytt, denna gång av Åhlén & Åkerlunds förlag. Om 
det nystartade B. Wahlströms förlag skriver Gurli Linder: ”Det tycks vara riktiga 
gulaschkonjunkturer för ’äventyrsböcker’, ’indianberättelser’, ’pojkböcker’ – hur nu 
de olika etiketterna växla för samma vara. Geschäftet lönar sig och fabriksdriften 
ökas. B. Wahlströms förlag ger ut inte mindre än sju böcker, av vilka vi med fördel 
kunnat vara av med hela bunten.”149 Det hjälpte föga att flera av indianböckerna i 
serien ”B Wahlströms ungdomsböcker” var svenska original. I en samlingsrecension 
julen 1920 skriver hon: 

Av pojkböcker ha utkommit ungefär ett tjog, men av dem är det endast ett par 
som man känner glädje över att de kommit till och som det torde falla en poj-
ke in att läsa mer än en gång, med ett ord: det är över huvud taget förströelseläs-
ning för stunden, mer eller mindre lyckat och ibland t. o. m. ytterst dåligt hop-
satt. Till denna kategori höra Svarta falkens hemlighet av Axel Kerfve (B.W., pris 
1:-), Svarte Jim av Gunnar Örnulf och Vilde jägaren av samme förf., Gula Örnen 
av Tom Harris (de tre sistnämnda Hq., inb. á 1:-) och Nybyggarne av Olov Tho-
mas (B.W., pris 1:-) alltsammans förfärdigat efter underhaltig Indianboksscha-
blon. Ingen av dessa böcker är berättigad i folk- eller skolbibliotek.150 

När det gäller Åhlén & Åkerlunds nya indianbokssatsning är tongångarna något 
mer positiva: ”Indianboken [...], innehåller fyra skickligt gjorda och väl berättade 
indianberättelser efter gamla kända schabloner – det hela egentligen en överflödig 
samling, liksom alla moderna fabricerade indianhistorier.”151 

På 1920-talet finns det enligt Gurli Linder inga svenska indianboksförfattare 
som skriver något nydanande eller trovärdigt. Över lag blir hon alltmer irriterad 
över de pojkböcker med indianmotiv som står för en så stor del av den svenska 
ungdomsboksutgivningen: ”Ej i något slag av pojkböcker har talanglösheten frodats 
så som i de moderna s. k. indianböckerna, med deras otrohet mot den historiska 
kostymen och deras än råa, än känslosamma ovederhäftighet.”152 Men det fanns 
undantag, i samma recension konstaterar Gurli Linder att hon har hittat ”ett verk 

148 Gurli Linder, ”Billiga ungdomsbibliotek”, DN 8.12.1913.
149 Gurli Linder, ”Ungdomsböcker”, DN 22.12.1916.
150  Gurli Linder, ”Böcker för barn och ungdom julen 1920”, BBL 1920:2, s 90. Även Gula örnen var skriven 

av Gunnar Örnulf, Tom Harris var hans pseudonym.
151 Linder, BBL 1919:2, s 89.
152 Gurli Linder, ”Pojkböcker”, DN 10.12.1929.
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av hög kvalitet, en bok med levande gestaltning” och fortsätter: ”Dess intressefyllda 
innehåll och för detsamma lämpade berättarstil göra den till en fängslande läsning 
lika mycket för äldre som för ungdom.” Boken som lovordas är Långa Lansen av 
Sylvester Clark Long.

I en bilaga till Barnets århundrade ger Ellen Key förslag till vad som bör ingå i 
barnens bokhyllor. Där heter det bland annat: ”Vidare, eftersom äventyrslusten 
måste hava näring och bör erhålla en sund sådan, Coopers böcker: Bijägaren, 
Den siste mohikanen, Gräsöknen, Hjortdödaren och Stigfinnaren, samt Marryats: 
Nybyggarne i Canada”.153 De sista raderna innehåller dock en reservation: ”Men 
om flickböckerna, liksom om indianböckerna gäller, att de böra förekomma spar-
samt och blandade med näring av annat slag, så att de icke förstöra den andliga 
matlusten i fråga om starkare och sundare föda.”154

Eva von Zweigbergk övertog i viss mån Gurli Linders ledande ställning som 
barnbokskritiker på 1930- och 1940-talet. I likhet med Gurli Linder hade Eva von 
Zweigbergk ingenting emot indianböcker generellt, men hon var ofta missnöjd med 
de svenska indianboksförfattarna. I en samlingsrecension av pojkböcker julen 1936 
avfärdar von Zweigbergk Erik Borgs bok Nybyggarna vid Delaware-floden: ”Den 
är för talanglöst skriven, det är hela felet, ämnet kunde ju gjorts mycket av.”155 Att 
hon inte har något emot ämnet visar Eva von Zweigbergk i en annan recension, 
skriven bara några veckor senare: ”märkvärdigt nog har man sett till flera bra böcker 
om indianer än som presterats på länge. Det tycks vara en genre som både står sig 
och som kan förnyas med smak.”156 De böcker som nämns i recensionen är alla 
översättningar. Eva von Zweigbergk var som många barnbokskritiker positiv till 
de klassiska ungdomsböckerna. Jag har redan nämnt hennes lovord över Bonniers 
serie ”De odödliga ungdomsböckerna”. I den serien dominerar översättningarna 
och bland de svenska författarna är det egentligen bara Richard Melander som 
godkänns. Eva von Zweigbergk skriver: ”I SITTING BULLS LAND av Richard 
Melander är ju den klassiska svenska indianboken”157 Några år senare, närmare 
bestämt 1941, tror inte Eva von Zweigbergk att ungdomar är så intresserade av 
indianböcker längre. Däremot konstaterar hon att förlagen fortsätter att ge ut de 
tidiga indianböckerna: ”Och dock lever indianromantiken kvar i deras hjärtan som 
makten haver att bestämma om vad som skall ges ut för ungdom – bl. a. kommer 
Edward S. Ellis alltjämt i nya upplagor, och serien ’De odödliga ungdomsböck-
erna’ har i höst utökats med ännu en klassisk indianbok.”158 Den bok Eva von 
Zweigbergk åsyftar är Roland Forresters äventyr av Robert M Bird. Slutomdömet 
om den blir: ”Väl värd att införlivas med odödlighetsserien, även om man hoppats 

153 Ellen Key, Barnets århundrade, ny utg (Stockholm, 1996), s 230.
154 Key, s 235.
155 Eva von Zweigbergk, ”16 pojkböcker”, DN 9.12.1936.
156 Eva von Zweigbergk, ”Äventyr för pojkar”, DN 21.12.1936.
157 Zweigbergk, DN 16.12.1937.
158 Eva von Zweigbergk, ”Från indianer till ungdomsförbrytare”, DN 27.11.1941.
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att detta var den sista indianboken där, det är ju ändå inte för de vuxnas nöje den 
är tillkommen.”159

De svenska indianboksförfattarna bemöts även på 1950-talet med mestadels 
negativ kritik. Flera av de böcker som ingår i serier förbigås helt i de större dagstid-
ningarna. Kai Söderhjelm, själv författare av historiska ungdomsböcker, skriver om 
Per Westerlunds bok De fyra pilarna: ”Per Westerlund har varit på ort och ställe för 
att få stoff till sina indianböcker och har slarvat ihop De fyra pilarna […], där fyra 
mördare är hjältar, där de som torteras ihjäl på en sida lever på nästa, där indianerna 
inte kan tala rent ens med varandra, och där han inte gjort sig besvär att översätta 
utan talar om blackfeetindianer och Rocky Mountains.”160 Albin Widén klarar sig 
något bättre tack vare sin dokumenterade kunskap om Minnesota och svenskbyg-
derna. Om Mysteriet vid Bäversjön, en av böckerna i serien om chippewaindianen 
Svarta Höken, heter det: ”Widén har dock tillräckligt solida lokaltraditioner från 
sitt Minnesota att spinna vidare på för att inte tappa fotfästet i sina indian- och 
nybyggaräventyr trots anhopningen av romantiskt riskabla situationer.”161 Barn-
bokskritikerna verkar således tidigt trötta på de stereotypa indianskildringar där 
äventyret var det primära. Därför välkomnades den nya typen av indianböcker, som 
började översättas till svenska på 1950-talet. Om huvudpersonen i E J McGraws 
bok Mockasinspåret heter det: ”Det är han som svarar för äventyren i boken, [...] 
som kommer att gripa dagens unga, trots att det inte rör sig om mästerdetektiver 
eller reapiloter.”162 En annan recension av samma bok avslutas på följande sätt: 
”Av intressanta detaljer från indianläger och jägarliv ger den så mycket mer än den 
ordinära indianboken med sina opersonliga målskjutningsfigurer att man rent av 
kan börja undra om inte även denna den äldsta av alla äventyrsgenrer står inför sin 
förnyelse. Och i så fall återstår ingenting heligt på området.”163 Om Lois Lenskis bok 
Indianernas fånge skriver Alf Åberg: ”Det är en lärorik och trevlig berättelse, som 
blir spännande lika mycket genom den varsamma människoskildringen som det 
yttre händelseförloppet.”164 Som recensent tar Alf Åberg fasta på den psykologiska 
skildringen av ett utsatt barn samtidigt som han betonar att boken är pedagogisk. 
I sin recension av Anna Jürgens bok Rövad av irokeserna ser även Erik Lönnroth 
till bokens hantering av de faktiska förhållandena i indianbyn, samtidigt som 
han uppehåller sig vid de etniska motsättningarna: ”Idealiseringen av indianerna 
är häftig och surheten mot engelsmän och fransmän är påfallande i denna tyska  
bok, men den är upplagd som etnografisk vägvisare i indianska levnadsvanor och 
är som sådan instruktiv.”165 

159 Zweigbergk , DN 27.11.1941.
160 Kai Söderhjelm, ”Pojkbokens Amerika”, GHT 11.12.1954.
161 Sven Hallén, ”Bra historia”, DN 15.12.1959.
162 Lars Lagerstedt, ”Prärien, historien, sjön och Vasastaden”, SvD 20.11.1954.
163 Sven Hallén, ”Flykt till verkligheten”, DN 27.11.1954.
164 Alf Åberg, ”Hos indianer och eskimåer”, SvD 4.12.1960.
165 Erik Lönnroth, ”Nu grönskar historien”, DN 25.11.1956.
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Läsarnas intresse för indianböcker
När det gäller läsarnas intresse av indianböcker varvar jag personliga vittnesmål 
med statistiska undersökningar. De senare är beroende av många olika faktorer 
som tid och plats för undersökningen, barnens kulturella bakgrund, omfattning 
och metod för bearbetning av materialet. Mitt syfte är dock snarare att ge en 
uppfattning om läsarnas upplevelser och indianbokens utbredning än att ge en 
kvantitativ beskrivning av indianboksläsningen.

Under rubriken ”Romantiken för ungdomar” skriver Eva von Zweigbergk i Barn-
boken i Sverige 1750‒1950: ”Det fanns på 1860-talet ett originellt och besvärligt 
barn som berättar om sin läsning, gossen August Strindberg (f. 1849).”166 I första 
delen av den självbiografiska romanen Tjänstekvinnans son berättar Strindberg 
själv: ”Om onsdags- och lördagseftermiddagarne kunde man se elvaåringen i en 
nattrock och en rökmössa, som han fått av fadren, och med en lång tobakspipa i 
munnen, med fingren instuckna i öronen, sitta fördjupad över någon bok, helst 
en indianbok.”167 

Ulf Jonas Björk försöker i den tidigare nämnda undersökningen av indianböcker 
i Sverige 1862‒1895 ringa in den typiske indianboksläsaren med hjälp av dags-
tidningarnas recensioner.168 Han finner att den rekommenderade målgruppen är 
mestadels pojkar i varierande åldrar mellan 9 och 16 år.

I Våra barns nöjesläsning gör Gurli Linder en kartläggning av svenska skolbarns 
fritidsläsning. År 1901 får 300 barn i åldern 6‒16 år göra listor över sina älsk-
lingsböcker. Uppräkningarna innehåller alla sorters böcker, men Gurli Linder 
konstaterar att ”Det ojämförligt största antalet af gossarnas älsklingslektyr utgöres 
af indianböcker, af Karl May, Ellis, Henty med flera (Billes ungdomsbibliotek), 
Coopers, Marryats och Kingstons böcker”.169 En senare undersökning av 130 
listor med elever i 12‒14-årsåldern tar även upp de svenska indianboksförfattare 
Gunnar Örnulf, Axel Kerfve och Algot Sandberg medan de översatta författarna 
är desamma.170 Gurli Linder har också ställt frågor till ett antal kända författare 
om vad de minns av sin läsning från 12-årsåldern.171 Några av dem erkänner villigt 
sin entusiasm för indianböcker. Anna M Roos svarar: 

Jag minns [...] en hel del indianböcker: ’Prärieblomman’, ’Skogslöparen’ o. a. Som-
liga anse ju att indianböckernas skildringar göra barn benägna för grymhet. Jag 
tror denna fruktan är något öfverdriven. Jag vet af erfarenhet, att man kan svär-

166 Zweigbergk, 1965, s 188 f.
167  August Strindberg, Tjänstekvinnans son (1886), i Skrifter av August Strindberg, sjunde delen (Stockholm, 

1946), s 41.
168 Björk, s 516.
169 Linder, 1902, s 32.
170 Gurli Linder, Våra barns fria läsning (Stockholm, 1916), s 191 f.
171  I Gurli Linders barnbokskritik skriver Lena Kåreland att hon i Linders brevsamling hittat ett brev från 

August Strindberg där han svarar att han inte vill ’yttra sin mening’ i frågan, s 88.
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ma för indianhöfdingar och drömma om, som en den största lycka, att spränga 
fram i en kavallerichock mot trolösa apacher och ändå inte i verkligheten stå ut 
med att se en kyckling aflivas. […] För öfrigt tror jag, att indianböckerna till en 
viss grad kunna uppfostra till själfbehärskning. […] Alla Coopers romaner och 
en hel rad af Marryats sjöromaner hade jag läst innan jag var fjorton år;172

Även Ellen Key, som mest uppehåller sig vid sin klassiska läsning, tar upp 
indianböckerna: ”Före tio år hade jag , utom våra förnämsta diktverk, läst Coopers 
romaner,”173 I Våra barns fria läsning, som är en utvidgad version av den tidigare 
boken, får Gurli Linder även svar från Selma Lagerlöf. Hon hänvisar till den bio-
grafiska berättelsen ”Två spådomar”, som finns med i boken Troll och människor:

Det finns en bok, som heter Oceola, ja, det är också möjligt, att jag missmin-
ner mig, och att den har något annat grant exotiskt namn. Det är en indianbok, 
som man säger nuförtiden, men den har nog inte ursprungligen varit skriven för 
barn, utan var avsedd att läsas av stort folk. […] Jag är alldeles betagen, alldeles 
förtrollad. Dag och natt tänker jag på boken. Det är en ny värld, som jag plöts-
ligen har upptäckt. Det är livets hela rikedom, som för första gången uppenba-
ras mig. Det är kärlek, hjältedåd, sköna, ädla människor, nedriga skurkar, faror 
och fröjder, lycka och nederlag. Det är framförallt en konstfullt sammanslingrad 
räcka av händelser, som ger spänning och förväntan. Det är allt möjligt, som ett 
litet sjuårigt barn, som växer upp på en stillsam herrgård, aldrig förut har haft en 
aning om. […] Men för mig blir bekantskapen med indianboken Oceola avgö-
rande för hela livet. Den väcker hos mig en djup, stark längtan att en gång åstad-
komma något lika härligt. Det är den boken, som gör, att jag vid mina unga år 
redan vet, att vad jag helst av allt vill syssla med under mina kommande dagar, 
det är att skriva romaner.174

Istället för att fördärva karaktären läggs sålunda en grund för Selma Lagerlöfs 
kommande författarskap. De kvinnliga författarnas utsagor visar att det inte bara 
var pojkar som läste indianböcker under 1800-talets senare del. 

Vid ungefär samma tid som Gurli Linder gjorde sina läsundersökningar arbetade 
Georg Brandell på en avhandling med titeln Skolbarns intressen. Under rubriken 
”Skolbarns bokliga intressen” undersöks vilka böcker barnen läser utanför skolans 
värld. Pojkarna anger ofta billighetsupplagor som Texas Jack och Buffalo Bill. En 
pojke motiverar sin läsning av G A Hentys indianbok På krigs- och spejarstråt på 

172 Linder, 1902, s 50 f.
173 Linder, 1902, s 56.
174  Selma Lagerlöf, Troll och människor (Stockholm, 1915), s 210 ff. Selma Lagerlöf minns rätt titel, boken 

utkom på Brudins förlag 1862. Mayne Reid, Oceola eller den uppgående solen, [Oceola the Semi Nole, 
1858], övers C J Backman (Stockholm, 1862).
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följande sätt: ”Den handlar om en gosse, som hette Harald, som var en hjälte 
bland alla hjältar.”175 När det gäller omdömen om olika genrer skriver en elev: 
”Indianböcker, ty de äro spännande och roliga.”176 Mod och tapperhet är de mo-
raliska egenskaper hos böckernas gestalter som skattas högst av pojkarna.

I Äventyrens värld minns Sven Barthel (1903‒1991) sin ungdomsläsning. Han 
berättar om hur han fortfarande känner rysningar inför böckerna från Billes förlag: 
”Bokserier har sina emblem, och reklamen påstår alltid att ’detta märke garanterar 
en god bok’. Stundom muttrar man tvivlande. Kan vi verkligen lita på det? Men 
inför namnet Bille tvivlade man inte, det var en garanti.”177 Sven Barthel fortsätter 
med att räkna upp fler förlagsserier där det ingår spännande äventyrsböcker. Han 
nämner bland annat Adolf Johnsons förlag, som gav ut titlar som Skogslöparen 
av Gabriel Ferry och också böcker av Cooper och Marryat. Av en slump råkar 
han läsa en sentimental bok från Norstedt & Söner och sedan dess litar han inte 
på detta förlag, trots att det var här som Richard Melanders berättelser gavs ut. I 
Sitting Bulls land var för övrigt den enda svenska indianbok som accepterades av 
den unge Barthel. 

Våren 1939 företogs en undersökning av läsvanorna hos eleverna vid de svenska 
folkskolorna i Helsingfors. Av elevernas svar, som sammanställts av Karl Bruhn i 
Från prinsessan Snövit till kavaljererna på Ekeby, framgår att intresset för indian-
böcker var stort.178 ”Inalles 454 eller 25,2 % av de böcker folkskolgossarna nämnt 
i sina enkätsvar tillhöra indianberättelsernas kategori. Särskilt livligt är intresset 
för denna art av skönlitteratur i åldern 10‒14 år.”179 Den populäraste författaren 
är Edward S Ellis. Anledningen till att pojkarna läser indianböcker är framför allt 
spänningen samt de många farliga situationerna och de dramatiska händelserna. 
En pojke som nämner några berättelser av den svenske författaren Ebbe Lieberath 
skriver att det är ”mycket spännande böcker, ty i dem sker ofta många hårresande 
berättelser i vilka det skjuts mycket och fars vilt fram”.180 En trettonårig pojke 
skriver om en bok av den likaledes svenske författaren Axel Kerfve: ”Silverormen 
är en spännande indianbok. Den handlar om många indianer med stora fjädrar 
på huvudet. De skjuter med pilbågar och kastar med tomahauker på de vita. 
Och de vita skjuter med revålvrar. Sen till sist blir det att de vita vinner de bruna 
överlägset och så var det med Silverormen.” Intresset för den speciella miljön är 
ytterligare en orsak till att pojkarna gärna läser indianböcker. Om en bok av Ed-
ward S Ellis skriver en fjortonårig pojke: ”Hjortfot på prärien. Jag tycker om den 

175 Georg Brandell, Skolbarns intressen (Stockholm, 1913), s 223.
176 Brandell, s 223.
177 Sven Barthel, Äventyrens värld, ny utg (Stockholm, 1958), s 58 f.
178  Karl Bruhn, Från prinsessan Snövit till kavaljererna på Ekeby (Stockholm, 1944). 1381 barn i åldern 9‒15 

år fick svara på frågorna: ”Vilka tre böcker, som du läst, tycker du bäst om?” och ”Försök berätta om 
varför du tycker bäst om de böckerna!”, s [29]. 

179 Bruhn, s 103.
180 Bruhn, s 93 f.
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boken därför att den innehåller så mycket om prärien och sådana vilda djur som 
finns där.” Det manliga idealet tillsammans med praktiska kunskaper, något som 
ofta representeras av trappern eller skogslöparen, tilltalar också de unga läsarna. Så 
skriver en femtonårig pojke med anledning av Gabriel Ferrys roman Skogslöparen: 
”Skogslöparna tycker jag mest om, på grund av att de fingo leva så fritt. Och på 
grund av deras djärvhet och uthållighet. Och deras skarpa utvecklade sinnen som 
de behövde där i urskogen, där indianer och andra faror hotade dem.”181 En något 
yngre läsare uttrycker sin beundran för Hjortfot på följande sätt: ”Hjortfot var en 
vig indian, han kunde klättra i träden som en apa, och springa som en häst. Ingen 
annan indian kunde skjuta lika bra som han.”182

Stig Ericson, som sedermera skulle skrivna egna indianböcker, hörde till skaran 
av ivriga indianboksläsare vid 1930-talets slut: ”Då föreställde jag mig Edward S 
Ellis som en skinnklädd, senig, väderbiten karl i de alltid gröna skogarna kring 
Kentuckyfloden. Han var min första favoritförfattare. Det fanns en magi i själva 
namnet, i det hemlighetsfulla S:et.”183 Med den vuxne författarens medvetenhet 
berättar Stig Ericson vad det var som lockade i indianböckerna: ”Jag gjorde som 
många andra, sög i mig fördomarna och läste för spänningens skull, för att under 
några timmar komma bort från fiskleveroljan och Heinertz’ tyska grammatik, de 
grå stadsgatorna, livet i skolmössa och golfbyxor.”184 

I den första upplagan av Barn och böcker från 1945 konstateras att indianböck-
erna alltmer läses i yngre åldrar medan äldre pojkar hellre läser om flyg.185 Intresset 
finns dock kvar och kan ta sig följande uttryck: ”Några sakliga, mer etnografiskt 
betonade indianböcker hör emellertid till trettonåringarnas favoriter, som t. ex. 
Vilda västerns portar öppnas av E. Sabin eller Bland indianer i Klippiga bergen av 
James Willard Schultz, som en fjortonåring påstår vara en av de bästa böcker han 
läst, i samma andedrag, som han bekänner sin glödande kärlek till Biggles.”186

Torsten Husén undersöker i en avhandling med titeln Adolescensen bland an-
nat läsintresset hos manlig svensk ungdom i åldern 17–20 år. Det visar sig då att 
intresset för indianböcker lever kvar högt upp i åldrarna. Böckerna har delats in i 
olika grupper. Om äventyrs- och indianböcker heter det: ”Indianböckerna läsas ju 
mest under de senare barnaåren och under den begynnande puberteten, men även 
i vårt klientel, som är betydligt äldre, finnas åtskilliga indianboksälskare. Typiska 
böcker i indiangenren äro ’Buffalo Bill’ och ’Texas Jack’, Karl Mays böcker, särskilt 
Öknens ande.”187 När det gäller ”mest omtyckta författare” kommer Edward S Ellis 

181 Bruhn, s 101.
182 Bruhn, s 100.
183  Stig Ericson, ”Min ungdoms hjältar”, Barndomens böcker, red Annika Holm och Siw Widerberg 

(Stockholm, 1984), s [148]‒156; s [148]. 
184 Ericson, ”Min ungdoms hjältar”, s [149].
185 Bolin, 1945, s 105.
186 Bolin, 1945, s 107.
187  Torsten Husén, Adolescensen. Undersökningar rörande manlig svensk ungdom i åldern 17‒20 år (Uppsala, 

1944), s 414.
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på femte plats. I sina motiveringar till vilken typ av böcker de helst läser skriver 
ett 19-årigt lantbruksbiträde: ”Indianboken tycker jag bäst om, därför att den är 
fylld av spänning och äventyr.”188

I boken Tarzan i slukaråldern skriver Conny Svensson att han redan som sjuåring 
läste Karl May och Edward S Ellis. Han minns vad det var som fascinerade den 
unge läsaren: ”här fanns eggande dramatiska scener i överflöd med knivdueller, 
bakhåll och tortyrpålar. Miljön var exotisk och lockande med sina magiskt kling-
ande ortnamn.”189 Som många andra indianboksläsare valde den unge Conny 
Svensson sin läsning med stor omsorg. Förutom ”Bonniers odödliga ungdoms-
böcker” och ”B. Wahlströms ungdomsböcker” var Åhlén & Åkerlunds varje jul 
utkommande ”Indianboken” mycket uppskattad. Conny Svensson minns speci-
ellt 1947 års julbok Den gula dimman av den svenske författaren Harry Macfie. 
Boken liknade på många sätt de indianböcker han hade läst förut och ändå var 
något annorlunda. ”Men samtidigt kunde jag här möta inslag, som inte alls var 
typiska för genren. Det gängse kodsystemet iakttages men förnekas också, så att 
jag blev förberedd på ett läsarliv bortom indianböckernas rituella upprepningar. 
[…] Hövdingen Nagowaka ter sig som en förorättad människa, inte kanalje eller 
avgrundsande. Som representant för den västerländska civilisationens offer får han 
tragiska dimensioner. En uråldrig kultur utplånas.”190 Den gula dimman hör också 
till de indianböcker som Stellan Olsson minns särskilt väl, när han berättar om sin 
läsning i boken Vår ungdoms hjältar.191 En annan bok som gjorde djupt intryck 
var Gula Vargen, bland annat för att de vita visar sig lika ondsinta som indianerna 
och för att hjälten dör i slutet: ”Det fanns alltså en ambivalens i boken som skilde 
den från många andra indianböcker, där indianen-fienden aldrig blev något annat 
än en ond skugga utan mänskliga drag.”192 

I en artikel i DAST-magazine hyllar Bengt Collin sin favoritförfattare Bertil 
Cleve: ”Visst fanns det många andra författare, som var bra på sitt sätt, men Bertil 
Cleve intog en särställning med sin förmåga att gjuta liv i sina hjältar och skurkar 
så att man trodde att de existerade i verkligheten. Dessutom kunde han skildra 
främmande miljöer som om han varit barnfödd där”.193

1947 publicerade Lorentz Larson resultatet av en omfattande undersökning av 
svenska barns och ungdomars läsintresse.194 Närmare 15 000 elever i åldrarna 7 
till 21 år utfrågades om sin läsning. Svaren visar att indianböckerna fortfarande 
var populära. När det gäller folkskolepojkars (9‒14 år) favoritläsning kom Edward 

188 Husén, s 451.
189 Conny Svensson, 1997, s 59.
190 Conny Svensson, 1997, s 68.
191 Jan Olsheden och Stellan Olsson, Vår ungdoms hjältar (Stockholm, 1978), s 46 ff.
192 Olsheden, s 44.
193 Collin, s 17.
194  Lorentz Larson, Ungdom läser. En undersökning över läsintressena hos barn och ungdom i åldern 7‒20 år 

(Göteborg, 1947).
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S Ellis på andra plats. Ellis var den indianboksförfattare som läses mest vid den 
här tiden, tätt följd av J F Cooper och Karl May samt böckerna Gula Vargen och 
Buffalo Bill. Vid en jämförelse mellan tätort och landsbygd kan man konstatera 
att pojkar i tätorten läste färre indianböcker.195 Pojkarna läste indianböcker från 
7-årsåldern och fortsatte med det ända till 14-årsåldern. En 10-årig pojke uttryckte 
sitt läsintresse på följande sätt: ”En bra bok skall handla om indianer som går ut 
på krigsstig och går till anfall mot de vita männen och tar de till fånga och säta 
de vid tortyrpålen och tända eld så att dom bränns.”196 När det gäller läsintresset 
generellt sammanfattas det på följande sätt:

 
I 8-årsåldern läser pojken [...] Robinson Kruse och indianboken. Han blir en 
skeppsbruten utanför civilisationen, en inföding, en grottmänniska, allra oftast 
en indian, som upplever en verklighet avlägsen i rummet och tiden och som vill 
att boken skall ge en realistiskt detaljerad skildring av denna. Han vidgar sin er-
farenhetssfär och erövrar främmande världar. I hans själ finns reminiscenser av 
hela släktets erfarenheter och det är dessa han genomlever, när han med bultande 
hjärta och alla sinnen på spänn vid läsningen är med den smygande Gula Vargen. 
Den verklighet, som  möter den läsande pojken i boken får i hans föreställnings-
värld en helt annan rang, ett annat liv än den trista, svårförståeliga, skolmartera-
de vardagen runt honom själv.197

I Norge genomfördes ungefär samtidigt en undersökning av barns läsintresse. 
Barna og litteraturen av Sverre Sletvold bygger på utfrågningar av 2 344 barn i 
klass 3 till 7 hösten 1947.198 När det gällde fritidsläsningen ingick indianböckerna 
i genren ”wild west”, som i sin tur delades in i indianromaner i traditionell stil och 
nyare västernäventyr. I den förstnämnda kategorin ingår de nio titlar som fick flest 
omnämnanden.199 Fördelningen är någorlunda jämn över åldersspannet. Både J F 
Cooper och S E Ellis är representerade med två böcker var, Cooper på fjärde och 
femte plats, Ellis på tredje och åttonde plats. Här framgår dock att Cooper hellre 
läses av de äldre pojkarna och Ellis av de yngre. En förklaring kan enligt Sverre 
Sletvold vara att Den siste mohikanen och Hjortdödaren av Cooper har en vemodig 
ton i sin berättelse om en försvinnande kultur, medan Hjortfotböckerna av Ellis är 
mer inriktade på kamp- och flyktmotiv. Hos flickorna fick ”wild west”-kategorin 
lågt procenttal och ingen bok därifrån kommer med bland favoriterna.

195  Larson, s 23. På första plats kom Bigglesböckerna av W E Johns. Pojkarna i tätorterna läste mer flyg- och 
detektivhistorier.

196 Larson, s 284.
197 Larson, s 323.
198  Sverre Sletvold, Barna og litteraturen. En analyse av utviklingen av litterær vurdering hos norske skolebarn 

(Oslo, 1958). Instruktionerna till eleverna löd i korthet: Skriv ner vilka tre bästa böcker du har läst. Stryk 
under den allra bästa. Förklara varför den var bäst (s 49).

199 Sletvold, s 101. De böcker som toppar tabellen är skrivna av norska författare, däribland Ulf Uller.
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Som många av de tidigare exemplen från indianboksläsare visar är det spänning 
och äventyr som lockar mest i indianböckerna. Fascinationen över det exotiska 
blandas med vetgirighet och en längtan efter att, för en kort stund, fly undan sin 
egen verklighet. Som vi har sett av författarnas uttalanden om sin barndomsläs-
ning hade många av dem tydliga minnen av indianboksläsningen. Martin Green 
bekräftar att så ofta är fallet i Seven types of adventure där han visar hur starkt 
äventyrsböckerna påverkar sina läsare och att det därför är fel att avfärda dem som 
oviktiga. Han bemöter också den oro som finns hos föräldrar och lärare för att 
läsarna ska fastna i spänningslitteraturen: ”According to the pattern assumed by 
pedagogues and coorborated in many autobiographies, at least in the nineteenth 
century boys read adventures up to adolescence, then turned to serious literature”200

Både läsarundersökningarna och de enskilda vittnesmålen visar att indianböck-
erna mest lästs av pojkar. De tydligaste undantagen från detta påståenden gäller de 
första indianböckerna som översattes under 1800-talets senare hälft, vilka gärna 
lästes av flickor. En anledning till detta kan vara att böckerna inte marknadsfördes 
explicit som pojkböcker. I Den tidiga barnboken i Sverige konstaterar Göte Kling-
berg att uppdelningen mellan pojk- och flickböcker inte var vanlig under det sena 
1800-talet. Han fortsätter: ”Särskilt påfallande är att böcker av den typ som i dag 
särskilt går under namnet pojkböcker ‒ äventyrsskildringar från historiska krig,  
urskogar mm, t ex ungdomsupplagorna av Cooper, Marryat, Reid, Henty och Bal-
lantyne ‒ fram till 1890 nästan aldrig anges som speciellt avsedda för pojkar.”201 
Under den del av 1900-talet, som står i fokus för detta avsnittet det vill säga fram 
till 1965, var flickornas intresse för indianböcker lågt. Till stor del tror jag att det 
beror på att böckerna då tydligt marknadsfördes som pojkböcker. Avsaknaden av 
kvinnliga personer i böckerna är en annan anledning till ointresset. 

Svenska indianboksoriginal 1890–1965
De översatta indianboksförfattarna med James Fenimore Cooper, Edvard S El-
lis och Karl May i spetsen dominerade sålunda indianboksutgivningen i Sverige 
under senare delen av 1800-talet och långt in på 1900-talet. På 1890-talet utkom 
emellertid några svenska original och de följdes så småningom av alltfler svenska 
författare. Det är dessa svenska originalverk som står i centrum i resten av kapitlet. 
Först aktualiserar jag de frågor som jag ställde i inledningen om svenska författares 
intresse för indianer och varifrån de fick sin inspiration. Därefter undersöker jag 
relationen mellan vita och indianer genom att beskriva i vilka skepnader de vita 
uppträder. När det gäller den bild som de svenska författarna ger av indianerna utgår 
jag från postkolonial teori och undersöker hur författarna framställer indianernas 
namn, språk, identitet och motstånd mot kolonisationen. Därpå följer ett avsnitt 

200 Green, s 40.
201 Klingberg, 1998, s 156.
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om de olika texternas genusperspektiv med manlighetsideal och kvinnosyn i fokus. 
Frågan om vilka berättargrepp författarna använder för att föra fram sitt budskap 
besvaras genom analys av handlingens komposition, textens fiktionalitet och ideologi. 
Slutligen kommenterar jag böckernas fysiska utseende med avseende på omslag 
och illustrationer. Det svenska undersökningsmaterialet omfattar som tidigare 
nämnts perioden från 1890 då Richard Melander debuterade med äventyrsboken 
Hårdt bidevind till 1965, året innan Stig Ericson med boken Hjältejakten satte en 
ny prägel på den svenska indianboken. Det är en lång period med en omfattande 
indianboksutgivning ur vilken jag har valt ut ett femtiotal exempel. 

Varför indianböcker?
När indianböcker från Amerika började översättas till svenska på 1830- och 
1840-talet hade utvandringen från Sverige till Nordamerika just inletts. Därför 
fanns det ett stort intresse bland den svenska allmänheten att följa vad som tilldrog 
sig på de platser där deras släktingar och andra svenskar befann sig. Det fick till 
följd att det i tidningar, tidskrifter och faktaböcker rapporterades om händelser i 
det amerikanska samhället och då inte minst om indianuppror, som ju ofta berörde 
just nybyggarna.202 

Det exotiska och romantiska skimmer som fanns över indianerna samtidigt med 
förvissningen att de var på väg att utrotas ökade intresset för deras öde. Helmer 
Linderholm spekulerar över varför indianromantiken fått en sådan dragningskraft 
på européerna.203 En anledning skulle kunna vara: ”att just indianerna är det 
naturfolk som mest dramatiskt, mest framgångsrikt och mest långvarigt satt hårt 
mot hårt för sitt oberoende och sin livsforms skull.”204 Linderholm menar att de 
författare som vid 1800-talets början beklagar indianernas tragedi, han nämner F 
R Chateaubriand, J F Cooper och H W Longfellow, skildrar dem i positiva om än 
romantiska ordalag. Enligt Linderholm använde sig dessa författare, till skillnad 
från senare indianboksförfattare, av tillförlitliga källor som jesuiternas berättelser 
och memoarer av vita författare. 

Bilder av indianer bidrog naturligt nog till fascinationen. Konstnären och in-
dianmålaren George Catlin (1796‒1872) företog ett flertal resor i Nordamerika, 
vilket resulterade i detaljerade landskapsmålningar samt porträtt av indianer. Han 
dokumenterade sitt material i utställningar och böcker, vilka översattes till flera 
språk. Ett av Catlins mer kända verk The manners, customs, and condition of the 
North American Indian, som på svenska fick den suggestiva titeln Nord-Amerikas 
indianer och de, under ett åttaårigt vistande bland de vildaste af deras stammar, upp-

202  Jag har inte gjort några efterforskningar om vad som skrivits i svenska dagstidningar, men när jag sökte 
efter en recension av Melanders bok Hårdt bidevind i StD 18.12.1890, såg jag en notis med rubriken 
”Indianöverfall”, där det redogörs för ett angrepp på en kavallerigrupp i Dakota.

203  Helmer Linderholm, ”Hur uppkom indianromantiken?”, Inkaguld och revolvermän. En antologi, 
sammanställd av Jan Broberg (Göteborg, 1974), s 129‒134.

204 Linderholm, ”Hur uppkom indianromantiken?”, s 129.
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lefvade äfventyr och öden utkom första gången 1848.205 Därefter översattes boken 
vid ett flertal tillfällen, bland annat 1927 då den utkom i en bearbetad version för 
ungdomar med titeln Bland indianer och bufflar, dock utan några illustrationer.206 
1963 gavs den ut på nytt i serien ”Indianklubbens bästa” då med titeln Medicinmän 
och krigare och med ett fåtal svartvita teckningar.207 Senare tog fotografiet över och 
en av de mest kända på detta område var Edward S Curtis (1868‒1952) som vid 
1900-talets början reste omkring i hela Nordamerika för att fotografera indianer 
i olika stammar.

Intresset för indianerna uppmuntrades också av nöjesindustrin. Ett exempel är 
den popularitet som Buffalo Bills gigantiska Wild West Show rönte både i USA 
och Europa. William F Cody, alias Buffalo Bill, drev denna friluftscirkus med 
uppträdanden av ”äkta” indianer och cowboys från 1883 till 1913. Den här typen 
av artisteri förekom även på andra cirkusar. Så kan man i en osignerad recension 
av Richard Melanders bok I Sitting Bulls land läsa: ”Som bekant uppträdde här i 
Sverige för ett par år sedan på Schumanns cirkus några sioux-indianer som dansade 
krigsdanser och visade sin fenomenala skicklighet i ridning och pilskjutning.”208 

I förordet till I Sitting Bulls land skriver Richard Melander 1892: ”Sitting Bull 
– själen och den sammanhållande enheten i det hopplösa motståndet mot civi-
lisationen – har så ofta nämnts äfven i svenska tidningar, att han knappast torde 
vara en för denna boks läsare okänd person.” Då ska man också komma ihåg att 
de händelser som skildras i Melanders bok, som slaget vid Little Big Horn 1876, 
inte ligger så långt tillbaka i tiden. Sitting Bull själv hade dött så sent som 1889. 

Eftersom utgivningen av indianböcker i Sverige var väl etablerad på 1890-talet blev 
den egna indianboksläsningen en viktig inspirationskälla för de svenska indianboks-
författarna. I sina böcker anspelar de ofta på tidigare texter. I Gunnar Örnulfs bok 
Starke Jack älskar den unge hjälten Sven Derby, ende son till en svenskamerikansk 
miljonär, att läsa indianböcker. Vi får flera gånger veta att det roligaste han visste var 
att läsa om nybyggarnas och pälsjägarnas underbara och spännande äventyr under 
striderna med rödskinnen. Här finns intertextuella referenser både till böckerna 
om Old Shatterhand av Karl May och Den siste mohikanen av J F Cooper. När 
Sven tillsammans med sin far och sin kamrat Erik har tillfångatagits av apacherna 
blir Sven emellertid betänksam, och i en internt fokaliserad passus funderar han 
på om det alltid är de vita som segrar som det brukar vara i indianböckerna. Även 
de svenska ynglingarna i Lejonbröderna av Bertil Cleve refererar till indianboksläs-
ning: ”Jag misstänker att allting inte är så romantiskt som alla de gamla, hederliga 

205  George Catlin, Nord-Amerikas indianer och de, under ett åttaårigt vistande bland de vildaste af deras 
stammar, upplefvade äfventyr och öden, [The manners, customs, and condition of the North American Indians, 
1841], övers A Lindeberg (Stockholm, 1848).

206  George Catlin, Bland indianer och bufflar. Indianliv för hundra år sedan, fritt bearbetad efter originalet av 
Arvid Wachtmeister (Stockholm, 1927).

207 George Catlin, Medicinmän och krigare, övers och bearb Erik ”Uncas” Englund (Stockholm, 1963).
208 SDS 19.12.1892.
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indianromanerna vill låta påskina.” och ”Då somnade också Karl-Erik och drömde 
om Den Flygande Hjorten och Old Shatterhand.”209 När Samuel, huvudperson 
i Silverormen, kommer i kontakt med indianerna ”såg han som om det varit på 
en kolorerad plansch i någon av hans pojkböcker, hur alla dessa män [...] hade 
indiankrigarnas hela färgskrikande ornat.”210 

Indianer och vita
I den definition av traditionella indianböcker som jag föreslog i inledningen är 
konfrontationer mellan indianer och vita ett återkommande tema. De svenska 
indianboksförfattarnas bild av indianerna kommer att analyseras i det följande. Här 
börjar jag med att visa hur böckernas vita personer skildras. De är oftast böckernas 
huvudpersoner och relationen till indianerna ses vanligtvis ur deras perspektiv. 
Nybyggare, pälsjägare eller trappers, soldater, guldsökare eller äventyrare i allmän-
het är några av de roller som de vita intar, men de kan också vara skurkar av olika 
slag. I Rött eller grönt studerar Marika Andræ manlighet och social tillhörighet i 
pojkböcker skrivna av svenska författare utgivna på B Wahlströms förlag. Hon 
kan då urskilja tre huvudlinjer i berättarstrategin. Det vanligaste är att skildra en 
svensk på äventyr utomlands. De andra alternativen är antingen att låta handlingen 
utspelas i Sverige eller att inte använda svenska personer eller miljöer över huvud 
taget. Som jag kommer att visa är personerna i de svenska indianböckerna nästan 
alltid svenskar som utvandrat till Nordamerika. Det händer dock att böckerna tar 
sin början i Sverige och skildrar de händelser som leder till att protagonisten väljer 
att lämna sitt gamla land. Någon gång skriver de svenska författarna om personer 
med annat ursprung än det svenska. Som exempel kan nämnas Nybyggarna av 
Olov Thomas, där huvudpersonerna har utvandrat från Frankrike.

Nybyggarna är den kategori vita som råkar mest illa ut i konfrontationen med 
indianerna. Återkommande motiv när det gäller nybyggarna är indianernas överfall 
och belägring av bosättningarna. I Richard Melanders bok I Sitting Bulls land är det 
familjerna Jackson och Lundy som drabbas av indianöverfall. Karl Jakobsson, som 
bytt namn till Charles Jackson, emigrerade med sin svenska hustru från Värmland 
till Minnesota på 1860-talet. Nu är det 1876 och han bor granne med Vilhelm 
Lund, vars amerikanska namn blivit Bill Lundy. Familjerna träffas i Jacksons gård 
för att fira jul. Indianernas anfall börjar med att de lyckas smyga sig fram och 
omringa husen. De sätter eld på halmen i ladan och skjuter brinnande pilar för 
att sätta eld på halmtaket. Nybyggarna lyckas till en början släcka elden genom 
att dränka taket med vatten. Ledare för överfallet är siouxhövdingen Crazy Horse. 
Han tas tillfånga av nybyggarna men lyckas snart rymma. Förklädd i en vit mans 
rock lurar han husets invånare, varvid två nybyggare dödas. Indianerna avvaktar 

209 Cleve, 1929, s 13 f, s 15.
210 Kerfve, 1929, s 69.
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därefter till gryningen för att slutligen storma byggnaderna. I sista stund räddas 
de överlevande av en grupp kavallerister från ett näraliggande amerikanskt fort. 

Detta händelseförlopp återkommer med små variationer i de svenska indian-
böckerna. Sextio år senare beskriver Jan Mellhed fortfarande en liknande episod i 
Wahlströmsboken Fort Christinas spejare: ”Sedan kom brandpilarna – de väntade 
och mest av allt fruktade. Det var rödskinnens traditionella, blockhusbetvingande 
stridsmedel, som nu sattes in!”211 I Nybyggarna av Olov Thomas lyckas invandrarna 
under stora strapatser ta sig till en bosättning i ödemarken. Indianerna belägrar 
huset och använder först en trädstam som bräcka mot porten; när den strategin 
misslyckas staplar de brinnande risknippen vid husets gavel. Nybyggarna vid De-
lawarefloden av Erik Borg handlar om svensken Gustaf Båge från Västergötland, 
som 1653 bor med sin familj i Delaware. Nybygget omges, som ofta var fallet, av 
en kraftig palissad för att motstå indianangrepp. Invånarna hör hur indianerna 
försöker forcera det kraftiga pålverket med ihållande yxhugg och mobiliserar allt de 
har av vapen. Indianerna lyckas trots beskjutning ta sig över och genom palissaden 
och har snart tänt eld på ladugården. Emellertid har nybyggarna turen att ta en 
sårad indian som fånge. Det visar sig vara hövdingen Svarta Örnen, och svensk-
arna hotar med att döda honom, om han inte beordrar sina män att släcka elden. 
Svarta Örnen spelar dock mer skadad än han är och lyckas överlista nybyggarna. 
”Då ryckte indianen med väldig styrka bort den tunga ekbommen från dörren, 
och med detsamma stöttes dörrarna upp och in strömmade ett dussin tjutande, 
väl beväpnade indianer. Hövdingens list hade lyckats. Ännu kände ej nybyggaren 
iroquesernas kynne och djupa förslagenhet.”212

Ofta klarar sig nybyggarna någorlunda helskinnade från indianernas angrepp, 
just därför att de som genom ett mirakel blir undsatta när läget är som värst. Men 
det händer att de dödas eller blir tillfångatagna. I Sven Petter i vilda västern av Maths 
Holmström kommer huvudpersonen till en förfallen stuga i ödemarken. När han 
klivit över tröskeln möts han av en förfärlig syn: ”Strax innanför dörren låg ett skelett 
utsträckt på golvet. Vid spillrorna av en säng låg ett annat. Bland trasorna i en liten 
vagga, som stod framför spiseln, låg skelettet av ett litet barn. Huvudskålarna på de 
tre skeletten voro krossade. Han förstod, att här hade indianerna varit framme.”213 
I Uno Modins bok Halta Björnens hämnd blir en nybyggarhustru dödad vid ett 
oväntat indianöverfall. Huvudpersonen David reflekterar över vad som hänt: 

Dessa rödhudade, blodtörstiga odjur som inte drog sig för kallblodigt mord på 
kvinnor! Hon hade varit i sina bästa år. Liten och späd, men stark som en vidja. 
Och hjärtegod… Den ideala hustrun för en nybyggare. Outtröttlig i sina omsor-

211 Mellhed, s 116 f.
212 Erik Borg, Nybyggarna vid Delawarefloden (Stockholm, 1936), s 67.
213 Maths Holmström, Sven Petter i vilda västern (Stockholm, 1933), s 209.
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ger och sin förhoppning hade hon följt sin man på den långa färden västerut, hit 
till nybygget söder om Ontario. Hon hade kommit och nu skulle hon stanna här 
för alltid. Jorden, som de knappt hunnit börja att bruka, skulle täcka henne.214 

En variant av indianöverfall mot nybyggare är att dessa angrips när de är på väg 
till sin nya bosättning. Det vanliga förfarandet är då att nybyggarna bygger en 
vagnborg, det vill säga att de ställer sina övertäckta vagnar i en ring som skydd 
mot indianerna. Indianerna rider runt vagnarna för att hitta ett sätt att komma åt 
människorna och djuren innanför. I Indianspejaren av Denis G. Langen beskrivs 
det så här: ”Bara några minuter senare kom anfallet. Det var plötsligt som om 
buskarna fått liv. Ut stormade ett hundratal mustanger med sina krigsmålade 
ryttare och den vilda krigsdansen kring vagnborgen började. Indianernas sätt att 
strida var oerhört nervpåfrestande för försvararna. Ringen av förbirusande hästar 
tog aldrig slut, vilda stridsrop skallade och gevärsknallar och pilsus fyllde luften.”215 

När det gäller pälsjägare, trappers eller spejare kan dessa antingen samarbeta med 
en indianstam som de står på god fot med, eller strida mot indianer som de betraktar 
som fiender. Förebilden för dessa vildmarksmän är, som tidigare nämnts, J F Coopers 
hjälte Nathanael Bumpoo, alias Skinnstrumpa. Indianerna är ofta imponerade av 
pälsjägarnas skicklighet i att skjuta och att finna villebråd och ger dem namn som 
anspelar på deras bravader. Trappern Swedish-Charlie i Maths Holmströms bok Sven 
Petter i vilda västern får sålunda namnet Örnögat av indianerna. Jägarna uppträder 
ofta som räddande änglar när nybyggare eller vita äventyrare är i fara. Missouri-John 
som finns med redan i inledningen av I Sitting Bulls land är den som organiserar 
motvärnet när nybyggarnas gård är omringad av indianer. Familjen i Nybyggarna 
vid Delawarefloden räddas i sista stund av pälsjägaren Ulf Torbjörnsson, av indian-
erna känd som den fruktade Big Bear. Utan skogsmannen Fred Stone och spejaren 
Henry Logan hade invandrarna i Olav Thomas böcker Nybyggarna och Blockhuset 
vid Great Pic stått sig slätt. Boken På indianspår av Oliver Wood inleds med att 
jägaren Martin räddar den unge nybyggarsonen William Stuart från en säker död. 
Om denne Martin heter det: ”Det var en man, vars mod prövats i många strider 
med de röda. Uppvuxen i skogarna, med bössan i handen, ständigt beredd på fara, 
kunnig i varje indianskt knep och en utomordentlig spårfinnare, hade han blivit 
en av de värdefullaste tillgångarna i den nya kolonin.”216 Kläder och utrustning är 
anpassad efter ett liv i ödemarken. Beskrivningen av Ned Forster i Bertil Cleves 
bok Silverfalken stämmer in på de flesta vildmarksmännen:

Det var en smidig, axelbred man i femtioårsåldern. Han bar med en bred läder-
rem kring höfterna fästa benkläder av skinn, långa stövlar av ogarvat hjortskinn, 

214 Uno Modin, Halta Björnens hämnd, ill B O Wennerberg (Stockholm, 1954), s 6.
215 Denis G Langen, Indianspejaren, ill Göte Göransson (Stockholm, 1957), s 19.
216 Wood, s 12.
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vilka nådde över knäet och en brokig jägarskjorta av bomull. En mössa av bäver-
skinn med en vidhängande ekorrsvans fullbordade dräkten. I handen bar man-
nen en lång, tung bakladdare och i läderremmen voro nedstuckna en blänkan-
de yxa och en bred kniv med skarp klinga av drygt aderton centimeters längd. 
Två buffelhorn fyllda med krut och kulor, likaså en jaktväska av rådjurshud hör-
de också till utrustningen.217

Kärleken till naturen och det fria kringströvande livet kännetecknar dessa vildmarkens 
söner. Missouri-John vars far är fransman och mor indianska från Delawarestammen 
konstaterar: ”Det ä’ nog i allmänhet så med oss halfindianer, att vi ta oss bättre fram 
med bössan än med spaden eller hammaren.”218 Naturen betyder mer än umgänget 
med människor och berättaren i Maths Holmströms bok Sven Petter i vilda västern 
konstaterar: ”Den riktige trappern han älskar ensamheten och vildmarken, och 
därför hittar man ibland uppe bland bergen en vitnad dödsskalle, några benknotor 
och ett rostigt gevär. Så får en sådan där gammal enstöring sitt slut.”219

Guldets förbannelse är ett vanligt motiv i de indianböcker där vita guldsökare 
kommer i delo med indianerna. Guldletarna blir ofta giriga och griper till alla 
medel för att få tillgång till fyndigheterna. I Jan Ingvars bok Guldstriden i indian-
ernas dal är det spejaren Gamle Jack som finner guld på nybyggarnas ägor. 220 De 
olika personerna börjar fundera på vad de skulle kunna åstadkomma med en stor 
förmögenhet. Några skurkar får emellertid reda på var guldet finns och tillsammans 
med en grupp apacher anfaller de gården. Nybyggarna lyckas dock vända indian-
erna mot bovarna och det hela slutar lyckligt ur de vitas synpunkt. Ironiskt nog 
bestämmer sig nybyggarna för att använda guldet till att utvidga sin koloni. Den 
gula dimman av Harry Macfie, tidigare omnämnd i avsnittet om läsarnas intresse 
för indianböcker, är en bok som genomsyras av indianernas hat mot de vita. Det 
är främst Nagowaka eller Den kluvna pannan tillhörande stammen Yellow Knives, 
som tagit som sin uppgift att mörda så många vita som möjligt. Dan Follonsby 
är en missionär, som grips av guldets förbannelse när han finner guld i De vita 
benens dal. Han tas tillfånga av indianerna och utsätts för tortyr och skalpering, 
men lyckas fly. Halvt vansinnig och omtöcknad av de giftiga svavelångor som finns 
i dalen räddas han av pälsjägaren och spårfinnaren Billy Wood. 

I Halta Björnens hämnd av Uno Modin kommer det till konflikt mellan 
oneidastammen, som betraktar Vita Björnens dal som en helig plats och de vita 
guldsökarna som tror att guldet finns i just denna dal. David, som fått i uppdrag 
att förmedla en skinnpung, som visar sig innehålla en skattkarta, ser hur mycket 
elände konflikten har ställt till med. Bokens slutrader lyder: ”Snabbt, liksom för 

217 Bertil Cleve, Silverfalken, ill Nils Melander (Stockholm, 1934), s 31.
218 Melander, 1892, s 6.
219 Holmström, s 51.
220 Jan Ingvar, Guldstriden i indianernas dal (Uppsala, 1954).
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att inte ångra sitt beslut, slängde han kartan och fodralet i elden. Hemligheten 
med ’Vita Björnens dal’ skulle allt framgent förbli en hemlighet.”221 Flera författare 
påpekar att det är exploaterandet av marken som stör indianerna och att de inte 
har något intresse av guldet. Jim i Birger Hultstrands bok Det spanska guldet har 
indianskt påbrå och vet hur indianerna tänker: ”Indianer bryr sig inte om guld, 
det har de aldrig gjort. Men den här dalen är en typisk gammal indiansk boplats. 
Kanske en offerplats.”222 I Indianspejaren av Denis G Langen är nybyggarsonen Bob 
orolig för att guldgrävarna ska ställa till bråk med indianerna: ”Dessa guldgrävare 
var inga farmare och inte en enda av dem tänkte nånsin på att sätta en spade i 
jorden i annat syfte än att finna guld. Det var också huvudsakligast deras fel, att 
indiankriget på nytt blossat upp.”223

Förutom trappers och guldletare finns det rena äventyrare som ofta ådrar sig 
indianernas vrede. I Gunnar Örnulfs bok Vilde jägaren är det den engelske lorden 
Sir William Bull från Avonshire, som jagat på många platser i världen och nu vill 
pröva på äventyr bland indianerna. ”Räddade i sista ögonblicket” är en kort berättelse 
om Mr John Collin, svenskfödd mångmiljonär från Chicago och hans 16-årige son 
Carl-Gustav.224 Med Wilhelm Smith som uppassande alltiallo och trappern Dick 
Ronald som vägvisare ska de göra en månadslång jaktfärd i Klippiga Bergen. Det 
dröjer dock inte länge förrän de blir tillfångatagna av comancherna. I Silverormen 
av Axel Kerfve med underrubriken Äventyrareliv i norra Mexiko i våra dagar från 
1929, finns det olika anledningar till varför man ger sig ut i ödemarken. ”Mest var 
det dock, att man ännu kanske kunde få sig ett nappatag med de vilda indianerna, 
som ännu huserade i dessa trakter, nämligen med apacherna, som till helt nyligen 
kunna sägas ha haft landet i sitt våld ända från den norra gränsfloden […] Rio 
Grande, ned till bortemot en fyrtio svenska mil söderut i landet, således ett högst 
betydande område, där man aldrig kunde vara säker för att inte bli angripen.”225 

En kategori vita som blir vanligare efter det att kolonierna blivit självständiga 
och bildat Amerikas förenta stater är soldaterna. De är utkommenderade för att 
skydda nybyggarna samt försvara forten och byggandet av vägar och järnvägar. Ofta 
tvingas de till direkta angrepp på indianbyar eller band av indianer. Det händer 
dock att de tar saken i egna händer och utövar mer våld än vad situationen kräver. 
Major Graham i Den okände ryttaren av John-Lennart Linder utnyttjar all sin list 
för att ensam övermanna två indianer som står på vakt. Genom att klättra upp i 
träd kan han angripa sina motståndare uppifrån: ”Han föll, som han beräknat, 
med sin järnskodda stövelklack på den ena indianens nacke, som bröts med ett 
krasande. Den andre låg där ett ögonblick fullkomligt överrumplad. Major Gra-

221 Modin, 1954, s [111].
222 Birger Hultstrand, Det spanska guldet, ill B O Wennerberg (Stockholm, 1960), s 70.
223 Langen, s 31.
224 P.T.H., [Per-Tore Hansell], ”Räddade i sista ögonblicket”, Indianer och vita (Stockholm, 1920).
225 Kerfve, 1929, s 31.
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ham hade räknat därmed, grep blixtsnabbt den döde indianens bössa och jagade 
en kula genom den andres huvud.”226 I Carl Wästfelts bok Grå Molnets hämnd blir 
en indianspejare tillfångatagen och major Price ger följande kommando: ”Bind 
honom nu! Och skaffa sen hit ett ljus ‒ jag ska halstra fotsulorna på honom. Det 
röda svinet.”227 

Förekomsten av vita skurkar och banditer är synnerligen vanlig i de svenska 
indianböckerna. Redan i Richard Melanders bok I Sitting Bulls land finns en 
mormon som hetsar siouxerna mot nybyggarna. Dessa ondsinta personer avslöjar 
sig genom sitt utseende: ”Han var en omkring fyrtio års man med lång spenslig 
gestalt och ett mörkskäggigt ansikte, som skulle kunna kallas vackert, därest icke 
den hånfulla och på samma gång lurande blicken vanställt uttrycket.”228 I Gun-
nar Örnulfs böcker finns det gott om vita banditer med traditionellt skurkaktigt 
utseende: ”Det är en liten, bredaxlad och svartmuskig man med små ögon, men 
[!] tyckas stinga som en orm…”229 Vita skurkar lurar i Arkansas-Ted av Bertil 
Cleve siouxernas hövding Varghjärta att gå med på ett överfall på diligensen.230 
Senare lyckas det också ledaren för banditerna att få indianerna att för hans räk-
ning kidnappa en vit flicka. Liknande händelser utspelas i Silverfalken av samme 
författare. När Kapten Randall blir försmådd av överste Johnstones dotter, öppnar 
han fortet för comancherna, som i gengäld ska hjälpa honom att fly med Maud 
Johnstone. I Albin Widéns bok Svarta Höken vid dödens sjö kallas skurken för Svarte 
Johnson. Han vill få bort det svenska nybyggarlägret för att ostört kunna bedriva 
sin illegala pälshandel. Genom att övertyga siouxerna om att de kan få revansch 
för sin förlorade mark lurar han dem att vara med om att bränna ner nybygget. 

En variant av vita skurkar är de som smugglar vapen till indianerna. ”Vapen-
smugglare är farliga och fullkomligt hänsynslösa människor. Blir de fast hängs de 
utan vidare och vetskapen om detta sporrar dem till vilka våldshandlingar som 
helst, bara de klara sig.”231 Det är kapten Lowell i Denis G Langens bok Indianspe-
jaren som avråder den unge Bob från att försöka avslöja organisationen. Det ligger 
förstås nära till hands att de beräknande skurkarna ger indianerna skulden för sina 
illdåd. ”De talrika desperados, som på den tiden strövade omkring i vildmarken, 
ställde egentligen till mer trassel, än vad indianerna gjorde. De lade sig ofta i 
bakhåll särskilt för ponnyexpressens ryttare och sköt ner dem i hopp om att finna 
penningförsändelser bland breven. […] Mycket ofta fick indianerna skulden för 
dessa överfall, fast de var alldeles oskyldiga.”232 Björnhand kallas den kallhamrade 
boven i Röda panterns hämnd av Harry Iseborg. Han beskrivs i enbart negativa 

226 Linder, s 48.
227 Carl Wästfelt, Grå Molnets hämnd (Stockholm, 1950), s 35.
228 Melander, 1892, s 205.
229 Örnulf, 1916a, s 23.
230 Bertil Cleve, Arkansas-Ted, ill Gunnar Lindvall (Stockholm, 1941). 
231 Langen, s 57 f.
232 Gösta Moberg, Jagad av indianer (Stockholm, 1957), s 87 f.
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ordalag både vad det gäller yttre och inre egenskaper och allierar sig med dem som 
passar hans syfte bäst. I bokens början mutar Björnhand wyandoterna för att få 
hjälp med att oskadliggöra siouxen Röda Pantern och hans vita vän Tommy. 

Indianerna fokaliseras sällan och därför får vi inte veta vilken syn de har på de 
vita. I Blekansiktets son av Jan Ingvar har emellertid en vit pojke uppfostrats av 
indianerna och lärt sig att tycka illa om de vita. Lilla Bävern, som pojken kallas, 
känner sorg över att han inte är någon riktig indian: ”Han visste att indianerna 
föraktade de vita ‒ de var mångordiga, skrytsamma och lögnaktiga.”233 En jämnårig 
indianpojke hånar Lilla Bävern för hans hudfärg: ”Svarta Pantern är röd, men lilla 
Bäverns hudfärg är vit, som de vita hundarnas...”234 När det gäller förlusten av land 
är det vanligare att indianerna får uttrycka sina åsikter. Jag återkommer till detta 
i avsnittet om indianernas motstånd mot kolonialismen.

Bilden av indianerna
Under inflytande av indianboksförfattaren J F Cooper skildrar de svenska förfat-
tarna indianerna antingen som ondskefulla eller som ädla, men i någon mening 
alltid underlägsna de vita. Christer Lindberg ger i ett antal essäer med samlings-
namnet Den gode och den onde vilden en socialantropologisk syn på indianerna.235 
Han kartlägger uppkomsten av det dualistiska begreppet och skriver: ”Redan med 
Cristóbal Colóns ‒ Columbus ‒ första resa kom en uppdelning av urbefolkningen 
som kan härledas till tankefiguren om goda och onda vildar ‒ sjöfararnas utsortering 
av vänliga och fientliga folk på basis av militär ordning och kannibalism.”236 Det 
var de franska filosoferna med Montaigne i spetsen som på 1700-talet hyllade den 
ädle vilden i samband med sin kritik av det rationella samhället. Lindberg påpekar 
emellertid att detta synsätt är lika etnocentriskt och stereotypt som sin motbild: 
”Utöver sin positiva och negativa polarisering så utgör det totala vildekomplexet 
den Andre i kontrast till den europeiska självbilden.”237

I den tidigare nämnda boken Deconstructing the hero visar Margery Hourihan 
att hjälteberättelser ofta består av ett antal dualismer där vissa kvaliteter tillskrivs 
den vite hjälten och andra hans motståndare. Applicerat på indianböckerna tänker 
jag mig oppositioner som fredlig ‒ krigisk, rationell ‒ irrationell, ärlig ‒ opålitlig, 
självkontrollerad ‒ utlevande, rättvis ‒ hämndlysten och så vidare. Enligt Hourihan 
leder denna uppdelning i sin tur till att den ena gruppen tillåts dominera över den 
andra. Överlägsenheten upplevs som naturlig både av den dominerande gruppen 
och av den som är underlägsen. Den enklaste uppdelningen är den mellan onda 
och goda: “Often these terms mean little more than ‘us and them’: the hero who 

233 Ingvar, 1953, s 26.
234 Ingvar, 1953, s [32].
235 Christer Lindberg, Den gode och den onde vilden (Lund, 1998).
236 Lindberg, s 19.
237 Lindberg, s 37 f.
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represents the Western patriarchy is ‘good’ by definition and his opponents are 
necessarily ‘evil’ because they are his opponents.”238 Den bild av indianerna som 
de tidiga författarna ger är tecknad ur de vitas perspektiv och synen på indianerna 
som onda överväger.

Namn och språk 
Clare Bradford inleder i Unsettling narratives diskussionen om kolonialismens 
verkningar med språkets betydelse: “The first encounters between colonists and 
Indigenous peoples generally involved the exchange of words – the names of peo-
ple, places, objects – and are emblematic of the central importance of language in 
colonization.”239 I det följande undersöker jag hur svenska indianboksförfattare 
behandlar namn på människor, platser och föremål samt hur de beskriver indian-
ernas sätt att uttrycka sig. 

När det gäller indianernas egennamn vinnlägger sig en del författare om att 
använda de ursprungliga namnen, medan andra återger engelska eller svenska 
varianter. Richard Melander använder i sina böcker från 1890-talet alla tre vari-
anterna. I Hårdt bidevind berättas att cheyenneindianen Hvita Falkens indianska 
namn är Matopeh, varefter båda namnen används parallellt. När det gäller I Sitting 
Bulls land finns det noter inlagda och Crazy Horse förklaras i en not med över-
sättningen ”Tokiga hästen”.240 Författarna Olov Thomas och Gunnar Örnulf, som 
lägger störst vikt vid äventyrsskildringen och där indianerna ofta är ett anonymt 
kollektiv, använder enbart svenska namn som Svarta Molnet, Kattöga och Gamen 
respektive Den Flygande Hjorten. De gånger som indianerna tilldelas ett namn 
med indianskt ursprung ges i regel en förklaring till vad namnet betyder. I Den 
okände ryttaren översätter John Lennart Linder namnet Atalpa med Lejonet.241 
Birger Hultstrand förklarar i Det spanska guldet ursprunget till indianens namn på 
följande sätt: ”Mitt namn är Ma-la-tara. Jag är en man. Tommy visste redan förut 
att ordet apache betydde man eller människa, så han nickade instämmande.”242 
Axel Holm skildrar i den korta berättelsen ”Larrys indian” hur en indian, som får 
anställning som springpojke, snart hemfaller åt spritmissbruk. Det är Lars Jönsson 
eller som han nu heter i USA Larry Jones som beskriver indianen: ”Han hette 
Usquegauwk eller något i den vägen, som man varken kunde stava eller uttala. 
Morbror Sand kallade honom rätt och slätt Ynkryggen, och en sådan var han 
också.”243 I Nybyggarna vid Delawarefloden ger Erik Borg däremot förklaringar till 
namnens betydelse. En av indiankrigarna beskrivs på följande sätt: ”Men denna 
sinnicusindian var ingen vanlig krigare. Redan hans dräkt utvisade hövdingen och 

238 Hourihan, s 32.
239 Bradford, 2007, s 19.
240 Melander, 1892, s 4.
241 Linder, s 63.
242 Hultstrand, s 8.
243 Axel Holm, “Larrys indian”, Indianboken (Stockholm, 1918), s 58 f.
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under örnfjäderbusken framblickade ett stolt, bistert ansikte av en stor krigare, känd 
under namnet Tyokaras, vilket fruktade namn av engelsmännen hade översatts med 
Dark of Darkness, eller svart av svarthet eller med ett ord natten, som vi kunna 
kalla honom.”244 Både Albin Widén och Per Westerlund som skriver indianböcker 
på 1950-talet använder svenska varianter som exempelvis Svarta Höken, Vassa 
Pilen och Stilla Regnet. Här ser jag en tendens till att det bli allt vanligare med 
fantasinamn utan någon anknytning till indianernas ursprungliga namnkultur.

Kvinnornas egennamn varierar på samma sätt mellan namn med indiansk anstryk-
ning och översatta varianter. Richard Melander ger indianflickan i I Sitting Bulls 
land namnet Kiowa utan någon förklaring till betydelsen. På samma sätt får den 
unga kvinnan i Vita Björnens underbara äventyr av Bengt Nylund namnet Ah-mo. 
I Nybyggarna vid Delawarefloden är Erik Borg däremot angelägen om att upplysa 
läsaren om vad de indianska namnen betyder. Således får vi veta att irokesflickan 
som vårdas hos nybyggarna heter I-owiske-ha, att detta betyder Gryning och att 
stavelsen ”ha” betyder ”kommer”. Även i Jagad av indianer ger Gösta Moberg en 
förklaring: ”Nu kom Charlie ihåg Minnehaha eller ’Det Skrattande Vattnet’, den 
lilla skygga, blyga indianflickan.”245 De påhittade försvenskade namnen har ofta 
namn efter blommor. I De röda vargarna av Carl August Cederborg heter indian-
flickan Skogslilja medan Olov Thomas i Nybyggarna ger hövdingadottern namnet 
Röda Liljan och Jan Ingvar i Blekansiktets son använder Bergsblomman. Namnen 
kan också anspela på utseendet. Stjärnöga är huvudperson i Olov Thomas’ bok 
Stjärnöga. Ett namn som återkommer i ”Gula Fjäderns” sista strider av Per Westerlund. 

De geografiska benämningarna följer i princip samma mönster som egennamnen, 
det vill säga att de indianska namnen blandas med översättningar. I Algot Sandbergs 
bok Solöga har nybyggarna tagit med sig sitt ursprungliga ortsnamn: ”Mölndal 
var det svenska namnet på nybygget, som indianerna kallade Kakarikonk.”246 De 
platser som sägs gömma guldfyndigheter tilldelas ofta mer eller mindre magiska 
namn. Harry Macfie beskriver i Den gula dimman ”De vita benens dal”, medan 
Uno Modin i Halta Björnens hämnd ger ”Vita Björnens dal” en liknande innebörd. 
Namnen är ofta inspirerade av naturens utseende eller förekomsten av vilda djur. 
Bertil Cleves skriver till exempel om ”Dry Lake, ’Torra sjön’” i Lejonbröderna. 
Jan Ingvar ger följande beskrivning i Guldstriden i indianernas dal: ”Över floden i 
sydväst sträckte sig en mindre högplatå, Hjortarnas berg, och mitt emot detta låg 
ett mindre berg, som egentligen inte hade något namn men av de vita hade fått 
namnet Gränsberget. Ty bakom detta berg låg apachernas läger.”247

När det gäller redskap används tomahawk som benämning på indiankrigarens 
yxa i alla de undersökta böckerna. I övrigt förekommer sällan några indianska ord 

244 Borg, s 80.
245 Moberg, s 72.
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247 Ingvar, 1954, s [3] f.
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för vapen eller redskap. I Vita Björnens underbara öden använder Bengt Nylund 
som tidigare nämnts förklarande noter till en del indianska ord. Sålunda översätts 
”kalumet” med fredspipa.248 Eftersom handlingen oftast utspelas i skogarna eller 
på prärierna är det sällan indianbyarna beskrivs. De gånger indianernas bostäder 
kommer på tal används olika uttryck. Melander beskriver indianbyn i sin bok I 
Sitting Bulls land på följande sätt: ”Bortom denna krets av eldar och så långt blicken 
kunde nå syntes utefter sträckningen af en långsmal dalgång hela läger eller byar 
af små hudtält, hvilka stodo mörka och spöklika i den blandade belysningen af 
månen och eldarna.”249 Den vanligaste benämningen på indianernas hyddor i de 
äldre indianböckerna är annars ”wigwams” eller ”teepes”. Så är det t ex i böcker av 
författaren Olov Thomas: ”Ännu ett hundratal meter och han fick syn på en väldig 
runddel [!] av wigwams, som uppförts på en öppen plats i skogen.”250 I Den gula 
dimman skriver Harry Macfie: ”mot indianbyn, vars guldbruna teepes avtecknade 
sig mot granskogen.”251Albin Widén ser i boken I Svarta Hökens spår likheten mellan 
indianernas och samernas byggnadsstilar. När huvudpersonen Charlie kommer till 
en övergiven lägerplats heter det: ”där stod några gamla chippewatält eller kåtor.”252

Det visar sig att indianerna sällan kommer till tals i de svenska indianböcker 
som är skrivna före 1960-talet. Vid de tillfällen då deras tal återges, kan det variera 
beroende på sammanhang. I de traditionella indianböckerna är det vanligt att 
indianerna talar med enstaviga uttryck som ”Hugh” och ”Uff”. Som exempel kan 
nämnas Den Flygande Hjorten av Gunnar Örnulf, där det kan låta så här: ”’Uff!’ 
utbrast indianen plötsligt och tvärstannade” och ”Därför skall ’Silverskägg’ och 
hans söner och ’Den vita blomman’ dö, i morgon, i soluppgången! Howgh!”.253 
”Uff” verkar således ge uttryck för förvåning, medan ”Howgh” används för att ge 
eftertryck åt det sagda. Samma uttryck kommer till användning i Oliver Woods 
bok På indianspår: ”Uff, medicin, vit man borta, sade de, alla borta.”254 Ordet 
”medicin” står här för något som är oförklarligt i indianernas ögon. På 1950-talet 
använder Uno Modin i Halta Björnens hämnd uttrycket ”Hugh” som en hälsning.255

När indianerna pratar med varandra uppfattas det av de vita som att de talar 
långt nere i halsen och ljudet beskrivs ofta som ”gutturalt”. I Axel Kerfves bok 
Silverormen är det den unge Samuel som för första gången i sitt liv hör indianerna 
tala: ”Han hade hört röster och mycket ovanliga röster för resten. De hade haft 
en djup guttural- eller strupröst, som då någon så att säga talar med gurgelton, en 
tjock oklar ton, som kom från djupet av halsen och som ju var karaktäristisk för 

248 Nylund, s. 11, not 1.
249 Melander, 1892, s 173.
250 Olov Thomas, Stjärnöga, mohawkernas hövding (Stockholm, 1933), s 46.
251 Macfie, 1947, s 8.
252 Widén, 1958, s 15.
253 Örnulf, 1916a, s 41 och 104 f.
254 Wood, s 51.
255 Modin, 1954, s 72.
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en del vilda folkslag, ännu levande i det primitivaste naturtillståndet.”256 Charlie 
i Jagad av indianer hör hur indianerna samlar sig till strid: ”Några gutturala rop 
hördes, det var hövdingarna, som gav sina order”.257 På samma sätt uppfattar David 
i Uno Modins bok Halta Björnens hämnd indianernas sätt att tala: ”De närmade 
sig varann och ett viskande mummel begynte. Några strävt gutturala strupljud 
nådde Davids öra.”258 Även Kalle i Den svenske indianen av Albin Widén reagerar 
på indianernas sätt att tala: ”var de än åkte fram, kom en indiankäring ut och 
talade ivrigt på sitt språk med en massa främmande strupljud.”259

Indianernas samtal med de vita beskrivs i form av korthuggna satser på bruten 
engelska. Röda Pantern, som nyligen blivit bekant med den amerikanske pojken 
Tommy i Harry Iseborgs bok Röda panterns hämnd säger bara det nödvändigaste: 
”Vita många, röda inte många, sade han. Röda förlora bästa män, gå under. Måste 
fred.”260 När den vite nybyggarsonen Bob i boken Indianspejaren frågar indianpoj-
ken Lilla Ormen om denne talar engelska blir svaret: ”Måste, kom det lakoniska 
svaret. Vit man inte lära röd mans språk. Gula Molnet, min fader, säger: Röd man 
måste tala vit mans språk om våra folk någon gång skall lära förstå varandra.”261 
Indianhövdingen Svarta Höken i Westerlunds bok, som just heter Svarta Höken, 
förstår utan svårighet de vitas språk och kan tala det också, även om han helst 
avstår. I stridens hetta blir talet korthugget: ”Du inte skjuta, om du göra det, 
mina krigare döda alla dina män. Vi bara kommit för att kräva vedergällning för 
underhandlarna du skjuta.”262 Birger Hultstrand beskriver i Det spanska guldet 
indianernas sätt att tala på ett något annorlunda sätt: ”sa han strävt och med en 
egendomlig smattrande brytning”263 

Någon gång förekommer uttryck på indianernas eget språk. I den korta berät-
telsen ”Tiggene Hopigan” av J Paulus Palm utspinner sig följande samtal mellan 
trappern och irokesindianen Lilla Björnen: 

Nir mekarop, mumlade indianen svagt. Å prat, muttrade trappern, du dör inte 
av de skotten. Bij, fortsatte indianen. Törstig, jo jag kan begripa det. [...] Hokus, 
mumlade indianen motvilligt. Sa du räv, du röda gosse, nej, irokesen ljuger, han 
var inte stadd på rävjakt. Pomuttamen wikink, kom det med sträva strupljud. 
Nu skall irokesen upphöra att berätta sagor. Ditt ärende var icke heller andjakt. 
Ditt totem säger, att du är Tanketitt Makk, eller på de vitas språk Lilla björnen, 
och son till Uttern med de många åren.264

256 Kerfve, 1915, s 65 f.
257 Moberg, s 122.
258 Modin, 1954, s 30.
259 Widén, 1952, s 54.
260 Iseborg, s 85.
261 Langen, s 9.
262 Westerlund, 1955, s 28.
263 Hultstrand, s 7.
264 J Paulus Palm, “Tiggene Hopigan”, Indianboken, 1919, s 8 f.
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I Maths Holmströms bok Sven Petters äventyr i vilda västern återges en 
besvärjelseformel på pawneernas språk: ”Ho – pi – ni – shik Wapa – schih.”265 
Det ges dock ingen förklaring till vad orden betyder. Bengt Nylund återger i Vita 
Björnens underbara öden ordens svenska betydelse i fotnoter: ”’Tranckomen kire?’ 
= ’Var bor du’ på lenâpspråket” och ”Pu-bu-hu, mokirick pichon! = Pu-bu-hu, hör 
nu smäller storbössarna!”266 I Silverormen av Axel Kerfve finns följande påstående: 
”Koojoni me manoti […]. Ord som ofta återkomma och som på apachernas Llanero 
(Llanerosodialekt) betyder ungefär detsamma som: Nordens gud hjälp oss!”267 Varför 
apacherna skulle åkalla Nordens gud ges det ingen förklaring till. Albin Widén 
använder också enstaka indianska ord. När Charlie i boken I Svarta Hökens spår 
ligger gömd i en trädstam hör han röster i närheten: ”Någon sade helt dämpat: 
’Hachetoo!’ och Charlie var inte i tvivelsmål längre. Det var ett par siouxindianer 
som var på väg upp för kullen. ’Hachetoo’ är ett siouxord, som betyder ’det är så’ 
eller något liknande.”268

Nästan alla indianböcker från den här perioden innehåller en beskrivning av hur 
indianerna uppger stridstjut när de går till anfall. I sin första bok Hårdt bidevind 
skriver Richard Melander: ”Ett enda vildt, skakande, genomträngande, skärande 
tjut ‒ ett ljud så hemskt, så uppfylldt af allt hvad djäfvulskt kan tänkas och fattas 
‒ ett de vilda passionernas tygellösa triumfskratt ‒ det upprepades, besvarades, 
återskallande från hvarje punkt af det djupa mörkret, det fyllde rymden, trängde 
som knifvar genom hvarje hjärta, förstenande, dödande, isande”269 Gösta Moberg 
beskriver anfallssignalen i Jagad av indianer på följande sätt: ”så hördes på en gång 
ett avgrundsvrål från många hundrade strupar, och en våg av vilda krigare stormade 
mot fästet.”270 Just formuleringen ”från många strupar” är ofta återkommande. 
Stig Ericson skriver på samma sätt 1963 i Indianupproret: ”ett mångstrupigt dall-
rande stridsrop skar genom luften.”271 Även Harry Kullman beskriver indianernas 
anfallssignaler i Buffalo Bill: ”Plötsligt fick de ridande indianernas härskri en råare 
och vildare klang och under korta, karakteristiskt skallande, hundgläfsliknande 
stridsrop stormade siouxerna emot de belägrade.”272

Identitet
För att beskriva hur indianernas identitet skildras tar jag fasta på Åke Dauns 
definitioner, som jag återgav i inledningen. Han skriver bland annat: ”Dessutom 
är identitet den säregenhet som andra tillskriver individen eller en grupp av 

265 Holmström, s 137.
266 Nylund, s 11, not 1 och s 51, not 1.
267 Kerfve, 1915, s 71.
268 Widén, 1958, s 71.
269 Melander, 1890, s 174.
270 Moberg, s 163.
271 Ericson, 1963, s 75.
272 Kullman, 1960, s 58.
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individer.”273 Daun påpekar vidare att de kulturella attributen kan anta ett stort 
antal former, att de är kommunikativa och särskiljande samt att de anknyter till 
en kontext. När det gäller beskrivningarna av indianernas utseende och yttre 
egenskaper förekommer ett stort mått av exotism i betydelsen att författarna tar 
fasta på det främmande och annorlunda. De vita personernas syn på indianerna 
utgörs av en blandning av fascination och rädsla för det okända. I Lejonbröderna 
av Bertil Cleve tar det sig följande uttryck:

Det var nära ett hundratal vildar som skränande och dansande närmade sig det brin-
nande blockhuset. Eldskenet blänkte på deras nakna, kopparglänsande överkroppar 
och krigiska ansikten. De voro samtliga iklädda vida skinnbyxor och i det svarta, 
fladdrande håret, som föll ner över skuldrorna, sutto fjädrar instuckna, glänsande 
smycken omslöto mångas halsar och armleder och i konstrikt sömmade gördlar sut-
to tomahawkerna instuckna.274

Just uttryck som ”kopparglänsande”, ”kopparbruna” eller ”kopparröda” är regel-
bundet återkommande i dessa traditionella indianböcker. I Arkansas-Ted, en an-
nan bok av Bertil Cleve, blir huvudpersonen orolig när han ser en skara indianer 
närma sig: ”Alla grymma blodsdåd, som förövats av dessa vildar, rann honom 
med ens i minnet, då han såg sig omkring i kretsen av kopparbruna gestalter.”275 
Jan Mellhed jämför i boken Fort Christinas spejare indianpojkens hudfärg med 
kanel och löjtnant Måns Nilsson Kling som tagit sig an pojken kallar honom helt 
sonika Kalle Kanel. Löjtnanten har god nytta av sin skyddsling och framhåller 
hans företräden: ”Kalle Kanel är snäll och rejäl och har ett gott hjärta under den 
bruna pälsen; jag svarar för honom.”276 I Ebbe Lieberaths bok Svarta Panterns son 
blir nybyggarhustrun överväldigad av indianpojken Mockies hudfärg: ”Fru Hanna 
[...] ryste ett ögonblick vid åsynen av en pojke som hade samma färg som hennes 
kära kaffepetter”277 Stig Ericson låter i Indianupproret huvudpersonen Petter, som 
förlorat kapplöpningen med sin vän Zintka, ge utlopp för sina tankar i en internt 
fokaliserad passus: ”Han tittade först på den nästan sönderrostade hinken [...] och 
sedan på indianpojken Zintka [...]. Lika rödbruna bägge två, tänkte han bittert 
[...]. Precis samma färg. Enda skillnaden är att hinken är mattare.”278 

Omdömen om indianernas ögon är vanliga när författaren beskriver de onda 
indianerna. När den tillfångatagne Crazy Horse i Melanders bok I Sitting Bulls 
land förstår att en av hans krigare har dödats heter det: ”Om Missouri-John kun-
nat se den af glödande hat och hämndlystnad förvildade blick, som då sköt fram 

273 Daun, s 156.
274 Cleve, 1929, s 40.
275 Cleve, 1941, s 89.
276 Mellhed, s 9.
277 Lieberath, s 13.
278 Ericson, 1963, s 7.
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ur höfdingens öga, skulle kanske till och med denne föga blödige man föredragit 
att icke hafva varit orsak till siouxens död.”279 Den likaledes fångne irokesen i Erik 
Borgs bok Nybyggarna vid Delawarefloden beskrivs av berättaren med orden: ”det 
låg en glimt av förslagenhet och list i hans mörka glimmande ögon.”280 Även Harry 
Kullman kommenterar indianernas ögon i Buffalo Bill från 1960. När Buffalo 
Bill överraskar några indianer vid en lägereld blir han genast medveten om vissa 
detaljer i indianernas utseende. ”han kunde urskilja deras blåröda trianglar och 
cirklar, som de målat i ansiktet och deras nakna svettiga mörkröda överkroppar 
och björnklorna, som de hade som halsband, och deras svarta, stickande ögon”.281

Krigsmålade indianer tolkas som fara av de vita och därför är det inte underligt 
att målningarna beskrivs med skräck och avsky. I Lejonbröderna från 1929 heter 
det: ”Förfärad blickade han [Vilhelm] upp i det grymma ansiktet, vars redan av 
naturen råa drag fått ytterligare anstrykning av djurisk grymhet genom påstrykning 
av svart och blå färg i streck och cirklar. Vilhelm anade att det var krigsmålningen.”282 
Beskrivningar liknande denna förekommer under hela den undersökta perioden. 
Ett citat ur Uno Modins bok Kit och indianupproret från1956 lyder sålunda: ”Det 
bruna ansiktet med den grällt röda målningen, öronen med blanka mässings-
trådar, det svarta flottiga håret, de vilddjursskygga ögonen…”283 Det ges sällan 
någon förklaring till vad färgerna eller symbolerna betyder, endast att de varierar 
mellan olika stammar och innebär att indianerna är på krigsstigen. Detta påpekas 
i Indianspejaren av Denis G Langen: ”De [indianerna] bar alla gevär vilande i 
armvecken och de gula, blå och röda strecken i deras ansikten berättade tydligare 
än ord, att de inte var vänligt sinnade.”284 En kombination av mörka ögon och 
krigsmålning upplevs som något ytterst hotfullt i boken På indianspår av Oliver 
Wood: ”där syntes ett par blixtrande svarta och mordiska ögon i ett hemskt målat 
indianansikte.”285 Detsamma upplever huvudpersonen Charlie i Gösta Mobergs 
bok Jagad av indianer: ”Cheyennernas ansikten var krigsmålade, och deras ögon 
lyste vilda och hotande.”286

God syn och hörsel är egenskaper som tillskrivs indianerna i nästan alla böck-
erna. Beskrivningarna varierar beroende på om det gäller onda eller goda indianer. 
I Nybyggarna av Olov Thomas ställer indianerna till problem för nybyggarna och 
kommentarerna om deras egenskaper blir därefter: ”De ha öron, som djävulen 
själv, de där kanaljerna.”287 Något mer nyanserad är liknelsen i Jagad av indianer 

279 Melander, 1892, s 67 f.
280 Borg, s 66.
281 Kullman, 1960, s 50.
282 Cleve, 1929, s 47.
283 Modin, 1956, s 15.
284 Langen, s 10.
285 Wood, s 14.
286 Moberg, s 62 f.
287 Thomas, 1917, s 20.
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av Gösta Moberg från 1957: ”Indianerna har en syn skarp som örnens”288 Hos 
Harry Kullman jämförs indianernas syn med katternas, det vill säga att de kan 
se i mörker. Om den unge apachen Smygande Pantern i Carl Wästfelts bok Grå 
Molnets hämnd heter det: ”Den väl utvecklade synen, hörseln, känseln och inte 
minst den medfödda instinkten ledde hans snabba steg.”289 När det gäller de goda 
indianerna framställs sålunda egenskaperna som beundransvärda. 

Kanske är det i beskrivningen av indianernas inre egenskaper som dualismen i 
bilden av indianerna framträder tydligast. Uppdelningen i onda och goda indianer 
är speciellt tydlig i de tidigaste böckerna. I Richard Melanders första bok Hårdt 
bidevind finns följande benämningar på indianerna: ”yngel”, ”mörka figurer”, 
”de röda gökarna”, ”den röda ålen”, ”s-ns byke”.290 Olov Thomas använder sina 
epitet på ett ironiskt sätt när han i Nybyggarna låter sina huvudpersoner tala om 
indianerna som ”det röda herrskapet” och ”herrar rödhudar”.291 1953, det vill 
säga trettiofem år senare, använder Jan Mellhed samma uttryck i Fort Christinas 
spejare: ”de röda herrarna” och ”de rödskinnade herrarna”.292 Här förekommer 
också uttryck som ”målade röda apor” och ”röda niggrer”.293 Liknelser vid djur är 
vanligt förekommande under hela den här aktuella tidsperioden. I Uno Modins 
bok Halta Björnens hämnd från 1954 har huvudpersonen David just anlänt till 
oneidaindianernas by och upplever följande: 

Nu hade man blivit uppmärksam på deras ankomst och vildarna började ström-
ma till. Männen i första ledet medan kvinnorna, ivrigt snattrande, höll sig i bak-
grunden. Lägerelden belyste de mörka ansiktena, glänste i rullande svarta ögon. 
En beklämmande känsla grep David. Han kände sig som omgiven av vilddjur. 
De grymma dragen, de kattlikt smidiga rörelserna hos krigarna, den fräna, råa 
lukt som låg över platsen, allt kom honom att tänka på en rovlysten vargflock.294

Indianerna beskrivs här ur Davids synvinkel och via intern fokalisering. Bilden präglas 
sålunda av den sinnesstämning som David befinner sig i. Han har nyligen undgått 
en komplott som skulle lett till en säker död och han är orolig för den nybyggardot-
ter som tagits tillfånga och för vars skull han vågat sig in i oneidabyn. Genom att 
skildra indianernas grymhet gentemot nybyggarna kan författarna rättfärdiga sin 
beskrivning av indianerna. Pälsjägarna, som lever nära indianerna, har ofta större 
förståelse för deras levnadssätt. Eftersom de inte gör intrång på indianernas mark 
genom att bygga hus och odla upp jorden är de inte utsatta för samma hat från 

288 Moberg, s 115.
289 Wästfelt, s 45.
290 Melander, 1890, s 120, 121, 129, 159, 162.
291 Thomas, 1917, s 22, s 125.
292 Mellhed, s 44, s 94.
293 Mellhed, s 99, s 46.
294 Modin, 1954, s 71.
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indianernas sida. Swedish-Charlie i Sven Petter i vilda västern har levt som trapper 
i 20 år och vet vad han talar om: ”Naturligtvis kan icke en vit man helt sätta sig 
in i, vad en indian tänker och känner, men jag tror mig dock förstå dem ganska 
bra. Om man betraktar indianerna som människor och icke som vilda djur, vilka 
med alla medel skola utrotas, är det icke svårt att komma underfund med dem.”295

I en diskussion om den grymme vilden skriver Christer Lindberg: ”Att referera till 
indianen i termer av vilda djur eller ickemänskliga varelser var något som de övriga 
kolonialmakterna övertog från spanjorerna. Synonymerna för indian har under 
500 år täckt allt ifrån djur till djävul ‒ vargar, lejon, tigrar, drakar och trollkarlar 
lierade med demoner är bara några av många.”296 De svenska indianboksförfattarna 
använder sig flitigt av uttryck där indianerna varken betraktas som människor 
eller djur. Cowboyförmannen Arizona Jack i Lejonbröderna av Bertil Cleve fäller 
följande kommentar: ”De äro inte människor, de äro djävlar i människohamn.”297 
Med skogsmannen Fred Stones perspektiv ges synen på indianerna i Olov Thomas 
bok Nybyggarna från 1917: ”rödskinnade människor, fast jag vet då egentligen 
inte, om de förtjäna benämningen människor.”298 Samma funderingar lever kvar 
i Per Westerlunds bok Indianhövdingen Stilla Regnet från 1950. En nybyggare har 
sårat marimboindianen Gamra med ett bösskott. Avsikten är att låta Gamra ligga 
där han fallit, tills han dör. Men nybyggaren kommer tillbaka i sällskap med sin 
hustru och yttrar då följande: ”Själv tycker jag att det är onödigt att du lever, men 
hustru min vill inte att jag ska ha ett människoliv på mitt samvete. Han skrat-
tade hånfullt och fortsatte: Som om ett rödskinn vore ett människoliv.”299 Dock 
ska det sägas att när Gamra under nybyggarhustruns vård börjar tillfriskna blir 
nybyggaren intresserad av Gamras öde och bestämmer sig för att hjälpa honom 
att ta sig fram i de vitas värld. 

Indianerna liknas också vid barn som tycker om det som är färgrikt och glittrande. 
När David i Halta Björnens hämnd av Uno Modin träffar på en gårdfarihandlare, 
som säljer varor till indianerna, ser han ett tillfälle att som dennes medhjälpare 
ta sig in i oneidabyn. Det visar sig också vara en bra avledningsmanöver eftersom 
indianerna genast blir intresserade av det som finns till försäljning: ”Vildarna var 
som barn. De provade halsband, de lät billiga ringar glida över fingrarna, de ryckte 
i brokiga tygstycken.”300 I Per Westerlunds bok ”Gula Fjäderns” sista strider älskar 
hövdingen allt som är pråligt. När han deltar i diligensöverfallet är han klädd i 
gula sidenbyxor och har en guldkedja runt halsen. Liknelsen vid barn blir också 
tydlig i indianernas relation till landets president, som beskrivs som ”Den store vite 
fadern”. Uttrycket förekommer bland annat i en bok av Per Westerlund med titeln 
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Svarta Höken där hövdingen beger sig till Washington för att söka upp presidenten. 
Även Harry Kullman använder uttrycket när en av hövdingarna i Buffalo Bill ställer 
frågan: ”Gäller fortfarande överenskommelsen som vi gjorde för sex är sedan med 
den store fadern i Washington?”301 Indianerna liknas också vid barn, när Buffalo 
Bill i en intern fokaliserad passus funderar över indianernas misstänksamhet mot 
de vita. Varför håller inte de vita sina löften, när indianerna gör det? ”De är som 
barn ‒ deras värld är oändligt stor och det finns utom den ingenting, har inget 
intresse för dem, har inget att betyda.”302

Ett återkommande motiv är att indianerna njuter av att plåga och döda sina 
offer. Hövdingen Vita Handen i Jan Ingvars bok Blekansiktets son ser ett gäng 
banditer överfalla diligensen och bestämmer sig för att han och hans jaktlag ska 
ingripa: ”Vita Handen står och ler, ett grymt leende, men gott i alla fall. Han ser 
sina röda bröders glädje över att slåss. De vill inte använda vapen. De är överlägsna, 
vet att de skall segra, men vill inte segra för fort.”303 Längre fram i samma bok ska 
stammen dra ut i strid mot de närbelägna forten och Vita Handen, som först var 
tveksam till anfallet, funderar över den glädje han nu känner: ”Striden var något 
som livade, sinnena fylldes med livslust. Kanske måste den röde mannen strida för 
att leva lycklig?”304 I berättelsen ”Röda Fjädern” av Hugo Falk är det en krigare i 
huronernas stam som går till angrepp: ”Med ett lågt skratt av tillfredsställd grymhet 
höjde indianen sin tomahawk för att med den klyva hans huvud.”305 De båda unga 
männen Gregor och Dick i Per Westerlunds bok I ”Vassa Pilens” våld tas tillfånga 
av navajoindianerna och ser hur deras död vid martyrstolparna förbereds: ”De 
[indianerna] väntade sig mycket nöje av morgonen, ty för dem var det en glädje 
att se vita män plågas till döds.”306 

I de allra flesta svenska indianböckerna från den här tiden är det någon som tas 
som fånge av indianerna. Tillvägagångssättet är sig likt från bok till bok. Fångarna 
tas ofta med hem till byn så att även kvinnor och barn får möjlighet att vara med 
vid torterandet. I novellen ”Räddade i sista ögonblicket” av signaturen P.T.H. 
beskrivs transporten av fångarna: ”Då färden till comanchernas by stundtals gick 
i galopp, måste fångarna ofta springa vid hästarnas sida för att icke bli strypta till 
döds, då de voro bundna med en snara kring halsen.”307 Väl framme i byn placeras 
de tillfångatagna vid varsin tortyrpåle och indianerna hoppas på ett skådespel där 
fångarna ska jämra sig och be om nåd: ”Såväl trappern, Dick Ronald, som miljonären 
John Collin, visade sig alltjämt oberörda [...]. Däremot jämrade sig Smith högljutt 
till indianernas stora glädje, vadan de huvudsakligast kom att sysselsätta sig med 
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honom, som kallades den ’vita squaw’n’.” Förnedring av fångarna beskrivs ofta 
ingående och med många variationer. Bengt Nylund ger följande exempel i Vita 
Björnens underbara öden:

Den gångna veckan hade varit lång och svår för Peminacka och hans män. Föro-
lämpade hade de blivit av kvinnorna och barnen med skymford och råa smädel-
ser. Nå, detta var dock fångars vanliga öde, så att dylika småsaker kunde ej rubba 
deras lugn. Värre var, att de flera dagar fått stå i solhettan utan vatten och därtill 
erhållit salt föda, så att deras tungor voro hoptorkade som läder av idel törst. Ett 
omtyckt nöje hade varit att föra vatten till deras läppar, och när fångarna begär-
ligt lutat fram huvudet för att dricka, låtsas tappa kärlet, så vattnet runnit ut.308

 
Vanliga tortyrmetoder är att de unga krigarna skjuter pilar eller kastar sin toma-
hawk mot fången. Den unge spejaren Bronco Charlie har i Gösta Mobergs bok 
Jagad av indianer tagits tillfånga av cheyennerna och står bunden vid torterpålen: 
”Inom sig kände han redan, hur tomahawkernas skarpslipade eggar slog i pålen 
på var sin sida av huvudet så nära, att de naggade hans öron, hur de spetsiga kni-
varna borrade sig in i ytterkanterna på hans armar och axlar, medan blodet sakta 
sipprade fram. Rödskinnen skulle plåga honom sakta men länge.”309 En form av 
tortyr, som beskrivs av J F Cooper i Den siste mohikanen finns med i Richard Me-
landers första bok Hårdt bidevind: ”Det här packet har en gammal plägsed, som 
jag ett par gånger sett tillämpad. De bruka böja ned ett par mindre ungträd och 
så binda fast den usling, som råkat i deras klor, vid händerna i topparna af träden 
och sedan låta det gå till väders med honom. Och där får han hänga mellan båda 
träden, tills korpar och örnar göra slut på honom.”310 Någon gång får fångarna 
en chans att överleva och utsätts då för att springa gatlopp för att indianerna ska 
avgöra hur livsdugliga de är. I John-Lennart Linders bok Den okände ryttaren är 
det kapten Nelson som tvingas till detta. ”krigarna ställde upp sig i två led vända 
mot varandra. Alla indianerna var försedda med något tillhygge, en klubba, en 
påk, ett spjut, men också med knivar och tomahawker.”311 Jag uppfattar det som 
om många indianstammar utsätter sina fångar för ungefär samma behandling och 
det gäller både vita och fientligt sinnade indianer. 

I beskrivningen av indianerna är vidskeplighet och rädsla för det okända vanliga 
motiv. Flera av de mirakulösa räddningar av vita som skildras i de svenska indian-
böckerna bygger just på indiansk vidskepelse. Så klarar sig nybyggarna undan ett 
indianöverfall i Gunnar Örnulfs bok Vilde jägaren genom att den engelske lorden 
ordnar ett fyrverkeri. Något liknande sker i Carl August Cederborgs bok De röda 
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vargarna där Pelle Drufva lyckas tända eld på hövdingens fjäderkrona med hjälp 
av en jaktflaska fylld med krut som han slänger i elden. På samma sätt skapar 
nybyggarna i På indianspår av Oliver Wood förvirring och oro bland indianerna 
när de sätter eld på några krutkaggar: ”Tunga Molnet med sina krigare kastades 
omkull av den kraftiga explosionen, men de voro snabbt på fötter igen och ilade 
allt vad tygen hålla kunde bort från det fasansfulla grannskapet. För dem var det 
inträffade något övernaturligt, något i allra högsta grad farligt.”312 Att söka sin 
räddning genom antändning av krut förekommer också i Buffalo Bill av Harry 
Kullman. När några soldater tagits tillfånga av siouxerna befriar Buffalo Bill dem 
genom att hälla ut två strängar med krut, så att dessa, när de antänds, bildar en 
brinnande korridor bort till hästarna. 

Svarta Höken, chippewaindianen som tillsammans med Kalle Andersson löser 
mysterier i Albin Widéns böcker, vill gärna upprätthålla stammens gamla offerriter, 
vilket får Kalle att tänka: ”Svarta Höken, som Kalle träffade i morse, var egentligen 
inte hans gamla bussiga kamrat utan en helt annan person, en vilde med primitiva 
instinkter och full av vidskepliga föreställningar.”313 När David i Halta Björnens 
hämnd av Uno Modin tillsammans med sin vän algonkinindianen Pachua är på flykt 
undan oneidas vill inte Pachua sova i ett halvt nedbränt blockhus: ”Sova bland döda 
mäns andar inte gott. David kände väl till rödskinnens vidskeplighet. De fruktade 
sällan de levande, men för de döda hade de en stor respekt.”314 I Indianspejaren av 
Denis G Langen talas också om indianska föreställningar: ”Indianerna var oerhört 
vidskepliga. Det var en av orsakerna till att de så ogärna anföll på natten. Hela deras 
inbillningsvärld var fylld av andeväsen – onda som goda.”315 Respekt för naturfe-
nomen påverkar indianernas handlande i flera böcker. I Röda panterns hämnd av 
Harry Iseborg klarar sig de vita på grund av ett åskväder: ”Som de naturbarn de 
voro sågo en del av indianerna i det inträffade en högre makts vilja att skona deras 
offer.”316 Pelle Drufva utnyttjar sin kunskap om en stundande solförmörkelse när 
han i De röda vargarna tävlar med maquernas trollkarl. Indianerna, som tror att 
Pelle har makt över himlakropparna blir utom sig av rädsla: ”Ingen penna förmår 
beskriva den bestörtning, som grepo indianerna. De kastade sig ned på marken 
och buro sig åt som vansinniga. Värst var Fläckiga falken [hövdingen], i vars mörka 
ansikte vrede, hat och en utomordentlig förskräckelse avspeglade sig.”317 

När de olika stammarna ställs mot varandra är det mest de onda indianerna 
som beskrivs. Blodtörst och hämndlystnad är tacksamma motiv för den författare 
som vill förmedla spännande äventyr. Det visar sig dock, att det i de allra flesta 
böckerna även finns beskrivningar av de ädla och goda indianerna. I Hårdt bidevind 
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är Richard Melander ytterst negativ i sin beskrivning av apacheindianerna, medan 
en medlem av cheyennestammen skildras i positiva ordalag. Spejaren Långrefflan 
blev i sin ungdom vittne till hur hans föräldrar och syskon mördades av apacherna. 
Själv togs han till fånga, men lyckades rymma och sedan den dagen lever han för att 
hämnas på de onda indianerna. Bland cheyennerna, som sedan gammalt är fiender 
till apacherna, finner han en stridsbroder. Trots att Matopeh eller Hvita Falken 
också är ”en så kallad vilde” är han enligt Långrefflan värd mer än tio apacher. Den 
fransk-kanadensiske jägaren Jean Latour i Svarta Panterns son av Ebbe Lieberath 
har lång erfarenhet av att umgås med indianer: ”Han [Latour] kände rödskinnen 
i grunden och visste att man inte kunde finna bättre och pålitligare vänner men 
heller inte farligare och grymmare fiender. De kunde gå i döden för den som visade 
sig vara deras vän, men marterade och mördade hänsynslöst och utan förskoning 
dem som gjorde dem orätt, hämnden var religion hos dem.”318

Bertil Cleve beskriver i Arkansas-Ted två diametralt olika indianstammar. Sioux-
ernas indianby är skräpig med illa skötta hyddor. Deras hövding Varghjärta har 
markerade, grymma drag och stickande ögon och beskrivs som lömsk, girig och 
hånfull. Helt annorlunda förhåller det sig med pawneerna. I deras by råder ord-
ning och trevnad. Deras hövding Örnöga är högrest och rak, har vackra, mörka 
ögon och vita tänder. Dessutom talar han oklanderlig engelska med en klar, 
manlig stämma. Även i Algot Sandbergs bok Solöga eller Svenskarna i Delaware 
ställs onda indianer mot goda. Mingoindianerna står på de vita banditernas sida 
och det förvånar varken nybyggarna eller soldaterna på fort Kristina: ”Ty av alla 
Delawares indianstammar voro dessa de svekfullaste och lömskaste.”319 Minquas 
å andra sidan gör allt för att hjälpa nybyggarna och beskrivs som ädla och vackra. 
Så heter det om den unge Kiapes: ”Det var en ståtlig och muskulös yngling med 
brett, högt bröst. På de raka axlarna satt ett huvud av ovanlig indiansk skönhet.”320 
Denna syn på de ädla och goda indianerna har förmodligen sitt ursprung i J F 
Coopers romantiska beskrivning av Uncas i Den siste mohikanen. C A Cederborg 
ger en liknande bild av lenni-lenapeindianen Mugalla: ”Det var en vacker typ för 
sin i kroppsligt hänseende mycket välbildade stam. Han stod där, omstrålad av 
solnedgångens glans, som en staty i brons av manlig smidighet och formskönhet.”321

I boken Indianspejaren av Denis G Langen tvingas nybyggarsonen Bob erkänna 
att de vita ofta underskattat indianernas kultur: ”Han [Bob] hade löst proble-
met på indianskt vis, ty den röde mannens seder, bruk och åsikter, var många 
gånger lika bra, om inte bättre, än den vitas. I varje fall var de för det mesta mer 
okomplicerade.”322 Charlie i Gösta Mobergs bok Jagad av indianer tänker på de 
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historier han har hört om indianernas inställning till de vitas uppfinningar: ”In-
dianerna är ett intelligent folk, som dessutom reflekterar över saker och ting och 
försöker fundera ut en antaglig och naturlig förklaring.”323 En av personerna i 
Bertil Cleves bok Silverfalken är mister White, en läkare från Oxford som studerar 
indianerna och talar sex indianspråk. Han uttalar sig om comancherna på följande 
sätt: ”Ett ståtligt folk, [...]. Orädda, stolta, frihetsälskande. Jag har djupa sympatier 
för präriens söner, [...]. Det finns karaktär hos dem och egentligen har ju den vite 
mannen icke någon rätt att taga ifrån dem deras jaktmarker.”324 

Inställningen till indianerna förändras i regel när de ses som individer istället för 
ett anonymt kollektiv. Nybyggarhustrun som i samma bok jämför indianpojken 
Mockies färg med sin kaffepetter får en annan uppfattning när hon väl lärt känna 
honom. Efter Mockies försvinnande sörjer hon honom djupt: ”En rarare pojke 
hade hon aldrig träffat på [...]. Och så säger dom därhemma att alla indianer är 
vildar, mumlade hon föraktfullt och strök sig över ögonen. Dom skulle bara se en 
sån som den här!”325 

Historia och kolonisering
De svenska indianboksförfattarna ger under den här perioden uttryck för sin över-
tygelse om att indianerna måste gå under, eftersom det inte fanns plats för dem i 
den civiliserade världen. Redan J F Cooper beskriver detta synsätt i böckerna om 
Skinnstrumpa. Kaarle-Juhani Valtiala visar hur ambivalensen mellan att försvara 
vildmarken med dess invånare och att bejaka civilisationens framväxt genomsyrar 
hela författarskapet. Han skriver: “The process of settling the wilderness is, per-
haps, to Cooper ‒ as it gives every appearance of having been to every sentient 
contemporary of his ‒ a necessary evil, but it is an evil.”326 Maths Holmström låter 
trappern Swedish-Charlie i Sven Petter i vilda västern förklara varför indianerna 
är så hämndlystna: ”den vita rasens framträngande står nu inte till att hejda, och 
regeringen i Washington söker nog nu förhindra, att det göres indianerna så stor 
orätt, som man gjorde förr. Men indianerna glömma inte så lätt de oförrätter, som 
en gång begåtts emot dem.”327 När Pete, föreståndare för en ponnyryttarstation, 
i Gösta Mobergs bok Jagad av indianer får besök av några indianer, misstänker 
han att de är ute efter att kontrollera hur många som är stationerade på platsen. 
Samtidigt som det oroar honom tänker han: ”Han förstod rödskinnen, deras för-
bittrade kamp för sitt land och sin frihet. Men vad kunde han, stackars Pete göra, 
han måste lyda order, göra sin plikt och arbeta för civilisationens framträngande.”328 
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I Richard Melanders bok I Sitting Bulls land finns en kort passus där pälsjägaren 
Missouri-John filosoferar över indianernas öde: ”För hvarje nytt tag ha de förlorat 
ett nytt stycke mark under fötterna – och ibland tycker jag rent af, att det är synd 
om dem, ty från början är egentligen marken deras.”329 När samme Missouri-John 
dyker upp i novellen ”En vilde” tar han i ännu högre grad parti för indianerna: ”Jag 
säger er öppet, så som jag sagt det förr, det är er så kallade civilisation, som gjort 
indianerna till hvad de äro: drinkare, ljugare, mördare.”330 Ofta är det just jägarna 
eller andra fria män som genom sina kontakter med indianerna har förståelse för 
deras situation. 

I Arkansas-Ted av Bertil Cleve är det den unge Ted Mason, sergeant vid Arkansas 
ridande polis som försvarar indianerna när läkaren doktor Abbott ondgör sig å 
det grövsta över ”det röda packet”: ”Det är sant att de röda vildarna härjat, bränt, 
mördat och skalperat, men de flesta lever dock ett fredligt liv och begär ingenting 
högre än att få fortsätta med det. Kan man inte förstå att landets urinvånare inte 
tycker om att se horder av vita män vältra in över deras forna, fria jaktmarker, 
utrota deras byte och ta ifrån dem deras jord?”331 Sergeant Brook i Grå Molnets 
hämnd av Carl Wästfelt har varit med om många indianstrider och har insett att 
det ofta är de vitas fel att det kommer till konfrontationer: 

Vi är inkräktare och rövare. Vi lägger under oss bit efter bit av deras urgamla mark 
och dödar deras villebråd. Men inte nog med det! Vi behandlar dem också skan-
dalöst illa. Vi förstör dem med sprit och sjukdomar, som de aldrig förr hört talas 
om, och det finns skurkar ibland oss, som inte ens drar sig för mord för att kom-
ma åt deras kvinnor eller hästar! Vad ska det bli av allt detta! Bättre blir det åt-
minstone inte av att myndigheterna blundar! Indianer ‒ det är röda skurkar. Det 
gör ingenting om de försvinner! Tvärtom! Så resonerar man.332

En bok som har koloniseringen som ett genomgående tema är Nytt land av Ludvig 
De Vylder (1871‒1944).333 Vi får följa den legendariske pionjären Daniel Boone 
från 14-årsåldern till hans död 1820. När han får höra talas om Kentucky som 
ett grönskande land med god jordmån och gott om vilt bestämmer sig Boone för 
att utforska landet. Från toppen av Powellberget ser Boone och hans följeslagare 
ett land som överträffar alla förväntningar. ”I denna stund vaknade inom honom 
en stark känsla av att han var kallad att öppna vägen för sitt folk in i detta härliga 
land.”334 Tillsammans med några andra familjer bestämmer sig Daniel Boone och 
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hans hustru för att bosätta sig i Kentucky. De är väl medvetna om faran för överfall 
från indianerna, som kanske kunde tolerera enstaka vita jägare, men som säkert 
skulle göra allt för att förhindra en bosättning. Nybyggarna tvingas också ge upp, 
men återkommer efter några år. Boone redogör för cherokeesernas ersättning: ”Det 
köptes in varor för 10 000 pund, mjöl och socker, filtar och skjortor, bössor, yxor 
och knivar – allt vad ett indianhjärta begär. Det sattes upp ett ordentligt köpekon-
trakt, som Henderson [domare] och jag och en rad indianchefer undertecknade.”335 
Men nybyggarna lyckas inte hålla sig kvar. Efter många år och efter det att han 
i flera omgångar varit fånge hos shawaneserna, bestämmer sig Daniel Boone för 
att lämna Kentucky. Han är själv kritisk till de nya invandrarna: ”Det är det nya 
släktet. De bara strömmar in för att ta land. De är helt i girighetsdjävulns våld. 
Deras enda tanke är att mäta upp, kartlägga och få fasta på sin jord.”336 

Det händer också att någon av indianerna själva får komma till tals och att 
förlusten av land skildras ur deras perspektiv. Sett i ett postkolonialt sammanhang 
uttrycks det på följande sätt av Clare Bradford: “What was generally regarded in 
colonial times as inevitable and benign, the appropriation of colonized lands, was 
experienced by Indigenous peoples as invasion and dispossession.”337 På samma 
sätt som hos J F Cooper framförs ibland deras bitterhet i nostalgiska ordalag. Så 
är det i Den Flygande Hjorten av Gunnar Örnulf: ”En gång för många, många år 
sedan, fortsatte han [Den Flygande Hjorten] i drömmande ton, innan blekansiktena 
kommit hit till dessa trakter med sina eldvapen och sitt eldvatten, levde i dessa 
djupa skogar, som vi här se omkring oss, chipekernas stolta och frejdade stam.”338 

Vanligare är dock att indianerna utgjuter sitt hat över de vita inkräktarna. Mis-
sionärerna, som med sin önskan att omvända indianerna till den kristna läran, 
upplevs som påträngande och konfliktskapande. I boken På vilda stigar låter Bertil 
Ekstrand pawneehövdingen Vilda Tjuren säga sin mening om vita religionsför-
kunnare: ”Och slutligen vad äro dessa missionärer? Den store Andens tjänare, så 
kalla de sig själva. Förrädare, skurkar äro de, som tala med kluven tunga.”339 Just 
uttrycket ”att tala med kluven tunga” är återkommande när indianerna återger 
den vite mannens ståndpunkt. Sannolikt syftar det på de många fredsfördrag 
som slöts, men som bröts av de vita när civilisationen trängde fram.340 I Denis G 
Langens bok Indianspejaren uppmanar irokeshövdingen de andra stammarna att 
göra gemensam sak med hans folk och fördriva den vite mannen:

Vita män tala med kluvna tungor och deras löften är som vattnet som rinner ut 
i sanden och försvinner. I dag råder fred i siouxernas land, men i irokesernas och 
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svartfötternas land har blekansikten trängt in på jakt efter den gula metallen. Vil-
lebrådet skräms bort från vattenhålen och bufflar dödas i mängder. Den röde man-
nen drivs från sina jaktmarker och kvinnor och barn gråter i tipierna av hunger. 
De vita männen har inte hållit sina löften och därför har Ärransiktet åter grävt 
upp stridsyxan och kallat svartfötter och siouxer till hjälp.341 

Ett liknande sätt att förhålla sig till de vita pläderar medicinmannen Ahopameck 
för i Bengt Nylunds bok Vita Björnens underbara öden: ”Allt längre och längre 
tränga blekansiktena in på våra jaktmarker, odla jorden och fördriva villebrådet. De 
äro eniga och starka och begagna sig av tvedräkten mellan de olika stammarna för 
att krossa det ena folket efter det andra. Vi röda män måste begrava den blodiga 
tomahawken och röka fredspipan, annars få vi alla snart vandra till de sälla jakt-
markerna. Sluta vi fred och förbund med varandra, bli vi starka och fruktade.”342 
I Arkansas-Ted låter Bertil Cleve den unge hövdingen Örnöga fundera över varför 
indianerna inte gjorde motstånd tidigare:

Örnöga hade där borta i städerna i väster lärt sig att läsa den vite mannens skriv-
tecken, och med stigande förundran hade han inhämtat historien om sitt folks 
fortskridande nederlag. Det hade förvånat honom att hans förfäder inte i tid insett 
faran och kastat de till en början så fåtaliga blekansiktena tillbaka ut i havet. Se-
nare, under sina fortsatta studier, hade han förstått orsaken. Amerikas urinvånare 
hade saknat en gemensam ledning, en organisation. De hade också saknat något 
annat minst lika viktigt, den bildning, som de vita männen förvärvat sig, det tek-
niska kunnande, varpå de byggde sin överlägsenhet över de enkla naturbarnen.343

I Svarta Höken av Per Westerlund döms hövdingen till döden för att ha uppviglat 
sitt folk. Till sitt eget och sitt folks försvar håller han ett långt tal: ”Foxstammen 
har jagat på prärien sedan förfädernas tid och strövat i de stora skogarna. Foxer-
nas barn ha lekt ostörda utanför tälten och åldringarna ha samtalat på bergen. Så 
de vita komma och förstöra allt. De ta våra hem, vår jord, och när vi inte lämna 
allt frivilligt de skjuta. Är det hjältars sätt? Och är det rätt?”344 Svarta Höken är 
övertygad om att de vita trots sin överlägsenhet inte kan vinna någon slutgiltig 
seger och fortsätter: ”Vi leva alltjämnt, vi leva så länge den Store Anden det vill.”

Huvudpersonen i Harry Kullmans bok Buffalo Bill får det svåra uppdraget att 
upplysa siouxhövdingarna om att det fördrag som slöts för sex år sedan inte gäl-
ler längre och att armén kommer att rusta upp forten och fortsätta att bygga ut 
vägarna. Kai Söderhjelm visar hur Kullman utgår från de hopfantiserade myterna 

341 Langen, s 15.
342 Nylund, s 101.
343 Cleve, 1941, s 103 f.
344 Westerlund, 1955, s 65.
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om Buffalo Bill, när han vill skildra sveket mot indianerna. ”Han [Kullman] vet 
så väl att Buffalo Bill till större delen är bluffmakare och skådespelare, och han 
säger det klart i boken, tydligast i de nyare upplagorna. Buffalo Bill är den typiske 
Kullman-hjälten som lyder högre befallningar också när han vet att han ljuger för 
indianerna och sviker dem. Det är en del av tragedin.”345 Buffalo Bill genomför sitt 
uppdrag genom att, som han själv säger, tala med ”kluven tunga”. När han under 
förhandlingarna ser på de åldriga hövdingarna hinner dock känslorna ifatt honom: 
”Buffalo Bill greps av ett oändligt medlidande med de gamla trötta hövdingarna 
som en gång ägt hela prärien men som nu visste att de var på reträtt, men som 
ändå ville ge de vita en chans till, som verkligen menade vad de sade med vänskap 
och samarbete.”346

En mansdominerad värld med kvinnor i bakgrunden
Indianböcker från den här undersökta perioden är i det närmaste en entydigt 
manlig företeelse. I mitt undersökningsmaterial av svenska original finns ingen 
kvinnlig författare.347 Böckerna lanserades som läsning för pojkar. Undertitlar och 
omslag signalerade att böckerna vände sig till unga pojkar. Som framgick av de 
utdrag ur läsarundersökningar, som jag redogjorde för under avsnittet om läsarnas 
intresse, var det främst pojkar som berättade att de läste indianböcker, trots att en 
del flickor också gjorde det. Huvudpersonerna tillhör det manliga könet, medan 
flickor och kvinnor oftast har en underordnad roll.

Conny Svensson visar i boken Pli på pojkar hur Richard Melanders böcker 
bygger på militärisk och fosterländsk grund: ”Indianavsnittet i ’Hårdt bidevind’ 
innebär också att de patriotiska inslagen framträder allt tydligare. De schablon-
artade äventyren vill förmedla militära dygder till läsarna, och samtidigt visa att 
svenskarna likt Kiplings imperialister är väl värda en plats bland västerlandets 
krigiska och civilisatoriska elit.”348 Richard Melanders följande roman I Sitting 
Bulls land inleds med att pälsjägaren Missouri-John uppmanar nybyggarsonen 
Evert Jackson att skjuta på en sovande siouxindian. Evert vägrar och hävdar att 
det är mord, helt i linje med sin militära moral. På romanens sista sidor bekräftas 
att Evert handlade riktigt: 

Emellertid, och det var detta jag ville säga, hade Evert gett höfdingen en kula, 
innan ännu ärlig strid var börjad, tror jag säkert, att han nu hade haft ringa gläd-

345 Söderhjelm, 1989, s158.
346 Kullman, 1960, s 101.
347  Det finns dock kvinnliga författare som skrivit böcker som ligger på gränsen till indianböcker: Anna 

Olsson, En prärieunges funderingar (Stockholm, 1917); Ina Stockenstrand, ”Kirru och Ticonderoga”, 
Joachim Kattrup, Jako. Historien om en negerprins, ill Werner Liljeqvist, Elsa Hammar-Moeschlin 
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upplevelser.

348 Conny Svensson, 2008, s 83.
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je af det, som nu utgör hans unga lycka. Ty en medmänniskas, låt vara en vildes, 
blod hade häftat därvid. Och samvetet hinner man aldrig ifrån. Evert hade hvad 
jag skulle vilja kalla ett svenskt samvete – och bättre känner jag inte.349

Berättarperspektivet ligger hos Everts far och det är tydligt att hans faderskänslor 
och hans patriotism leder till en ideologiskt färgad synvinkel. Liknande uttryck för 
militärisk moral och patriotism förekommer ofta i de traditionella indianböckerna. 
I Lejonbröderna av Bertil Cleve reser de unga svenskarna Karl-Erik och Vilhelm till 
Arizona för att leta efter den förres morbror. De blir indragna i indianoroligheter 
och tillsammans med cowboyen Arizona Jack försvarar de haciendan San Diego. 
Efter att ha slagit tillbaka ett indiananfall ser Vilhelm med skräck och avsky på alla 
de dödade indianerna. Hans samvetskval försvinner emellertid snart: ”Den korta, 
spänningsfyllda tid han tillbringat på amerikanska fastlandet hade förhärdat hans 
veka hjärta och han hade lärt sig att förstå vildmarkens oskrivna lag: döda eller 
dödas.” När han väl skjuter kommer dock skuldkänslorna tillbaka: ”Vilhelm ryste 
till och kände kalla kårar efter ryggraden. Det var sannerligen inget nöje att skjuta 
människor, voro de även dödsfiender.”350 På bokens sista sidor tar patriotismen 
överhanden. Don Carlos, ägare till den av irokeserna överfallna haciendan, kan 
inte nog prisa de rådiga svenskarna: 

denna fjärran nation uppe i höga Norden, Sverige, det lilla landet som tyckes al-
stra idel hjältar, män med offervilja och mod i sina bröst. Alltid kommer jag att 
minnas ert folk med aktning. Svenskarnas historiskt berömda tapperhet tyckes ha 
gått i arv till dess ättlingar ända till det nittonde århundradet, dessa ynglingar ut-
göra ett levande bevis härpå och de kunna ej mera hedrat sitt fosterland än genom 
det uppoffrande mod de lagt i dagen under sina strävanden att hjälpa en man, 
som dock endast var en främling för dem. Därför – leve Sverige och svenskarna!351

Det framstår som något märkligt att denne spanskättade ädling skulle vara så insatt 
i den svenska historien. Förklaringen ligger förmodligen i att författaren helt enkelt 
tar tillfället i akt att framhålla sitt land och dess invånare. 

Moraliska betänkligheter över att döda indianer återkommer i flera böcker. 
Frågan diskuteras redan i Hjortdödaren av J F Cooper, där den unge Skinnstrumpa 
för första gången skjuter en indian. Grunden för att beröva andra människor livet 
diskuteras av Åke Daun i den tidigare nämnda boken Det allmänmänskliga och 
det kulturbundna: ”Den som dödar med berått mod måste nedvärdera sitt offer. 
Han eller hon måste tillerkänna sig rätten att utöva våld. Våldet måste legitimeras 

349 Melander, 1892, s 284.
350 Cleve, 1929, s 105 f.
351 Cleve, 1929, s 152.
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och rätten upplevas som otvetydig.”352 I berättelsen ”Hans enda skott” får den 
svenske nybyggarsonen Jacob syn på en krigsmålad chippewaindian i skogen. 
Hans första impuls är att skjuta, men han hindras av tankarna att det är fel att 
med kallt blod döda en människa. Med hjälp av intern fokalisering låter författaren 
oss följa huvudpersonens brottning med sig själv, där förnuftet säger: ”Men det är 
ju bara en indian.”, medan känslan replikerar: ”Det är i alla fall en människa”.353 
Medan Jacob kämpar med sig själv, kommer en uppretad björn farande rakt emot 
indianen. När Jacob ser hur modigt den unge krigaren slåss för sitt liv, skjuter 
han istället björnen och räddar därmed indianen. I Per Westerlunds bok Svarta 
Höken finns en passus där en vit militär genom intern fokalisering kämpar med 
sina samvetskval. Trots att indianerna visat vit flagg hade majoren beordrat att de 
skulle skjutas omedelbart: 

Tankarna på vad som hänt lämnade honom ingen ro. Nu, i nattens stilla timma 
insåg han, hur dumt och gement han betett sig och grälade på sig själv för de kall-
blodiga morden på underhandlarna. Han kunde inte begripa vad som kommit åt 
honom. Han tänkte också på nybyggarnas ovilja och riktigt kände hur den slog 
emot honom som en våg. Han insåg också att gärningen skulle vara svår att för-
svara, om den kom till hans förmans kännedom.354

När majoren gav order om att indianerna skulle skjutas såg han dem enbart som 
de opålitliga upprorsmakare som han hade lärt sig att förakta. Det är först efteråt, 
när de omgivande personerna inte godkänner hans handlande, som han drabbas 
av insikten att det var fel att utöva våld.

Det kanske mest avgörande måttet på manlighet är förmågan att uthärda smärta 
och dö med värdighet. I samband med diskussionen om indianernas identitet be-
skrev jag hur indianerna hånade de fångar som jämrade sig under tortyren. Verklig 
manlighet visas sålunda av de män som kan uthärda detta utan att klaga. I Per 
Westerlunds bok I ”Vassa Pilens” våld visar huvudpersonen prov på självbehärskning: 
”Men Greger bet ihop tänderna så att läpparna blödde och gav inte ett ljud ifrån 
sig, då en pil genomborrade hans öra och en kniv rispade upp hans kind. ’Vassa 
Pilen’ såg inte utan beundran på honom och gav order om att han skulle ges fri.”355 

Enligt George L Mosse är förmågan att visa självbehärskning ett bevis på den 
ideala manligheten, medan bristen på detta tillskrivs outsiders som skurkar och 
infödingar.356 När det gäller indianerna visar emellertid även dessa prov på mod 
och självbehärskning. I Grå Molnets hämnd av Carl Wästfelt jagas en liten grupp 

352 Daun, s 184.
353 Sigge Strömberg, ”Hans enda skott”, Indianboken (Stockholm, 1918), s 14.
354 Westerlund, 1955, s 27.
355 Westerlund, 1953, s 55.
356 Mosse, s 56 ff.
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apacher av amerikanska soldater. När allt hopp är ute och indianerna förstår att 
de efterföljande soldaterna kommer att hinna upp och döda dem, lyckas det 
hövdingen att få dem att samla sitt mod och sin styrka. ”De red mot döden som 
det anstod tappra krigare. Med höjda vapen och med skallande stridsrop, med 
rak hållning, stolt tillbakakastade huvuden, svarta, gnistrande ögon och med ett 
leende på läpparna. De skulle visa blekansiktena hur en apache går till sina fäder, 
de skulle få Manitu att jubla i sin himmel, de skulle skänka ära åt sin stam och sitt 
folk.”357 Det är inte bara när det gäller död och smärta som indianerna beskrivs 
som stoiska och värdiga, det gäller känsloyttringar överhuvudtaget. Enligt flera 
av de undersökta böckerna är en indian uppfostrad till att helt dölja sina tankar 
och känslor. I Den svenske indianen, som skildrar indianoroligheterna i Minnesota 
1862, beskriver Albin Widén ledaren för upproret Little Crow på följande sätt: 
”Han rörde sig avmätt, med rörelser som tydde på stor självbehärskning. Hans 
ansikte med de framstående kindknotorna och den böjda näsan var som gjutet i 
metall.”358 De indianer som besöker nybyggarna i boken Sjörövare i sikte av Hans 
Peterson beskrivs på följande sätt: ”Indianerna såg på pappa med orörliga ansikten. 
Man kunde inte alls veta, om de över huvud taget hört, att han sa något. Och inte 
heller om de var vänligt eller fientligt inställda. Deras ansikten var som utskurna 
i trä.”359 Samma tanke finns bakom ett konstaterande hämtat ur Indianspejaren: 
”Lilla Ormens läppar kröktes en aning. Ännu var han för ung att helt behärska 
sitt ansikte, där tankarna ibland trängde igenom.”360 

I Mansmyter visar Ronny Ambjörnsson bland annat hur civilisationskritik och 
längtan till den paradisiska vildmarken genomsyrar E R Burroughs bok Tarzan of 
the Apes som översattes till svenska 1921.361 Indianböckernas pälsjägare och spejare 
hör till denna kategori genom att de lämnar det vanliga samhället för att leva i 
ödemarken. En anledning kan vara att det handlar om svek från det motsatta könet. 
Redan Skinnstrumpa bestämmer sig i Coopers bok Stigfinnaren för att viga sitt 
liv åt ödemarken när den vackra Mabel Dunham väljer den unge Jasper framför 
spejaren. Swedish-Charlie berättar i Sven Petter i vilda västern om sitt liv i Sverige 
som ryttmästare Liljenstjärna, vilken hade en lovande karriär framför sig, när han 
blev sviken av flickan han älskade. Sorgen fick honom att lämna landet och söka 
sig ett annat liv. ”Naturen är den bästa läkaren, och ett ensamt liv i en jungfrulig 
natur ger frid och hugsvalelse åt en plågad själ.”362 I samma bok konstaterar den 
unge adelsmannen Basil Rochester, som kommit till Amerika på jakt efter även-

357 Wästfelt, s 83.
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tyr, att kvinnor är svåra att förstå sig på. ”Kvinnorna kunna nog vara vackra, men 
deras skönhet kan i alla fall inte jämföras med en soluppgång över prärien. Men 
jag misstänker, att den saken också förargar dem.”363 

Flera av de tappra hjältarna lever i mer eller mindre mansdominerade världar. I 
Deconstructing the hero konstaterar Margery Hourihan: “The hero typically avoids 
any significant sexual involvement for such a relationship would compromise his 
dedication to his mission, and one of the attributes of maleness, […] is a contempt 
for such involvement, a preference for the sublimation provided by action and male 
bonding.”364 Den hårdföre skogsmannen Fred Stoone i författaren Olov Thomas 
böcker är en sådan hjälte. Han tycker att damerna, i det sällskap han är vägvisare 
till, uppför sig märkligt: ”Kvinnorna äro ju nu en gång ena underliga persedlar, och 
ju mindre vi tänker på dem, desto bättre må vi.”365 När spejaren Bronco Charlie 
i Jagad av indianer av Gösta Moberg har räddat den unga nybyggarkvinnan Mrs 
Field efter ett indianöverfall, vet han inte hur han ska trösta henne: ”Han var 
alldeles ovan vid kvinnor, för vilka han dock hyste den största respekt, och visste 
inte riktigt, vad han skulle säga till henne.”366 Efter att uppdragen fullföljts tillåts 
romantiken blomma ut och flera av dessa tidiga indianböcker slutar i kärlekens 
tecken. När Bronco Charlie fullgjort sina uppdrag får han beröm av sina över-
ordnade och erbjudande om en plats i det reguljära kavalleriet. Charlie avböjer 
emellertid erbjudandet under förevändningen att han ska köra Mrs Fields oxvagn 
till Kalifornien och hjälpa henne där den första tiden. Richard Melander avslutar 
I Sitting Bulls land med att Evert Jackson och Maud, fosterdotter i familjen Lundy, 
förlovar sig. Då har Evert agerat hjälte och räddat Maud från siouxerna. Blockhuset 
vid Great Pic av Olov Thomas slutar med att både det äldre och det yngre paret i 
det franska sällskap som tagit sig fram till blockhuset finner varandra. Den tuffe 
indianpolisen Ted Mason i Arkansas-Ted förälskar sig i flickan Maud, som han 
med hjälp av pawneerna räddat från siouxer och vita skurkar. Ted kallas av sin 
vän pawneehövdingen Örnöga för Snabba Handen och slutraden i boken lyder: 
”Snabba Handen är alltså äntligen besegrad, mumlade han, svängde om sin häst 
och sprängde bort i täten för sina krigare.”367

I de svenska indianböcker som skrevs kring sekelskiftet och 1900-talets första 
decennier var hjältarna, i likhet med Coopers personer, oftast vuxna män eller yng-
lingar. På 1930-talet blir indianböckernas huvudpersoner mer pojkaktiga både vad 
gäller sättet att uppträda och reell ålder. Möjligen kan man här spåra ett inflytande 
från de populära böckerna om Hjortfot av E S Ellis, där de unga nybyggarsönerna 
George och Victor tillsammans med huvudpersonen råkar ut för olika äventyr. 

363 Holmström, s 224.
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I boken Om maskulinitet konstateras bland annat: ”Mellankrigstiden är också 
den epok då det käckt pojkaktiga lyfts fram som ideal i ungdomsarbete [...] och 
blir till en vardagsvara i scouter och Unga Örnar.”368 Detta återspeglas också i de 
olika typerna av pojkböcker där indianböckerna ingår. Själva ordet ”käck” är ofta 
återkommande. I Erik Borgs bok Nybyggarna vid Delawarefloden från 1936 utta-
lar sig trappern Ulf Torbjörnsson om en av de förekommande indianstammarna: 
”Sinnicusindianer kan man aldrig lita på eller tämja. Dom är som vargen. […] 
och ändå – det är en käck och tapper ras.”369 I Sven Petter i vilda västern av Maths 
Holmström från 1933 heter huvudpersonen till och med Käck i efternamn. Som 
jag påpekade i avsnittet om indianernas yttre egenskaper beskrevs ofta de goda 
hövdingarna och krigarna med beundran för deras manlighet. Idrottsrörelsens 
hyllande av den vältränade kroppen kom därmed till synes även i indianböckerna. 
Sålunda jämför Ebbe Lieberath på 1930-talet comanchehövdingen Svarta Panterns 
utseende med sin egen tids ideal: ”Under den kopparglänsande huden spelade en 
muskulatur som tydde på oerhörd styrka men också på en smidighet och spänst 
som skulle väcka avund hos en nutida brottare eller släggkastare.”370 På samma sätt 
använder Harry Iseborg i Röda Panterns hämnd en idrottsterm från sin egen tid: 
”Tommy insåg faran, och snabbt som tanken kastade han sig rak lång, och med ett 
grepp, som sena tiders barn kalla tackling, fick han wyandoten att dråsa omkull.”371 

Birger Hedén formulerar vad som utmärker 1940-talets ungdomsböcker på 
följande sätt: ”Är man frisk och sportig, ärlig och framåt, men samtidigt medveten 
om sin plats i livet och respektfull mot vuxna […], då lyckas man. De som inte 
lyckas är moraliskt mindervärdiga. Har man bara vilja och kampanda så klarar 
man sig alltid.”372 Den nyss nämnda boken Röda Panterns hämnd från 1944 får 
utgöra exempel. Den 15-årige Tommy har tagits tillfånga av wyandoterna och trots 
sin farliga belägenhet visar han sig både kavat och självsäker samtidigt som han 
uppträder vördnadsfullt gentemot hövdingen Gula Falken. Tommy får tillåtelse 
att berätta om varför han hamnat i indianernas fångenskap och när hövdingen 
svarar, visar han beundran för Tommys sinnesstyrka: ”Hans [Gula Vargens] ord 
voro icke föraktfulla, han hade inte spårat någon fruktan i ynglingens uppträdande 
och värdesatte därför hans mod.”373 Uttrycket ”käck” lever i viss mån kvar under 
1940- och 1950-talen. Så är det till exempel i Gösta Mobergs bok Jagad av indianer 
från 1957: ”Charlie var färdig inom några minuter, och på utsatt tid red de trettio 
käcka karlarna ut från fort Watson med Jones och Charlie i täten.”374
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I Rött eller grönt undersöker Marika Andræ sjöromanens olika kriterier och 
skriver: ”Lusten att pröva överlevnadsförmågan anknyter till den äventyrslängtan 
som delvis formar pojkboken, i synnerhet sjöberättelserna.”375 Detta gäller även 
för indianböckerna. Richard Melanders bok Hårdt bidevind, som till första hälften 
är en sjöroman, utgår från en ung pojkes lust att ge sig ut i världen och testa sina 
gränser. Sven Torstensson och kamraten Hans Brevig klarar sig ur det ena livs-
farliga äventyret efter det andra. Sven känner själv hur han förändras: ”mannen 
mognade alltmer inom honom – en man just för det slags lif, som han nu råkat 
i.”376 Lejonbröderna av Bertil Cleve har samma upplägg med två svenska kamrater 
som ger sig ut på jakt efter äventyr. När det gäller nybyggarsönerna längtar de efter 
äventyr som motvikt till det hårda slitet på gården. Albin Widéns bok Kamrat med 
Svarta Höken slutar på följande sätt: ”De båda kamraterna tog farväl, och så gick 
de var och en åt sitt håll ‒ den ene tillbaka till farmen, där hårt arbete med röj-
ning och odling väntade, den andre upp mot skogsvidderna, som alltid var fulla 
av vildmarksäventyr.”377 

Vid ett närmare studium av de svenska indianböckerna finner man att kvinnor 
och flickor trots mansdominansen faktiskt förekommer i persongalleriet. Både 
indiankvinnorna och de vita kvinnorna beskrivs i de flesta fall som anonyma bak-
grundsfigurer och nästan alltid i relation till en man. Någon gång händer det att 
de tar del i handlingen på ett avgörande sätt, men även då är det ofta tillsammans 
med en man eller för att hjälpa männen. När det gäller synen på indiankvinnorna 
kan den variera beroende på berättarperspektiv. I de flesta böckerna ser indianerna 
kvinnor som underlägsna och med plikt att passa upp männen. Så förväntar sig 
indianhövdingen Gula Fjädern i Westerlunds bok ”Gula Fjäderns” sista strider att 
hans hustru ska ha maten färdig, när han kommer hem till indianbyn: ”Stjärnöga, 
sade han, du har väl gjort iordning en god måltid åt din herre och man? Hon 
böjde sig mycket djupt: Gula Fjädern får äta hjortkött och skogsbär så mycket han 
vill. Allt är färdigt för min man.”378 I Olov Thomas bok Nybyggarna konstaterar 
skogsmannen Fred Stoone: ”ty kvinnor räknas av indianerna för detsamma som 
ingenting, åtminstone så länge det inte är fråga om spränglärda nybyggarkvinnor, 
som dom veta kunna sköta både ett gevär och litet till.”379 

I verkligheten har det inte alltid varit så. Gunlög Fur visar i sin bok A nation of 
women hur relationen mellan män och kvinnor ändrades genom kontakten med 
de vita. Från att ha haft en likvärdig ställning med männen blev indiankvinnorna 
alltmer förbisedda och deras arbete och inflytande nedvärderades. Det gick så 
långt att uttrycket “kvinna” blev ett skällsord: “Something happened with the 

375 Andræ, s 181.
376 Melander, 1890, s 133.
377 Widén, 1952, s [137].
378 Westerlund, 1952, s 65 f.
379 Thomas, 1917, s 37 f.
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concepts of women and men in relation to politics and war in the thirty-year 
period between the late 1720s and the 1760s, and the term woman was increas-
ingly used in Delaware-Iroquois-English confrontations as an insult, or as a way 
of goading men into certain actions.”380 I de svenska indianböckerna händer det 
ofta att en man som visar feghet blir jämförd med en kvinna. Svarta Höken i Per 
Westerlunds bok visar sin irritation över den gamle hövdingen med följande ord: 
”Keoku hade talat som en kvinna och brydde sig inte om att det gick utför med 
foxstammen.”381  

Ordet ”squaw” genomgår en liknande förändring. I den tidigare nämnda arti-
keln om indianska kvinnor i historisk litteratur skriver Debbie A Reese om dess 
negativa klang.382 De olika stammarna ger ordet olika innebörd, men är överens om 
att det är en nedsättande benämning av det kvinnliga könet. Hon konstaterar att 
uttrycket användes flitigt i de tidiga amerikanska indianböckerna. Så är det också 
i de svenska indianböckerna, som redan framgått av flera citat. Uttrycket används 
av både indianer och vita för att beteckna en indiankvinna. I Albin Widéns bok 
Den svenske indianen förekommer ordet i den betydelsen: ”Indiankrigarna, deras 
squaws, deras pojkar och flickor”.383 På samma sätt som ordet ”kvinna” används 
om fega män kan ordet ”squaw” bli ett skällsord både hos indianerna och de vita. 
Så är det i Bertil Ekstrands bok På vilda stigar där shoshonhövdingen ondgör sig 
över de vita med orden: ”De vita äro hundar och squaws.”384 

I boken Stjärnöga, mohawkernas hövding av Olov Thomas har en ung kvinna 
valts till hövding. Hon behandlas med respekt både av indianerna och de vita. De 
underlydande ser hennes makt som oantastlig eftersom den givits av högre makter. 
Kapten Richard beskriver henne i följande romantiska ordalag:

Hon var en underbar företeelse denna skogarnas drottning, hon var faktiskt en 
 uppenbarelse, och det gavs mången, som förundrats över hennes gestalts och an-
letes säregna fägring och behag. I hennes drag fanns ingenting, som förrådde hen-
nes härstamning från det vilda folk, vars drottning och hövding hon var, och hade 
icke hennes hud varit rödbrun, skulle hon – utan att någon misstänkt någonting 
– mer än väl kunnat uppträda i en balsal.385

Det är emellertid ingen slump att kaptenen placerar henne i en balsal. Så små-
ningom visar det sig nämligen att Stjärnöga är född av engelska föräldrar, men 
kidnappades som barn och växte upp hos mohawkerna. 

380  Gunlög Fur, A nation of women. Gender and colonial encounters among the Delaware Indians. 
(Philadelphia, 2009), s 175 f.

381 Westerlund, 1955, s 12.
382 Reese, 2001, s 129.
383 Widén, 1952, s 59.
384 Ekstrand, s 19.
385 Thomas, 1933, s 25.
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De vita männen betraktar oftast indiankvinnorna som någon sorts slavar. I Maths 
Holmströms bok Sven Petter i vilda västern berättar trappern Swedish-Charlie om 
seder och bruk i pawneeindianernas by. Sven Petter får bland annat veta att: ”Kvin-
norna äro uppfostrade till att arbeta. Mannen får inte utan att förlora sin värdighet 
lägga idagen någon annan tacksamhet än visa, att han är nöjd.”386 Böckerna om 
chippewaindianen Svarta Höken och den svenske nybyggarsonen Kalle Andersson 
fokuserar i regel inte på kvinnorna. Emellanåt kommenteras dock indiankvinnornas 
lott: ”Packningen var tung och hon måste gå framåtböjd. Men kvinnorna i hennes 
stam var vana vid att bära bördor och många av dem kände också ansvar för stam-
mens väl och ve, även om de aldrig fingo vara med när männen höll rådslag.”387 

Det råder en stark ambivalens hos de svenska indianboksförfattarna när det gäller 
att beskriva indiankvinnorna. Om den indianflicka som Kit i Kit och indianupproret 
av Uno Modin träffar på i skogen heter det: ”Ansiktet var typiskt indianskt med 
breda kindknotor och djupa svarta ögon, men det ganska rena drag av vilddjur 
som man kunde se hos så många rödskinn var delvis utplånat av något som kunde 
kallas oskuld, omedelbarhet, barnslighet.”388 Flickan, vars namn är Majsstängel, 
hjälper emellertid Kit och hans bror när de har hamnat i knipa och Kits respekt 
för henne växer. En ung och orädd indiankvinna finns med redan i Melanders bok 
I Sitting Bulls land. Spejaren Missouri-John vet hur det kommer sig att Kiowa, 
som hon heter, ställer sig på de vitas sida: ”Det är en indianflicka, som varit ett år 
eller två nere i Minnesota för att uppfostras till missionär eller något dylikt och 
som tidtals vänder tillbaka till stammen. Ingen vågar göra henne för när, inte ens 
själfva Sitting Bull, ty han tror liksom alla de andra, att flickan har sin hjärna en 
smula snedvriden ‒ ha ha ha! Om alla hjärnor voro så rättvisande som hennes!”389 
Kiowa accepteras av den vite mannen därför att hon lärt sig att tänka som en vit 
och förråder indianerna.

Det händer att vita män rövar bort indiankvinnor för att leva med dem som 
sin hustru. Pälshandlaren Pierre Dubois i Den gula dimman minns hur ung och 
stark hans Kanaschaka var på den tiden: ”Ja, hon var grann att se på, den unga 
indianflickan, som han stulit från indianbyn vid Lake Deception.”390 Det var dock 
längesen och nu ser pälsjägaren sin hustru på följande sätt: ”en stor, tjock squaw. 
Hon stod där på inåtvända, snedgångna mockasiner med den brokiga filten häng-
ande över axlarna. På sitt gutturala språk frågade hon sin herre och man vad han 
ville.”391 Indiankvinnan blir förtryckt både i sin egenskap av kvinna och indian.

Kvinnorov är ett vanligt motiv i indianböckerna, även om det mestadels är 
indianer som rövar bort vita kvinnor. Redan i Richard Melanders bok I Sitting 

386 Holmström, s 142.
387 Widén, 1959, s 114.
388 Modin, 1956, s 33.
389 Melander, 1892, s 145.
390 Macfie, 1947, s 14.
391 Macfie, 1947, s 18.
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Bulls land blir nybyggardottern Maud kidnappad av Crazy Horse. Den hårda 
nybyggartillvaron tvingar emellertid kvinnorna att visa mod och handlingskraft: 

Maud var en sådan kvinna. Till och med i denna stund, då hon bland de rykan-
de ruinerna af Jacksons gård lyftes upp på indianhöfdingens häst för att bort-
föras i den hopplösaste af all fångenskap, bibehöll hon sin naturs öfverlägsen-
het och tvang vilden att behandla henne på ett sätt, som stred mot hans instinkt 
och skulle varit honom gåtlikt oförklarligt, om han kunnat reflektera däröfver.392 

Samtidigt markerar Melander ståndpunkten att vita kvinnor, som på 1890-talet 
hade lägre status än mannen, trots allt var överlägsna indianerna. 

Vid indianöverfall tar nybyggarkvinnorna lika stor del i försvaret som männen 
genom att ladda gevär, blöta hudar och filtar till skydd mot brinnande pilar samt 
att ta hand om de sårade. Nybyggardottern Henny i Jan Ingvars bok Guldstriden 
i indianernas dal presenteras i början av boken som den som mest sysslar med 
hushållsgöromål och handarbete. Hon lär sig emellertid att skjuta i hemlighet och 
får nytta av det när indianerna överfaller gården. Döttrarna till de höga militärer 
som är kommendanter på forten kan vanligtvis också ta vara på sig själv när det 
väl gäller. De har i regel fått lära sig både att rida och skjuta. I boken Silverfalken 
av Bertil Cleve har Fort Atkinson överfallits av comancher sedan kommendanten 
överste Johnstone genom förräderi lurats att överge fortet. Dottern Maud lyckas 
fly tillsammans med svensken Göran Björke. ”Maud Johnstone visade sig som den 
modiga flicka hon var. Utan ett ord av klagan eller gråt hjälpte hon till att ladda 
Görans pistoler och hålla skarp utkik efter stränderna.”393

Fru Hewentley, som i ”Gula Fjäderns” sista strider av Per Westerlund är på väg 
att besöka sin man på Fort Laramie, tänker på vad som ska hända henne när di-
ligensen utsatts för indianöverfall: ”Hon visste att indianerna ibland kunde visa 
skonsamhet mot vita kvinnor. Hon visste också att det hänt att de gjort vita kvin-
nor till sina hustrur eller tjänarinnor. Fru Hewentley suckade. Hellre än att bli en 
indians squaw fick de plåga livet ur henne, stycke efter stycke.”394 I Halta Björnens 
hämnd av Uno Modin konstaterar dock en av de amerikanska soldaterna apropå 
vita kvinnor som fångar hos indianerna: ”Nåt rödskinn tar och gifter sej med 
henne, det är alltsammans.” Enligt samma soldat finner sig dessa kvinnor ofta väl 
tillrätta: ”Jag har sett många bevis också. Vita kvinnor som gift sej med vildar och 
inte för sitt liv velat lämna dom. Det är inget märkvärdigt.”395 I boken Solöga eller 
Svenskarna i Delaware av Algot Sandberg kidnappas den vackra nybyggardottern 
Ingrid Bertilsdotter av mingos på uppdrag av skurken Långe Finn. Ingrid har avslagit 

392 Melander, 1892, s 201.
393 Cleve, 1934, s 63.
394 Westerlund, 1952, s 43.
395 Modin, 1954, s 70.
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Långe Finns frieri och vet att han därför ruvar på hämnd. Den unge Kiapes, som 
representerar de goda indianerna, är förälskad i Ingrid. Hon besvarar hans känslor, 
men vet att ett sådant parti vore otänkbart: ”Ja, du är en präktig gosse, skrattade 
Ingrid – jag önskar bara, att du vore en av de våra, tillade hon sakta, i det hon 
sprang ifrån honom och in i blockhuset.”396 Kiapes räddar så småningom Ingrid, 
men för att inga komplikationer ska uppstå, dör han i slutstriden. Förebilden kan 
finnas i Den siste mohikanen där Cora och mohikanen Uncas hyser varma känslor 
för varandra. En sådan förening är emellertid otänkbar vid 1800-talets början och 
både Cora och Uncas dödas i slutet. 

I mitt urval av indianböcker räddas de bortrövade kvinnorna nästan alltid från 
indianerna. Det finns dock undantag. I den korta berättelsen ”Den ljusa skalpen” 
av Sigge Strömberg tar hövdingen Blå Molnet en ung flicka tillfånga och vi får veta 
att ”I Blå Molnets hydda bodde den Snabba Hinden icke mer. Den hvita flickan, 
Solhåret, hade tagit hennes plats, ty hon gladde höfdingens hjärta.”397 En vit jägare 
lyckas befria den unga kvinnan, men hövdingen hinner upp dem och dödar båda. 
Det dramatiska slutet avslöjar vad som har hänt: ”Det var en skalp, med långa 
vajande ljusa lockar, som var fäst vid höfdingens gördel och räckte långt nedåt 
hästens sida. Skalpen af en hvit kvinna. En skalp, som berättade sin egen saga.”398 

Fartfylld spänning och torra fakta
Som framgick av läsarundersökningarna läste pojkarna främst indianböcker för 
äventyrens och spänningens skull. Margery Hourihan visar i Deconstructing the 
hero att många unga läsare uppskattar hjälteberättelserna på grund av att de är 
förutsägbara till sin struktur: ”the formula to which they conform is so familiar 
that they present no challenge to the reader’s interpretive or critical skills. Further, 
their series of banal thrills reinforce the standard perceptions and prejudices of our 
culture, assuring the young Western male reader of his innate superiority.”399 De 
svenska indianböcker, som jag har undersökt stämmer väl med Hourihans mall 
för hjälteberättelsens uppbyggnad, vilken jag återgav i inledningen. Vildmarken 
saknar civilisationens trygghet och hjälten utsätts för stora svårigheter och hot från 
farliga motståndare innan han kan uppnå sitt mål. 

Den mirakulösa räddningen från en säker död är ett av de återkommande 
momenten i hjälteberättelsen. Ett sådant exempel är räddningen av Arizona Jack 
i Bertil Cleves bok Lejonbröder: 

Omvärvd av lågor och rök stod dock Arizona Jack vid pålen och trots allt sitt 
mod kände han hur han bleknade. Det var ett spännande ögonblick. Eldslågorna 

396 Sandberg, s 19.
397 Sigge Strömberg, Den ljusa skalpen. Nya präriehistorier (Göteborg, 1911), s [22].
398 Strömberg, 1911, s 35 f.
399 Hourihan, s 9.
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slogo allt högre mot skyn och värmen började bli outhärdlig. Det började redan 
ryka av hans kläder och till sin fasa förstod han att de när som helst kunde stå i 
ljusan låga. Då var det som han kände en skarp kniv lossa hans fjättrar och ban-
den föllo av honom. Han var fri. I första ögonblicket var hans tanke att rusa ut 
ur elden, men då ljöd en välkänd röst i hans öra: ’För Guds skull, försök stå kvar 
ännu en stund. Upp med  armarna.’ – Mekaniskt åtlydde han befallningen och 
kände en repsnara glida ner över dem och fästas under hans armar. [...] Då kände 
Arizona Jack till sin glada bestörtning hur repsnaran stramades till under hans ar-
mar och han lyftes som av en osynlig makt rakt upp i luften. Däruppe stod näm-
ligen Vilhelm flåsande av ansträngning och halade i irokesens lasso tills Arizona 
Jack fick tag i trädgrenen på den väldiga ek, i vilken pojkarna tagit sin tillflykt.400

Kännetecknande är att så snart huvudpersonerna klarat sig ur en fara hamnar de i 
nästa. I exemplet ovan hinner Arizona Jack precis hämta sig från fritagningen när 
han och Vilhelm blir förföljda av en ny grupp indianer i kanot. Med en sårad arm 
har Jack svårt att paddla och det är i sista ögonblicket som några soldater upptäcker 
deras belägenhet och från stranden skjuter mot indianerna i kanoten. Ofta avslutas 
ett kapitel med att någon av personerna befinner sig i en utsatt situation, en så kallad 
cliffhanger. Så avslutas kapitlet ”Karl-Erik i klämma” i samma bok med följande 
rader: ”Där låg han nu hjälplös utan skydd för vildens mordiska planer. Denne 
lutade sig över honom med ett hemskt grin och lyfte kniven till hugg.”401 Med 
tanke på hur många faror denne huvudperson redan klarat sig undan, är läsaren 
tämligen säker på att räddningen är inom räckhåll även denna gång. 

I den tidigare nämnda boken Adventure, mystery and romance ger John G Cawelti 
exempel på olika spänningsskapande grepp. Förutom cliffhanger kan författaren 
använda sig av förebådanden om vad som ska hända. I Gösta Mobergs bok Jagad 
av indianer känner Charlie på sig att indianerna finns i närheten: ”Känslan av att 
det låg något olycksbådande i luften, i omgivningen, ja, över hela den kringliggande 
naturen, grep honom. Det verkade, som om den vore lamslagen av denna hemska 
tystnad, vilken gjorde grannskapet så avskräckande. Han visste nu, att här fanns 
indianer, men var? Bakom vilka stenar, i vilka buskar, gömda vid vilka träd?”402 

Både Cawelti och Mählqvist framhåller i sina diskussioner om vad som kän-
netecknar en äventyrsskildring att miljö och handling bör beskriva ett åtminstone 
skenbart realistiskt scenario.403 J F Cooper har långa och utförliga naturskildringar 
i sina ursprungliga romaner och trots att dessa förkortades när de omarbetades till 
ungdomsböcker, så utgör naturen en viktig bakgrund till äventyren. I Den sista 
mohikanen finns en passage där det vita sällskapet gömmer sig i en klippgrotta på 

400 Cleve, 1929, s 61.
401 Cleve, 1929, s 125.
402 Moberg, s 106 f.
403 Cawelti, s 17, Mählqvist, 1977, s 41.
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en ö mitt i ett vattenfall, medan indianerna letar runtomkring. I sin avhandling 
om naturens betydelse i J F Coopers texter skriver Kaarle-Juhani Valtiala: “This 
way of structuring the landscape is recurrent in Cooper: the use of a topographical 
centre ‒ or such centres ‒, from which the action spreads out in concentric circles, 
often, after a time, returning to the central point.”404

Liknande händelser, där naturen används i spänningsskapande syfte, förekom-
mer i de svenska indianböckerna. Mindre öar får ofta tjäna som tillfällig säkerhet 
när nybyggare och andra vita är förföljda av indianerna. Som exempel kan nämnas 
Vilde jägaren av Gunnar Örnulf, där den engelske lorden sir William Bull räddar 
en grupp nybyggare genom att gömma dem på en liten holme bland vassruggar. 
Charlie i Albin Widéns bok I Svarta Hökens spår hittar ett bra gömställe när han 
jagas av indianerna: ”Charlie hörde indianerna diskutera utanför lövhögen, men 
de kom aldrig på idén att han hade gömt sig under den. I en så liten lövhög som 
denna kunde ju en man inte gömma sig utan att det skulle märkas på något sätt, 
och att lövhögen täckte en underjordisk gång kunde ingen misstänka.”405 I Den 
gula dimman av Harry Macfie råkar pälsjägaren Billy och den unge Fred ut för de 
svavelhaltiga ångorna i De vita benens dal, där så många guldletare har omkommit. 
Billy ser de märkliga förändringarna i jordskorpan: ”Han såg marken skjuta i höjden 
som en stor kula ett litet stycke bakom den plats, där de befann sig. Den höjde sig 
till en halv manshöjd och brast därefter med ett smackande läte och sjönk ihop. 
En gulvit rök vällde fram.”406

För indianboksläsarna var det en trygghet att veta att vad som än hände, skulle 
boken sluta med att huvudpersonerna klarade sig och att det goda segrade. Som 
jag redan varit inne på slutade många av de böcker som skrevs kring sekelskiftet 
och början av 1900-talet med giftermål. Detta förändrades när huvudpersonerna 
blev yngre. En hel del av de böcker som kom ut efter andra världskriget slutade 
med hopp om försoning mellan vita och röda. Den okände ryttaren av J L Linder 
slutar således med en förbrödringsfest sedan den vite skurken är oskadliggjord: 
”Ty för största delen av befolkningen var det en glädje, att se vita och röda kri-
gare tillsammans. De flesta erkände nämligen för sig själva att även om de haft 
en förfader, som var den första amerikanen, som satte sin fot på Amerikas jord, 
så stod ändå en indian på stranden och tog emot honom.”407 I dessa böcker från 
1950-talet händer det att en nybyggarson blir vän med en indianpojke. Bob Thun-
der och siouxen Lilla Ormen träffas i början av D G Langens bok Indianspejaren. 
De är med om många äventyr där de tvingas uppträda som fiender, men deras 
vänskap består och de lyckas övertyga sina respektive folk om att alla vinner på en 
försoning. Bokens slutrader lyder: ”Sida vid sida låg Bob och Lilla Ormen djupt 

404 Valtiala, s 109.
405 Widén, 1958, s 79.
406 Macfie, 1947, s 111.
407 Linder, s 109.
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insomnade. Det var bästa beviset för att fred åter rådde på prärien.”408 Slutet i Det 
spanska guldet bekräftar det faktum att äventyret som sådant är viktigare än själva 
uppdraget. När Joe beklagar att de inte hittade något guld och är lika fattiga som 
förut svarar Jim: ”Du pratar strunt [...]. Vi är ett helt stort äventyr rikare ‒ det är 
det enda som har något värde.”409

Flera av de svenska författarna ser det som sin uppgift att också förmedla fakta 
till sina unga läsare. Med sina militära kunskaper som underlag beskriver Richard 
Melander i boken I Sitting Bulls land indianstriderna i rena faktatermer utan att 
huvudpersonerna är inblandade. Albin Widén lägger in långa avsnitt med beskriv-
ningar av geografiska platser och historiska händelser. I Mysteriet vid Bäversjön finns 
sålunda en två sidor lång beskrivning av staden Minneapolis. En gammal pälsjägare 
visar i samma bok ett urklipp om Gustav Vasa och utbreder sig om vilken hjälte 
denna kung var. Kalle i Den svenske indianen hamnar mitt i siouxernas uppror 1862 
och utbrottet beskrivs med termer av historiska fakta. I Grå Molnets hämnd bryts 
plötsligt fiktionen av ett kort avsnitt som verkar helt verklighetsbaserat:

I rapporter från år 1881 finns styrkorna redovisade, och där får man veta, att åtta 
troppar kavalleri, åtta kompanier infanteri, två kompanier indianska spejare, som 
givetvis inte var apacher, och hundratals civila i frivillig militärtjänst var ute efter 
den sjuttiofemårige Grå Molnet och hans män, som med spejare aldrig var fler 
är fyrtio stycken. Alltså ungefär 2.400 vita mot den ynkligt lilla indianstyrkan.410

Maths Holmström ger i sin bok Sven Petter i vilda västern noggranna beskrivningar 
av livet i indianbyn. Det är pälsjägaren Swedish-Charlie som tar med Sven Petter till 
pawneernas läger. Ett helt kapitel ägnas åt att redogöra för indianernas sätt att bygga 
hyddor, att jaga, att tillreda maten samt att utöva olika spel och lekar. Holmström 
förklarar också något av indianernas religion genom att låta Swedish-Charlie 
göra en lång utläggning av det som indianerna kallar ”medicin” och att beskriva 
pälsjägarens och Sven Petters besök i ”de dödas by” där de får se hur indianerna 
begraver sina döda. En så detaljerad beskrivning av indianernas vardagsliv som 
denna är ovanlig i de svenska indianböckerna från den här tiden. Harry Kullman 
förebådar de mer faktabetonade indianböckerna genom att i Buffalo Bill lägga in 
ett kapitel med titeln ”Hotad existens”. Här beskrivs siouxindianernas liv och sed-
vänjor, bland annat deras beroende av bufflarnas kött och hudar. I Carl Wästfelts 
bok Grå Molnets hämnd får vi också en realistiska synpunkt på indianernas hårda 
liv: ”Hans kropp var så böjd av reumatisk värk, att han måste stödja sig på en käpp  
 

408 Langen, s [112].
409 Hultstrand, s [112].
410 Wästfelt, s 75.
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när han gick för att inte falla framstupa. Gamla indianer drabbades ofta av denna 
värk, då deras wigwams inte var särskilt hälsosamma att bo i.”411

En del av de svenska indianboksförfattarna var angelägna om att visa sina läsare 
att deras böcker byggde på verkliga händelser och att det fanns ett pedagogiskt 
syfte bakom de spännande händelserna. Detta tog sig ofta uttryck i att de skrev 
ett förord till själva texten. Så redogör Richard Melander i förordet till I Sitting 
Bulls land för general Shermans strider och konflikten mellan nybyggarna och 
indianerna. Han skriver också om indianernas vädjanden till presidenten, men 
framhåller att han inte vill ta ställning i frågan: ”Huruvida frågan alltid ordnades 
med billig hänsyn till rättvisans fordringar och huruvida ’den store faderns’ vilja, 
äfven då den afsåg de förorättades godtgörande, fick sitt uttryck i motsvarande 
åtgärder af fjärran arbetande myndigheter och individer, det må här lämnas 
osagdt.”412 Melander avslutar med ett påpekande om att han i flera fall använt 
tillförlitliga källor, dock utan att ange direkta referenser. I ett kort förord till Sven 
Petter i vilda västern från 1933 skriver Maths Holmström: ”Med denna bok har jag 
för en ungdomlig läsekrets sökt framställa några bilder från den redan för sjuttio år 
sedan förbleknade, nu helt försvunna romantiken i livet i ’vilda västern’.”413 Gösta 
Moberg är angelägen om att framhålla sanningshalten i sin bok Jagad av indianer 
skriven 1957: ”De flesta äventyren är sanna tilldragelser, som upplevts av skilda 
personer på 1850‒1860-talen. Under mina Amerikaår har jag hört dem berättas 
av den siste ponnyexpressryttaren Charlie Miller, av Sitting Bulls sonson siouxhöv-
dingen Crazy Bull, av mohawkhövdingen Fallen Tree och av cherokeehövdingen 
White Eagle.”414 Förekomsten av förord är vanligare i de mer historiskt inriktade 
indianböckerna än i de rena äventyrsböckerna. 

Omslag och illustrationer
En boks omslag har stor betydelse för barn och ungdomars val av läsning. Stefan 
Mählqvist, som ger bokens utsida epitetet ”det litterära verkets skyltfönster”, visar 
i Böcker för svenska barn 1870‒1950 hur framsidorna förändras över tiden.415 Här 
kommenterar jag ett urval omslag, vilka jag ser som representativa för svenska 
indianböcker under perioden 1890‒1965. Som underlag för mina iakttagelser 
använder jag den analysmetod som angavs i inledningen. Det innebär att jag 
beskriver bilden, associerar till innehållet och vad motivet signalerar samt i vissa 
fall gör kommentarer kring texten på bokens fram- och baksida. 

De tidiga indianböckerna är ofta illustrerade av kända konstnärer. I Sitting Bulls 
land av Richard Melander från 1892 har omslag och illustrationer av den ameri-

411 Wästfelt, s 13.
412 Melander, 1892, s [1].
413 Holmström, s [1].
414 Moberg, s [5].
415  Mählqvist, 1977, s 107. I Böcker för svenska barn 1870‒1950 visar han, att 1890 har 36,6 % av barn- och 

ungdomsböckerna omslag med minst två färger. Därefter ökar andelen framsidor i färg till 89 % 1950. 
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kanske västernmålaren Frederic Remington (1861‒1909). Teckningarna påminner 
om tavlor eller planscher och är försedda med konstnärens signatur. Recensionen 
i tidskriften Dagny understryker illustrationernas värde: ”Vi fästa allmänhetens 
uppmärksamhet på de fina och särdeles karakteristiska illustrationer, som pryda 
boken”.416 Omslaget till denna första upplaga är en svartvit teckning av en indian 

till häst klädd i fransiga skinnkläder och 
med en enstaka fjäder i håret.417 Han håller 
geväret med vänster hand och med höger 
hand håller han upp ett standar av något 
slag. Jag får intrycket att det rör sig om en 
fredsappell från indianernas sida. Texten, 
det vill säga uppgifterna om författare, titel 
och serie, är satt med röd färg, vilket skapar 
en illusion av att omslaget är i färg. Till den 
andra omarbetade upplagan på förlaget Ljus 
1913 har en av bokens illustrationer lyfts fram 
och får pryda omslaget. Det är Remingtons 
teckning, nu färglagd i gult och rött, av två 
indianer som kryper framåt i högt, vajande 
gräs. Samtidigt har titel ändrats till Nybyg-
garne vid Missouri. 

1923 års upplaga på Åhlén & Åkerlunds förlag har också en indian till häst på 
framsidan, men nu bokstavligen flyger han fram över berg och dalar. Indianen, här 
med stor fjäderbuske och naken överkropp, tyglar hästen med vänster hand medan 
han med höger hand svingar ett långt spjut.418 Färgerna är ganska dova i brunt och 
svart med inslag av rött och vitt, medan bakgrunden är närmast åskblå. Indianens 
stirrande ögon och öppna mun ger tillsammans med det höjda spjutet en känsla 
av hotfullhet. Titeln är satt med röd text, medan undertitel och författarnamn 
är satta med vit text. När det gäller utgivningen i Bonniers serie ”De odödliga 
ungdomsböckerna” 1937 har I Sitting Bulls land återfått sin gamla titel och sina 
gamla illustrationer av Frederic Remington. Eva von Zweigbergk skrev i en tidigare 
nämnd recension: ”den har sina gamla amerikanska teckningar kvar – och de riktiga 
indianhabituéerna älska den typen”.419 Vid nytryckningen 1945 var illustratören 
densamme, men nu hade man tagit fram ett annat motiv ur konstnärens digra 
samling. Ett brinnande stockhus och några suddiga indiangestalter ger intryck av 
större händelserikedom än det ursprungliga omslaget.

416 ”Böcker för barn och ungdom julen 1892”, Dagny 1892:8, s 6.
417 Bilden finns på avhandlingens framsida.
418 Jag har inte lyckats klarlägga vem som tecknat omslaget.
419 Zweigbergk, 1937.
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Målaren och grafikern Axel Hjelm (1868-1944) 
har tecknat omslagen till flera av Gunnar Örnulfs 
böcker. Den Flygande Hjorten från 1916 pryds 
av en bild med en indian stormande fram på en 
vit häst. Han är klädd i skinnkläder med fransar, 
broderade damasker och mockasiner samt en 
stor fjäderbuske på huvudet. Han svingar en 
vass tomahawk och i bältet hänger en dolk i en 
utsirad skida. Bakom honom skymtar ytterligare 
en indian på en brun häst. Miljön är prärien och 
i bakgrunden tornar mörka moln upp sig. Trots 
avsaknad av krigsmålning är det ingen tvekan 
om att indianerna är fientligt sinnade. Bokryg-
gen har text och mönster i guld, vilket ger ett 
exklusivt intryck. På baksidan görs reklam för 
fler pojkböcker i serien ”Holmquists bokförlags 
ungdomsböcker.”

De första delarna av Åhlén & Åkerlunds serie 
”Indianboken” har omslag och illustrationer 
av Gunnar Widholm (1882‒1953). Han var 
utbildad vid Althins målarskola och vid Konsta-
kademin. 1918 års framsida föreställer en indian 
till häst i flygande fart. Indianens fjäderskrud 
och hästens man fladdrar på ett sätt som ger ett 
vildsint intryck. På baksidan av boken hävdar 
förlagstexten bland annat: ”Så förändrad blir 
ändå aldrig världen, att inte en duktig pojke 
kommer att med hänförelse sluka en rolig in-
dianbok.” Bilderna inne i boken är mer sirliga 
och mindre dramatiska än omslaget, även om 
de med sina detaljer i kläder och vapen kan ge 
näring åt fantasin. 

Gurli Linder var kritisk inte bara till innehål-
let i de svenska indianböckerna. När det gäller 
illustrationerna till Indianboken 1919, vilka 
även de var utförda av Gunnar Widholm skriver 
hon: ”Vad nu den föreliggande angår vill jag på 
det kraftigaste varna för de smakfördärvande 
bilderna, som se ut som biografskyltar och ci-
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garrlådsetiketter! De böra på något sätt oskadliggöras, förrän boken kommer till 
användning.”420 Gunnar Widholm arbetade bland annat med att teckna filmaf-
fischer, vilket kan förklara att omslaget ser ut som en ”biografskylt”. Motivet är 
huvudet av en indianhövding med grova drag i intensivt rött, blått och gult och 
skulle mycket väl kunna användas som en filmaffisch. 

I jubileumsskriften Alla tiders bokserie, som 
redovisar B Wahlströms barnboksutgivning, 
påpekas David Ljungdahls (1870‒1940) bety-
delse som illustratör för detta förlag: ”så spelade 
den tekniskt ytterst drivne målaren, tecknaren, 
grafikern och läraren vid Tekniska skolan i 
Stockholm David Ljungdahl fram till sin död 
1940 en avgörande roll för lanseringen av de 
till fjärran länder förlagda pojkäventyren.”421 
Av de svenska indianböcker som ingår i min 
undersökning illustrerade Ljungdahl bland 
annat böcker av Olov Thomas. Omslaget till 
Stjärnöga mohawkernas hövding föreställer den 
kvinnliga hövdingen klädd i en lång dress med 
indianskt mönster, den brittiske kaptenen 
Edward Richard i röd rock, spejaren Frederic 

Duncan, nybyggaren Cyril Hayward samt den svarte tjänaren Ephraim. I bakgrunden 
syns några indianer med sina kanoter. Färgerna är hållna i dova nyanser av brunt 
med inslag av rött och blått i kläderna. Stjärnögas högdragna uppsyn inbjuder till 

spekulationer om vad som avhandlas. Ordet 
”Stjärnöga” i titeln är extra utsmyckat med 
färgerna rött, svart och vitt.

När Conny Svensson berättar om sina 
indianboksupplevelser i Tarzan i slukaråldern 
kommenteras också bilderna. Den gula dim-
man av Harry Macfie i serien ”Indianboken” 
och utgiven 1947 har både omslag och il-
lustrationer av Bo Vilson (1910‒1949) som 
under signaturen Bovil gjorde sig känd på 
1940-talet. Conny Svensson skriver: ”Bilderna 
har en originell och egendomligt suggestiv 
färgskala i skärt och rött, grått och svart.” 

420 Linder, 1920, s 73.
421  Ahlborn, s 24; I Omslagspojken ägnar Nils Forsgren flera kapitel åt att kommentera Ljungdahls omslag av 

främst Coopers och Ellis böcker.
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Därefter går författaren vidare med att 
beskriva en bild som speciellt etsat sig fast i 
hans sinne: ”Vi ser den åldrade hövdingens 
resignerade kroppshållning, gevärspipan 
pekar impotent mot marken, han lutar sig 
mot en knotig fjällbjörk lika förvärkt som 
han själv. Ett helt folks nederlag tycktes mig 
koncentrerat i de lätt inåtpekande fötterna, 
som stumt vilar mot den grå klippan.”422 Bo 
Vilson medverkade även i 1948 års utgiv-
ning av ”Indianboken”. Både omslaget och 
de rikliga illustrationerna i Den okände ryt-
taren av J L Linder bär Bovils kännetecken. 
Bilderna i boken är än mer dramatiska och 
strider på liv och död mellan indianer och 
vita är vanliga motiv. 

Målaren Birger Ohlsson (1894‒1968) 
har gjort suggestiva svartvita illustrationer 
till bland andra Per Westerlunds böcker på 
Lindblads förlag. Omslagen, som är hållna 
i pastellfärger med ljus orange eller blå bak-
grund, ger dock intryck av att det handlar om 
böcker för mindre barn. Trots ett väderbitet 
ansikte ser mannen på framsidan till Indi-
anhövdingen Stilla Regnet ut som en pojke 
som klätt sig i en alldeles för stor fjäderskrud. 

Det faktum att indianböcker med nytt 
innehåll har börjat översättas ser inte för-
laget som något hot mot de traditionella 
indianböckerna. Baksidestexten till en av 

Per Westerlunds andra böcker, ”Gula Fjäderns” sista strider från 1952, lyder: ”In-
dianromantiken lever ännu kvar, trots allt, och kampen mellan ’indianer och vita’ 
tycks fängsla pojkfantasien [!] lika mycket idag som i fars och farfars ungdom.” 

Omslagen till svenska indianböcker från 1940- och 1950-talet uppvisar både 
indianer i våldsam strid med vita och fredliga bilder av indianer och vita tillsam-
mans. De båda exemplen nedan har tecknats av Bertil Hegland (1925‒2002) 
och Kenneth Ahlborn skriver: ”omslagstecknaren Bertil Hegland kom att få en 
mycket stor betydelse för att sälja 1940-, 1950- och 1960-talets ungdomsböcker 

422 Conny Svensson, 1997, s 68.
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från B. Wahlströms.”423 Framsidan på Albin 
Widéns bok Kamrat med Svarta Höken ger 
exempel på en fredlig situation. Det föreställer 
Kalle, klädd som en pälsjägare med fransig 
jacka och pälsmössa och Svarta Höken, vars 
klädsel endast består av ett rött höftskynke 
och pannband med en fjäder. De befinner sig 
i en kanot med varsin paddel. Bakgrunden 
är hållen i ljusa färger. Bilden ger intryck av 
att vännerna är på väg mot ett äventyr. Båda 
ser nöjda ut, Svarta Hökens fjäder står rakt 
upp som ett utropstecken. De paddlar med 
god fart, vilket syns på svallvågorna. Medan 
Kalle ser rakt framåt, synar Svarta Höken 
skogskanten. 

Som exempel på ett motiv med indianer 
och vita i strid kan nämnas omslaget till Uno 
Modins bok Kit och indianupproret. En vit 
pojke, som förmodligen ska föreställa Kit, och 
en indian befinner sig i slagsmål. Indianen 
klädd i rött höftskynke, mockasiner och ett 
pannband med två röda fjädrar, har sparkats 
upp i luften av Kit. En lång dolk blänker i 
indianens hand och den nakna överkroppen 
glänser. I bakgrunden syns palissaden till ett 
fort med silhuetten av en man i cowboyhatt 
stående i porten. Himlen är nästan svart lik-
som den fjärran skogen. Bildens mörka färger 
förmedlar en hotfull stämning, speciellt som 

de stridande är belysta av månljuset. Utgången i slagsmålet är oviss, Kit håller hårt 
om handleden på indianen för att avvärja ett dödande hugg från kniven. 

Sammanfattning
Jag har försökt att visa vilken omfattning indianboksutgivningen i Sverige hade 
under en period av drygt hundra år från omkring 1860 till 1960-talets mitt. Ge-
nom att lyfta fram exempel både på översatta böcker och svenska original har jag 
givit prov på spännvidden i materialet. När det gäller det översatta materialet kan 
vi se en utveckling från indianromantiken hos J F Cooper till äventyrsböckerna 
med Edward S Ellis i spetsen och fram till mer verklighetstrogna böcker om indi-

423 Conny Svensson, 1997, s 24.
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anernas liv. Huvudpersonerna har skiftat från att vara vuxna män till att bli unga 
pojkar. I samband med att indianernas kultur blir föremål för större intresse i USA 
på 1930-talet får flickor en mer framträdande roll. Det är framförallt kvinnliga 
författare som beskriver livet i indianbyn, där det dagliga livet med mathållning 
och annat praktiskt arbete står i centrum.

Det svenska materialet 1890‒1965 uppvisar en något annorlunda inriktning. 
De första svenska författarna med Richard Melander som det mest kända namnet 
blandade från början verkliga händelser med ett rikt mått av äventyr. Indianerna 
beskrivs precis som i Coopers böcker som antingen goda eller onda. De senare 
beskrivs som listiga, blodtörstande och hämndlystna. Utseendemässigt har de 
”kopparglänsande” skinn och ”svarta stickande” ögon. Även de goda indianerna 
är underlägsna de vita, men de beskrivs som ädla och rättrådiga. Gestalterna är 
ofta högresta med vackra drag och rikt utsmyckad utstyrsel.

En smärre förändring på 1940- och 1950-talet var att tonen i böckerna blir 
mindre allvarstyngd och att böckernas upplägg får vissa likheter med de allt po-
pulärare deckarna. Den förändring i synen på indianernas kultur som märktes i de 
översatta indianböckerna fick ingen direkt motsvarighet i de svenska originalen. 
Bilden av indianerna kan variera något mellan de enskilda böckerna, men det är 
svårt att se någon tendens över tiden. 

De svenska recensenterna uppskattade oftast den översatta litteraturen mer än 
de svenska originalen. Det enda undantaget var Richard Melanders böcker. Även 
läsarna verkar ha varit mer entusiastiska över de ursprungliga böckerna av J F 
Cooper, Karl May och Edward S Ellis. Efter hand ökade dock intresset även för 
svenska författare. 

Indianböckerna skrevs av män för i första hand pojkar. I det svenska materialet 
finns inga kvinnliga författare. Huvudpersonerna är i de tidiga böckerna vuxna 
män med militära dygder och patriotism som ledstjärnor. Efter första världskriget 
blir huvudpersonerna unga pojkar som kämpar för fred och rättvisa och därför vill 
avslöja skurkar och bovar av olika slag. Kvinnor och flickor har en underordnad 
roll, även om de tar del i handlingen. 

De svenska indianböckerna verkar under hela perioden ha lästs främst för 
äventyrets och spänningens skull. Slutet innebär att hjälten hyllas för väl förrättat 
uppdrag, precis som läsaren förväntat. Omslag och illustrationer tecknades av 
kända konstnärer. Bilderna tar fasta på textens spänningskapande moment och 
lockar till vidare läsning. 
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3 Indianböcker i Sverige 1966–1985

Detta kapitel följer samma uppläggning som kapitel två och inleds med en kortfattad 
historik över periodens barn- och ungdomslitteratur. Därefter följer en genomgång 
av ett urval översatta och svenska indianböcker. Kritikernas syn på indianboksut-
givningen återges med hjälp av recensioner i dagstidningar och tidskrifter medan 
läsarnas upplevelser av indianböcker beskrivs med läsarundersökningar och utdrag 
ur biografier som underlag. Efter detta följer en analys av svenska original från 
1966 till 1985. Med postkolonial teori som utgångspunkt undersöker jag relatio-
nen mellan indianer och vita, vilken bild som tidens författare ger av indianerna 
och hur författarna förhåller sig till koloniseringen av indianska landområden. 
Därutöver tar jag upp genusperspektiv, handlingens komposition samt bokens 
fysiska utseende till diskussion.

Barnbokens ställning i Sverige 
Vid 1960-talets mitt genomgick den svenska litteraturen tydliga förändringar. Gamla 
värderingar ifrågasattes och nya ideologier växte fram. I Den svenska litteraturen 
beskrivs den nya inriktningen: ”och snart tycktes varje författare engagerad: i tredje 
världen, i plundringen, svälten och förgiftningen, i kampen mot de förkvävande 
samhällsstrukturerna och så småningom i att störta det svenska klassamhället.”1

Sonja Svensson konstaterar att samma tendenser som kunnat urskiljas i vux-
enlitteraturen även dyker upp i böcker för barn och ungdomar: ”1960-talets 
debattlusta och allmänna frispråkighet omsattes i barn- och ungdomsböcker, som 
tematiserade både välfärdsstatens problem och förtrycket i tredje världen.”2 Hon 
påpekar vidare att barn- och ungdomsboksförfattarna vinnlägger sig om att ge 
både internationella och historiska utblickar. I Ungdomslitteraturen görs samma 
iakttagelser: ”En ökad medvetenhet om världsproblemen, fokuserad i protesterna 
mot USA:s Vietnamkrig, parades med viljan att sätta det mesta under debatt.”3 
Den diskussion om könsroller, som också tog fart, bidrog till att den traditionella 

1  Tomas Forser och Per Arne Tjäder, ”Strömkantringens tid – 1960-talets debatt och prosaförfattare”, Den 
svenska litteraturen. Medieålderns litteratur 1950–1985 (Stockholm, 1990), s 75‒129; s 77.

2  Sonja Svensson, ”Så skulle världen bli som ny – barn- och ungdomslitteratur efter andra världskriget”, Den 
svenska litteraturen. Medieålderns litteratur 1950–1985 (Stockholm, 1990), s 221–241; s 232.

3 Furuland, m fl 1994, s 288.
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uppdelningen av ungdomslitteraturen i pojk- och flickböcker mer eller mindre 
försvann. I Möte med barnboken konstaterar Lena Kåreland att detta ofta var ett 
medvetet ställningstagande hos författarna.4 

I sin avhandling I ungdomsrevoltens tid följer Lena Kjersén Edman debatten 
om barn- och ungdomslitteraturen från 1966 till 1970.5 Hon lyfter bland annat 
fram de nordiska ungdomsförfattarkonferenser som hölls vartannat år med början 
i Oslo 1964. Det som diskuterades i Stockholm 1966 var framför allt barn- och 
ungdomsbokens ideologi. Stefan Mählqvist noterar i Barnboken i brännpunkten 
att Eva von Zweigbergk, en av föredragshållarna, ställer en kontroversiell fråga 
och gör ett uppfordrande påpekande: ”Hur mycket mörk realism vågar man ge 
unga läsare? Även det nymornade sociala engagemanget är i grund och botten 
moraliserande!”6 Debatten tog fart och kan liknas vid den turbulens som uppstod 
kring sekelskiftet och som jag sammanfattade i kapitel två. Lena Kåreland skriver 
i Inga gåbortsföremål: ”Barnboksdebatten blev vassare, barnboken politiserades, 
och dess ideologi mer än dess estetik kom i rampljuset.”7

En av förgrundsgestalterna i debatten var författaren Gunila Ambjörnsson. 
Hennes första inlägg var en lång artikel med titeln ”Det isolerade barnet – den 
isolerade barnlitteraturen” som publicerades i Bonniers litterära magasin 1967.8 Där 
vände hon sig mot den rådande barnboksutgivningen, som hon ansåg bestod av 
fantasibetonad och lättsmält underhållningslitteratur. Samma år publicerade Gunila 
Ambjörnsson artikeln ”Att göra lodjuren till gräsätare”, som bestod av en enkät till 
sex barnboksförfattare i Sverige.9 1968 sammanfattade Gunila Ambjörnsson sina 
synpunkter i debattboken Skräpkultur åt barnen, vilket gav ytterligare bränsle till 
debatten. Hon var tydligt indignerad över vuxenvärldens nonchalans mot barnkul-
turen och efterlyste större samtidsengagemang i litteratur för barn och ungdomar:

Vad vi vill ha är väl inte bara nya ämnesområden, större realism, en vidgning i 
geografiskt, moraliskt och politiskt avseende, någonting som fångar in hela värl-
den med alla dess skiftningar. Det är också komplikationerna och problemen, en 
vidgning av äventyrets värld. En barnbok skriven av medvetna människor som 
respekterar sin publik, där författaren själv stiger fram med sin egen, inte sam-
hällets representativa uppfattning, även om den är inopportun. Experiment med 

4 Lena Kåreland, Möte med barnboken (Stockholm, 1994), s 104.
5  Lena Kjersén Edman, I ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdomsroman och dess mottagande åren kring 1968 

(Umeå, 1990).
6 Stefan Mählqvist, Barnboken i brännpunkten (Uppsala, 1992), s 25.
7  Lena Kåreland, Inga gåbortsföremål. Lekfull litteratur och vidgad kulturdebatt i 1960- och 70-talens Sverige 

(Göteborg, 2009), s 16.
8 Gunila Ambjörnsson, ”Det isolerade barnet – den isolerade barnlitteraturen”, BLM 1967:2, s 126‒131.
9  Gunila Ambjörnsson, ”Att göra lodjuren till gräsätare”, BLM 1967:6, s 439–444. Titeln anspelar på ett 

uttalande av Sven Wernström: ”Realism är nödvändig och önskvärd men begränsat möjlig. Ett exempel var 
Uno Modins ’Lo’, som var för blodig för biblioteken. Jag vill inte skriva för så små barn att jag tvingas göra 
lodjuren till gräsätare.”, s 442.
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form och innehåll, en bok som går sin publik till mötes och inger den förtroen-
de genom att diskutera, ingenting ta för givet. En barnbok som inpräglar en kri-
tisk och antiauktoritär uppfattning. En litteratur som brutit med alla barnbo-
kens traditionella uppgifter och utplånat gränserna till de vuxnas litteratur. Kort 
sagt: en litteratur.10

Gunila Ambjörnssons önskan om en förnyad barn- och ungdomslitteratur ställde 
stora krav på barn- och ungdomsboksförfattarna. Flera av dem gick i svaromål där 
de intygade sitt engagemang och försvarade sitt arbetssätt.

Utvecklingen mot verklighetstrogna och politiserade ungdomsböcker fortsatte 
in på 1970-talet. Enligt Lena Kjersén Edman kännetecknas åren kring 1970 av en 
ökad utgivning av politiska barnböcker och en önskan om att nå alla barn med god 
litteratur. Lena Kåreland intar en liknande ståndpunkt, när hon definierar decenniet: 
”Under 1970-talet blev den politiskt engagerade litteraturen alltmer etablerad, både 
inom vuxen- och barnlitteraturen. [...] Kravet på författarnas engagemang, som 
funnits i stort sett hela 1960-talet, skärptes och blev i slutet av decenniet alltmer 
ideologiskt färgat.”11 Samtidigt som ungdomsromanen hyllades av både kritiker 
och läsare uppstod en debatt där den ifrågasattes.12 Det som diskuterades var om 
det verkligen behövdes en speciell sorts böcker för tonåringar? Många författare 
skrev ju böcker som riktade sig både till barn och vuxna. AnnaKarin Kriström, som 
undersöker allålderslitteraturens framväxt och utveckling i De gränslösa böckerna, 
skriver: ”Grundläggande för allålderstänkandet vid denna tid var ifrågasättandet 
av skillnaderna mellan kategorierna barn – ungdom – vuxna och den av många 
uttalade viljan att överbrygga vad som uppfattades som konstruerade, hindrande 
gränser mellan generationerna.”13 

En annan fråga som debatterades livligt under 1960-talets slut och hela 1970-talet 
var hur man skulle förhålla sig till populärlitteraturen. Frågan aktualiserades bland annat 
av att utbudet av billiga böcker ökade genom effektivare tryckmetoder och utvidgat 
distributionsnät. Christina Tellgren konstaterar att flera förlag med B Wahlströms i 
spetsen gjorde stora satsningar på nyutgivningar under åren 1973 och 1974.14 De-
battinläggen samlades i skrifterna Ska vi ge barnen skräplitteratur och Skräplitteratur 
för barn, där den senare delvis är en omarbetning av den tidigare.15 Kerstin Stjärne 
hörde till dem som skarpt kritiserade massmarknadsutbudet. Hon visade hur den 

10 Ambjörnsson, Gunila, Skräpkultur åt barnen (Stockholm, 1968), s 26.
11 Kåreland, 2009, s 58 f.
12  Se t ex Sonja Svensson, ”Ett släkte för sig. Om åldersbarriärer i den svenska ungdomsboken 1950‒1975”, 

Kring den svenska ungdomsboken, red Ulla Lundquist och Sonja Svensson (Stockholm, 1977), s 11‒63; 
Kjersén Edman, 1968, s 134 f.

13 AnnaKarin Kriström, De gränslösa böckerna, ny utg (Stockholm, 2008), s 18.
14  Christina Tellgren, På barnens bokmarknad. Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 1966-1975 

(Stockholm, 1982), s 49.
15  Ska vi ge barnen skräplitteratur?, Lars Furuland m fl (Lund, 1975); Skräplitteratur för barn, Lars Furuland m 

fl (Lund, 1980).
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ökade utgivningen av populärpocket, serietidningar och mysterieböcker bidrog till 
massmarknadssektorns expansion.16 Stjärne menade att den här typen av litteratur 
skolade in barnen i en multinationell underhållningsindustri med könsfördomar 
och reaktionära värderingar: ”Genom själva sin schablonerade grundkonstruktion 
spelar de här böckerna en statisk och konserverande syn på världen och människorna 
i händerna. Världen delas i rätt och fel, ont och gott, över- och underklass.”17 

Även debatten om tecknade serier blossade upp på grund av den kraftiga 
expanderingen.18 Bland många olika inlägg kan nämnas Lars Petersons bok Serier-
nas värld. Syftet med boken är att: ”stimulera till eftertanke och kritiskt tänkande, 
då man läser serier.”19 Vid mitten av 1970-talet uppstod en ny form av tecknade 
serier, nämligen seriealbum. I Berättande bilder skriver Helena Magnusson att de 
skiljer sig från serietidningarna genom att albumen har en erkänd upphovsman 
samt att de vanligtvis innehåller en sammanhängande berättelse.20 Till skillnad 
från serietidningarnas rena underhållningskaraktär kunde seriealbumen inrikta 
sig både på äventyr och ämnen av mer verklighetsanknuten natur. 

Mot slutet av 1970-talet började realismen mattas av. I Ungdomslitteraturen 
konstateras: ”Kritiker och forskare hävdade att ungdomsförfattarna var på väg att 
nöta ut sina mönster och att genren behövde förnyas både till form och innehåll.”21 
Följden blev att författarna inriktade sig på skildringar av känslor och existentiella 
funderingar, på psykologiska teman om liv och död samt på tillbakablickar i form 
av historiska böcker. Den svenska utgivningen av Bruno Bettelheims bok Sagans 
förtrollade värld 1979 ledde till förnyade diskussioner om värdet av sagoläsning. I 
Möte med barnboken skriver Lena Kåreland: ”En tydlig vindkantring blev märkbar 
vid början av 1980-talet. Realismen gick tillbaka och fantasyvågen, där de intres-
santaste titlarna var översättningar, började tränga fram [...]. 1980-talet kom att 
präglas av en ökad individualism och av ett förnyat intresse för myt och saga både 
vad gäller barn- och vuxenlitteratur. Ett historiskt engagemang utmärkte även 
decenniet och många historiska ungdomsromaner skrevs.”22 Som exempel på det 
senare nämns bland annat Stig Ericsons böcker. Att de historiska ungdomsböckerna 
var på frammarsch konstateras också av Ingrid Nettervik:

Sedan den socialrealistiska ungdomsromanen stagnerat i slutet på 1970-talet bör-
jade den historiska ungdomsromanen få luft under vingarna. Eftersom det rör 
sig om berättelser som skildrar händelser utanför författarens livsram ligger det i 

16 Artiklar i tidningen Arbetet trycktes om i Kerstin Stjärne, Passningar (Lund, 1977), s 243–257. 
17 Stjärne, 1977, s 251.
18  Enligt Tellgren, 1982, s 31 fördubblades utgivningen av seriealbum och tecknade serier från 1971 till 

1975.
19 Lars Peterson, Seriernas värld (Stockholm, 1974), s 10.
20 Helena Magnusson, Berättande bilder. Svenska tecknade serier för barn (Göteborg, 2005), s 194.
21 Furuland m fl, 1994, s 290 f.
22 Kåreland, 1994, s 123.
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 allmänhet forskarmöda och noggranna undersökningar bakom ett sådant verk. 
Författaren måste bli så väl förtrogen med sin epok att han eller hon kan få tidens 
dofter och ljud att stiga upp ur boksidorna. Sakuppgifter får inte vara felaktiga, 
inte heller får otidsenliga detaljer (anakronismer) placeras in i sammanhanget.23

Kravet på verklighetsbakgrund lever sålunda kvar och många svenska författare vinnlade 
sig om att följa tidens impulser. Som vi kommer att se av det fortsatta resonemanget 
gäller det inte minst de som skrev barn- och ungdomsböcker om indianer.

Indianboksutgivning i Sverige 
Det ökade intresset för andra kulturer tog sig många olika uttryck. När det gällde 
engagemanget för den nordamerikanska ursprungskulturen märktes det bland annat 
genom filmer som Soldier Blue (1970) och Little Big Man (1971). Även om dessa 
snarare framhävde indianromantiken än den dagsaktuella problematiken banade 
de också väg för mer seriösa verk. Ett sådant var Custer died for your sins från 1969 
av Vine Deloria Jr (1933–), vilket översattes till svenska 1971 med titeln Custer 
dog för era synder.24 Boken är en skarp uppgörelse med det amerikanska samhället 
och alla vita, som enligt författaren gett sig ut för att stödja indianerna, framförallt 
missionärer och antropologer. Även Dee Browns (1908–2002) bok Bury my heart 
at Wounded Knee, som utkom i USA 1972, fick stor betydelse för spridningen 
av kunskapen om de amerikanska indianernas historia.25 1969 tilldelades kiowa-
cherokesen N Scott Momaday (1934‒) Pulitzerpriset för sin roman House made 
of dawn, vilket medförde att boken översattes till många olika språk däribland 
svenska med titeln Hus byggt av gryning.26

I Sverige tog sig det stora intresset för indianernas situation också uttryck i star-
tandet av tidskriften Indian-bulletinen. Den utgavs gemensamt av Svensk-indianska 
föreningen och Svenska kommittén för solidaritet med Amerikas indianer under 
åren 1970‒1996. Syftet var i första hand att sprida upplysning, visa sin solidaritet 
och bilda opinion. 

Intresset för indianernas kultur märktes också i barn- och ungdomsböckerna. 
Här fanns ju en lång tradition att bygga på och förlagen gav framför allt ut över-
sättningar av både äldre och nya indianböcker. I kapitel två beskrev jag en ny typ av 
indianböcker som började utkomma i Sverige på 1950-talet och början av 1960-ta-
let. Det var företrädesvis kvinnliga författare som skildrade vita barns upplevelser 
bland indianerna. Istället för äventyr låg fokus på barnens psykologiska anpassning 

23 Nettervik, s 247.
24  Vine Deloria Jr, Custer dog för era synder, [Custer died for your sins, [1969]], övers Staffan Söderblom 

(Stockholm, 1971).
25  Dee Brown, Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee, [Bury my heart at Wounded Knee, [1971]], övers Lars 

Ekegren, urval (Stockholm, 1974).
26  N Scott Momaday, Hus byggt av gryning, [House made of dawn, 1968], övers Gunnar Barklund (Stockholm, 

1975).
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till indianlivet. I Sverige var indianböcker så starkt förknippade med äventyr och 
manliga hjältar att det var svårt att vinna gehör för den här typen av böcker. Nu 
först verkade det som om tiden var mogen. Svensk lärartidnings förlag som 1956 
gett ut Rövad av irokeserna av Anna Jürgen i ”Sagabiblioteket” gav sålunda ut den 
på nytt 1971och 1978. På samma sätt utgavs Mockasinspåret, med första svenska 
upplaga 1954, av Rabén & Sjögrens förlag återigen 1974 och i serien ”En bok för 
alla” 1984. Mest kontroversiell var Lois Lenskis bok Indianernas fånge eftersom 
den har en stark flicka som huvudperson. Den översattes första gången 1960 och 
utkom sedan på nytt i Rabén & Sjögrens satsning på ungdomspocket 1971 och i 
samma förlags serie ”En Lejon-bok”27 1983. 

I den följande genomgången av svenska och översatta indianböcker har jag valt 
texter som tillför genren något nytt med avseende på innehållet. Som jag kom-
mer att visa blir det i de nyskrivna översättningarna allt vanligare med indianska 
barn som huvudpersoner, vilket medför att händelserna ses ur deras perspektiv. 
Flera av författarna nöjer sig inte som tidigare med andrahandsfakta från museer 
och historieböcker utan besöker indianreservat, intervjuar indianer och försöker 
bilda sig en egen uppfattning. Böckerna redovisas i grov kronologisk ordning från 
1966 till och med 1985 efter det svenska utgivningsåret. Genomgången avslutas 
med exempel på indianböcker där förnyelsen framförallt ligger i formen. Nytt för 
1970-talet var bland annat att indianböckerna utformades som seriealbum, bilder-
böcker, sagosamlingar och lästräningsböcker. Stig Ericsons författarskap kommer 
att analyseras djupare i ett följande kapitel. För att ge en rättvisande bild av den 
svenska indianboksutgivningen under de aktuella åren, som till yttermera visso 
är valda med tanke på Stig Ericsons aktiva författarperiod, tar jag med en del av 
hans verk även i denna översikt.  

Efter att ha skrivit några traditionella indianböcker visar Stig Ericson en ny sida 
i den 1966 utgivna boken Hjältejakten. Fortfarande beskrivs indianerna genom en 
vit pojkes upplevelse av dem, men här finns en inlevelse i indianernas situation som 
saknas i de tidigare böckerna. De indianer som huvudpersonen Ned träffar på är inte 
vilda, stolta och farliga som han förväntat sig utan trötta, hjälplösa och slitna männ-
iskor. Den gradvisa medvetenhet om indianernas situation, som Stig Ericson låter sin 
huvudperson uppnå, framstår som en sorts uppvaknande även hos författaren själv. 

Etnografen Ruth Underhill (1884–1984) gav bland annat ut ett omfattande 
verk, som i översättning fick titeln Indianerna i USA.28 Ungdomsboken Antilope 
singer, med den svenska titeln Antilopsångaren på Gebers förlag, ger en utförlig 
beskrivning av paiuteindianernas liv och kultur.29 Här ges fakta om hur de byggde 

27  En Lejon-bok marknadsfördes som ”En modern klassiker till lågt pris” under devisen ”En Lejon-bok en av 
de starkaste”.

28 Ruth Underhill, Indianerna i USA, [Red man’s America, [1953]], övers Alf Ahlberg (Stockholm, 1957).
29  Ruth Underhill, Antilopsångaren, [Antilope singer , 1961], övers Astrid Liljeblad och Harriet Söderblom, ill 

Nils Stödberg (Stockholm, 1967).
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sina hyddor och skaffade sig redskap, hur de jagade och med magisk kraft lockade 
det bästa bytet, antiloperna, till de väntande jägarna. Boken handlar om hur några 
nybyggarfamiljer, som är på väg till Kalifornien, får hjälp av en indianstam och 
därmed lyckas överleva vintern i öknen. Mellan de vuxna råder kylig avvaktan, 
medan barnen däremot snart lyckas överbrygga kulturklyftan. 

I Vildhästen Blixt tar författaren Agnes V Ranney upp problematiken med att 
vara till hälften indian och leva bland de vita.30 Gabriel, som tagits om hand av 
två vita pälsjägare, minns knappt sina föräldrar där pappan var vit och mamman 
av nez percéindianernas stam. När han i tioårsåldern besöker ett nez percéläger 
blir han, för första gången, medveten om sitt ursprung. Året är 1856 och nya in-
dianoroligheter bryter ut. Nybyggarna som tidigare accepterat Gabriel ser honom 
nu som fiende. Författaren, själv dotter till engelska nybyggare, har vuxit upp i 
trakten av Salmon River i Idaho och ger en inlevelsefull beskrivning av miljön. Den 
svenska utgåvan på Berghs förlag har ett förord med en lista på viktiga händelser 
i nordvästra Amerikas historia. 

1969 påbörjade Stig Ericson sitt stora Dan Henry-projekt, där han följer en svensk 
pojke från Stockholm via England till Nordamerika.31 Nu nöjer sig Stig Ericson 
inte med enbart inläst material. Han följer sin huvudperson tätt i spåren och tar 
på ort och ställe reda på alla upptänkliga bakgrundsfakta i tidningslägg, journaler 
och samlingar i olika arkiv. Den kombination av materialsökning och engagemang 
som Stig Ericson ger prov på stämmer väl överens med de ovan nämnda kraven på 
1960- och 1970-talens ungdomsböcker. Under en av sina tidiga USA-resor besökte 
Stig Ericson byn Porcupine i indianreservatet Pine Ridge i Syddakota. Mötet med 
indianerna där bildar underlag till boken Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten.32 
Här uppträder för första gången i de svenska indianboksoriginalen en indian som 
huvudperson. Boken bygger både på egen research och på inläst material. Stig 
Ericson fortsatte att besöka Pine Ridge. I en artikel om en överlevnadsskola, där 
undervisningen utgår från elevernas egen indianska kultur, har han berättat om 
sina samtal med ungdomarna.33 Vid de första besöken var misstänksamheten stor, 
men så småningom tyckte Stig Ericson att han fick så bra inblick i deras värld 
att han vågade skriva om dem. Det resulterade i Den röda vägen 1977 och Du är 
också indian, Pamela 1978.

En annan svensk författare som i likhet med Stig Ericson skrev flera böcker om 
indianer var Helmer Linderholm (1916–1982). I en uppteckning om svenskätt-

30  Agnes V Ranney, Vildhästen Blixt, [Flash of Phantom Canyon, [1963]], övers Ulla Carlbom (Stockholm, 
1969).

31  Stig Ericson, Dan Henrys flykt (Stockholm, 1969); Stig Ericson, Var på din vakt, Dan Henry (Stockholm, 
1970); Stig Ericson, Dan Henry i vilda västern (Stockholm, 1971); Stig Ericson, Blås till attack, Dan Henry 
(Stockholm, 1972); Stig Ericson, Eld ska flamma, Dan Henry (Stockholm, 1973).

32 Stig Ericson, Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten, ill Nils Stödberg (Stockholm, 1971).
33  Stig Ericson, ”Lära för att överleva”, Attack i gryningen, red Yvonne Svenström (Stockholm, 1978), s 

177‒186.
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lingar i Delaware fann Helmer Linderholm en anteckning om det svenska barnet 
Lars Tomasson Bure som omkring år 1700 togs om hand av lenapeindianer när 
föräldrarna dött av smittkoppor. Detta blev utgångspunkten för boken Fredsstigens 
röda, som följdes av ytterligare åtta delar fram till 1980.34 Vid elva års ålder tvingas 
pojken, som fått det indianska namnet Amisko, mot sin vilja att återvända till 
sina vita släktingar. Genom att skildra Amiskos tid som Lars Bure kan Helmer 
 Linderholm jämföra indianernas och nybyggarnas liv. Detta utfaller till indianernas 
fördel och beskrivningen av deras liv och kultur blir oreserverat positiv. Amisko 
väljer att återvända till indianbyn och i de följande delarna får vi följa honom till 
vuxen ålder. 

Antalet svenska original utöver Stig Ericsons och Helmer Linderholms böcker 
blir under den aktuella perioden allt färre. Äventyrens floder av Hans Hägg (1904–)35 
är en ungdomsbok som delvis skildrar indianernas liv ur deras eget perspektiv.36 
Enligt förordet bygger berättelsen på verkliga händelser i Franska Canada 1642. 
Grundmotiven är strider mellan olika indianstammar och mellan indianer och vita, 
i det här fallet irokeser och fransmän. Huvudperson är den femtonårige Ekorren, 
vars far är fransk jägare och vars mor kommer från huronerna. 

En bok som påminner om de traditionella indianböckerna är Jagad av indianer 
skriven av Kjell E Genberg och utgiven på Williams förlag 1974.37 Billy Peters, 14-årig 
engelsk immigrant, spolas över bord innan skeppet når sin destinationshamn. Han 
klarar sig i land och tas om hand av en pälsjägare och hans indianske kompanjon. 
De råkar ut för en mängd äventyr bland fientligt sinnade indianstammar innan 
Billy återbördas till sina nybyggarföräldrar. Samme författare skrev året därpå en 
fiktiv biografi med titeln Apache över apacheindianen Geronimo, som levde från 
1829 till 1909.38 Kjell E Genberg redogör för sina historiska källor i ett förord och 
påpekar bland annat att boken enbart skildrar Geronimos barn- och ungdomsår. 

I serien ”Lindblads historiska ungdomsböcker” utkom ett antal biografiska be-
rättelser om berömda indianhövdingar. Som exempel kan nämnas Röda Molnet av 
Shannon Garst (1899−1981).39 Det är en faktabaserad skildring av Röda molnets 
liv från det att han tämjer sin första vildhäst till dess att han som en gammal man 
ser tillbaka på sin kamp för indianernas rättigheter.

 

34  Helmer Linderholm, Fredsstigens röda (Stockholm, 1972); Helmer Linderholm, På krigets röda stig 
(Stockholm, 1973); Helmer Linderholm, Slavjägarna (Stockholm, 1974); Helmer Linderholm, De röda 
kämpar (Stockholm, 1975); Helmer Linderholm, Förrådda av blekansikten (Stockholm, 1976); Helmer 
Linderholm, Den röda strömmen (Stockholm, 1977); Helmer Linderholm, De röda mot väster (Stockholm, 
1978); Helmer Linderholm, Rött bisonland (Stockholm, 1979); Helmer Linderholm, Hårlösa Björnens 
hemland (Stockholm, 1980). 

35 Jag har inte lyckats ta reda på vilket år författaren dog.
36 Hans Hägg, Äventyrens floder, ill Thor-Leif Dahnielson (Nässjö, 1975). 
37 Kjell E Genberg, Jagad av indianer (Stockholm, 1974).
38 Kjell E Genberg, Apache (Stockholm, 1975).
39  Shannon Garst, Röda Molnet, [ Red Cloud, [1965]], ill Bengt Olof Wennerberg, övers Lennart Allen 

(Stockholm, 1973).
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Nybyggarskildringar är, som tidigare nämnts, en genre där indianer spelar en viktig 
roll i handlingen, även om konfrontationen med indianerna inte utgör huvudmo-
tivet. Olle Mattson (1922–2012) skrev boken Talejten väntar i väst, som skildrar de 
svenska ungdomarna Sackris och Sofias öden i det nya landet.40 De kommer till New 
York 1866 och tar sig med hjälp av tillfälliga arbeten västerut, där de hoppas hitta 
sin kamrat Talejten. Indianerna beskrivs som grymma och hämndlystna beroende 
på att ungdomarna stöter på människor som blivit utsatta för indianernas angrepp. 
Olle Mattson låter dock inte indianfientligheten stå oemotsagd och det blir Sofia, 
som får sista ordet. När Sackris vill ge sig efter indianerna med bössan hindrar Sofia 
honom med orden: ”Nån måste ta mod till sej och inte döda. Det är det som är 
felet... att ingen vågar lita på den andre. Och så bara fortsätter och fortsätter vi.”41 

Satir och ironiska vändningar är ovanligt i indianböckerna. En skämtsam 
bok som driver med myten om indianer och vilda västern är Blåsjöbarna i Vilda 
Västern av Björn Nordström (1939–) och Jonas Sima (1937–).42 Barnen från 
det norrländska Blåsjön åker till Nordamerika med ett donationsbrev som ska 
ge indianerna en del av deras landområden tillbaka. Bisonoxarnas betydelse för 
indianerna jämförs med renarnas för samerna och det konstateras att samerna har 
blivit lika illa behandlade i Sverige som indianerna i USA. Författarna till böckerna 
om Blåsjöbarnen kan möjligen vara inspirerade av böckerna om Vicke Viking av 
Runer Jonsson (1916–2006). Av dessa utkom del fyra i serien först som Vicke Vi-
king i Vinland, men i nyutgåvan ändrades titeln till Vicke Viking hos indianerna.43 
Författaren som häcklar vikingarnas mod och uppblåsthet visar fram en annan 
bild av indianerna. De har kommit betydligt längre än vikingarna i sin utveckling 
genom centralvärmeanläggning och skriftliga nyhetsremsor tryckta med blåbärs-
saft. Teckningarna av signaturen EWK (Evert Karlsson) bidrar till det humoristiska 
intrycket. I serien ”Börja läsa” utgavs 1978 en bok med titeln Malin är indian av 
Hans Peterson.44 Det är ingen indianbok i egentlig mening, eftersom det handlar 
om en svensk flicka som leker indian. Malin är med pappa på fjällvandring och 
tycker att friluftslivet påminner om hur indianerna lever.

1970-talets realism hade nu börjat ge vika för mer känslomässiga och fantasibe-
tonade skildringar. Stig Ericson följde tidens trend och lämnade sin dokumentära 
inriktning till förmån för mer djuplodande personporträtt. De fem böckerna om 
Lilla Vargen är en skildring av en indianstams påtvingade omställning till ett liv på 
ett reservat, sett genom en ung indianpojkes ögon.45 I första boken, Lilla Vargen får 

40 Olle Mattson, Talejten väntar i väst (Stockholm, 1975).
41 Mattson, s 90.
42 Björn Norström och Jonas Sima, Blåsjöbarna i Vilda Västern (Stockholm, 1977).
43  Runer Jonsson, Vicke Viking i Vinland, ill EWK (Stockholm, 1967); Runer Jonsson, Vicke Viking hos 

indianerna, ill EWK (Stockholm, 1985).
44 Hans Peterson, Malin är indian (Stockholm, 1978).
45  Stig Ericson, Lilla Vargen får sitt namn (Stockholm, 1980); Stig Ericson, Lilla Vargen och blårockarna 

(Stockholm, 1981); Stig Ericson, Lilla Vargen och skuggan (Stockholm, 1982); Stig Ericson, Lilla Vargen och 
Den Ensamme (Stockholm, 1984); Stig Ericson, Lilla Vargen och de Talande Tecknen (Stockholm, 1985).
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sitt namn, blir Lilla Vargen medveten om sin identitet som indian och fosterbarn. 
De övriga delarna skildrar olika möten med de vitas kultur och i sista delen, Lilla 
Vargen och de Talande Tecknen, börjar han i de vitas skola. Sviten om Lilla Vargen, 
som är rikt illustrerad med bilder av Tord Nygren och främst vänder sig till yngre 
barn, fokuserar på Lilla Vargens tankar och känslor inför de förändrade livsvillkoren. 

En annorlunda indianbok av den amerikanska författaren Margaret Craven 
(1901‒1980), som på svenska fick titeln Jag hörde ugglan ropa mitt namn, utkom 
1978 på Opals förlag.46 Platsen är den avlägset belägna indianbyn Kingcome vid 
British Columbias kust. Hit skickas den unge prästen Mark Brian som bär på 
en svår sjukdom och bara har några år kvar att leva. Biskopen hoppas att Mark 
ska vinna indianernas förtroende och att deras kultur ska ge honom sinnesfrid. 
Det är en vemodig skildring där byns äldste försöker hålla språket och de gamla 
myterna vid liv medan ungdomarna försvinner till den moderna världens skolor 
och arbeten. Temat med att dokumentera den gamla kulturen finns också i Meine 
Spur löscht der Fluss av den österrikiske ungdomsboksförfattaren Othmar Franz 
Lang (1921‒2005), översatt till svenska med titeln Den siste yana-indianen. 47 
Boken bygger på en dokumentärskildring om en indian som visade sig vara den 
ende överlevande av sin stam.48 1911 hittar en sheriff i Kalifornien en utmärglad 
och trasigt klädd man utanför sitt kontor. En professor i antropologi studerar 
mannens språk och utseende och kommer fram till att han förmodligen hör till 
den utdöda yana-stammen. Författaren konstruerar en bild av denna indianstams 
kultur och levnadssätt. Den noggranna beskrivningen av utseende, känslor och 
egenskaper hos indianen, som kallas Ishi, gör honom till ett objekt snarare än en 
levande människa.

Hadley Irwin är en pseudonym för Ann Irwin (1915–1998) och Lee Hadley 
(1934–1995), två amerikanska författare som skrivit flera böcker om ungdomar 
från olika kulturer. We are Mesquakie, we are one från 1980, på svenska Jag är 
Gömda Hinden, utgiven av Förlaget Barrikaden, bygger på verkliga händelser, 
som inträffade i samband med att en liten indianstam 1845 skulle förflyttas till ett 
reservat.49 Texten skildrar händelserna helt ur ett kvinnligt perspektiv från Gömda 
Hindens födelse till dess hon själv föder en dotter. När mesquakieindianerna flyr 
undan de vita soldaterna kommer Gömda Hinden bort från sin familj. Hon tas 
om hand av vita nybyggare och får stanna hos dem över vintern. Detta ger förfat-
taren tillfälle att jämföra den indianska kulturen med den vita, något som utfaller 

46  Margaret Craven, Jag hörde ugglan ropa mitt namn, [I heard the owl call my name, 1967], övers Gunvor V 
Blomqvist (Stockholm, 1978).

47  Othmar Franz Lang, Den siste yana-indianen, [Meine Spur löscht der Fluss, 1978], övers Meta Ottoson 
(Stockholm, 1980).

48  Theodora Kroeber, Ishi i två världar, [Ishi in two worlds, 1960], övers Roland Adlerberth (Stockholm, 
1963).

49  Hadley Irwin, Jag är Gömda Hinden, [We are Mesquakie, we are one, 1980], övers Jadwiga P Westrup 
(Stockholm, 1981).
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till indianernas fördel. Porträttet av Gömda Hinden och hennes ställning som 
huvudperson är att betrakta som ett genrebrott eftersom indianska kvinnor ofta 
framställts som bakgrundsfigurer i de tidigare indianböckerna. I bokens efterskrift 
redogör författarna för de verkliga händelser som ligger till grund för berättelsen. 
Trots övertygelsen om att ingen kan äga jorden, bestämde sig mesquakiestammen 
för att anamma de vitas villkor och försöka friköpa sitt land. Det lyckades till en 
del, men det som stammen fann mer förnedrande än förlusten av land var dock 
kravet att de skulle glömma sin egen historia, sina traditioner, sitt språk och sin 
religion till förmån för den vita kulturen. De båda författarna ägnade mycket tid 
åt att sätta sig in i indianernas kultur och historia innan de skrev sin bok.50

Önskan om att kunna friköpa sin mark finns också i den tidigare nämnda boken 
Spring, Fanny! Spring! av John Reynolds Gardiner. Berättarperspektivet utgår från 
den tioårige vite pojken Willy. Hans morfar äger en liten gård i Wyoming, men 
har så stora skulder att den är i farozonen. För att rädda gården ställer Willy upp 
i en slädhundstävling med sin hund Fanny. Hans värste medtävlare är indianen 
Tigande Räven, som har sina speciella syften med en eventuell vinst: 

Det sades att ingen vit någonsin hört Tigande Räven tala. Tigande Räven vägra-
de att tala med vita för att de behandlat hans folk så illa. Den stam han tillhör-
de − shoshoneindianerna − som var fredliga frösamlare, hade tvingats flytta från 
Utah och slå sig ner i ett reservat i Wyoming tillsammans med en annan stam 
− arapaho. Tigande Räven drömde om att hans folk skulle kunna återvända till 
sitt land. Han använde alla pengar han vann på tävlingarna till att köpa tillbaka 
mark. Han hade redan köpt fyra gårdar och mer än tvåhundra tunnland jord.51

En bok som fick mycket uppmärksamhet i början av 1980-talet var The indian in 
the cupboard av den engelska författaren Lynne Reid Banks (1929–). Den översat-
tes till många språk däribland svenska med titeln Indianen i skåpet på Rabén & 
Sjögrens förlag 1982.52 Boken blev även filmad och följdes snart av flera delar, varav 
andra delen The return of the indian översattes till svenska.53 I pojken Omris gamla 
skåp förvandlas en liten plastindian till en riktig indian, om än i miniformat, med 
krav på mat, kläder och sällskap. Blandningen av indianbok och fantasy bidrog 

50  Jag har tagit del av författarnas bevarade researchmaterial på Kerlan Collection i Minneapolis. Där 
framgick att de läst flera böcker och artiklar av kvinnliga indianska författare och att de brevväxlade med 
olika indianexperter. De senare var dock inte av mesquakiestammen och trots flera försök att få en sådan 
läsning till stånd, lästes aldrig manuset av någon från just den stammen, vilket kritiserats av indianska 
recensenter. Författarna hade också en livlig korrespondens med sin förläggare på Feminist Press. Där 
diskuterades bland annat arbetsfördelningen mellan män och kvinnor i mesquakiestammen, vad det är som 
gör Grå Måsen, Gömda Hindens mormor, till en så ärad kvinna i stammen och om det borde finnas karta 
och ordlista i boken. 

51 Gardiner, 1982, s 53.
52  Lynne Reid Banks, Indianen i skåpet, [The Indian in the cupboard , 1981], övers Karin Nyman (Stockholm, 

1982).
53 Lynne Reid Banks, Hej indian!, [The return of the Indian , 1986], övers Karin Nyman (Stockholm, 1988).
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 förmodligen till bokens framgång. Många av de traditionella indianböckernas ste-
reotyper återkommer när författaren beskriver Lilla Tjurens beteende. Så beskrivs 
indianens ögon som ”svarta och vilda”. När Omri ger honom coca-cola att dricka, 
undrar han om det är eldvatten. På sin brutna engelska försvarar Lilla Tjuren att 
han tagit många skalper: ”Lilla Tjuren inte ljuga. Stor jägare. Stor krigare. Hur 
visa jag vara son till hövding utan många skalper?”54 Han är vidskeplig och tror 
att det är trolldom med i spelet när lampan lyser. När även en leksakscowboy kall-
lad Boone blir levande uppstår genast stridigheter. Lilla Tjuren skjuter hatten av 
Boone, som blir ursinnig och skriker: ”Far åt helskotta, ditt röa skadedjur! Vänta 
tills jag får tag i dej. Ja ska ta ditt fula röa skinn och göra sovsäck av de!”55 I en 
efterskrift till En bok för allas utgåva 2002 skriver Jan Hansson: ”Det bör påpekas 
att Lynne Reid Banks har en mycket tveksam hållning till konflikten mellan de vita 
kolonisatörerna och den ursprungliga indianbefolkningen i Nordamerika, vilket 
naturligtvis är skälet till att bara två böcker översatts till svenska.”56

1981 tilldelades Helmer Linderholm Nils Holgersson-plaketten och i motive-
ringen heter det bland annat: ”Helmer Linderholm har genom sina imponerande 
kunskaper berikat indianlitteraturen med en nio delar lång serie av nytt slag i 
genren”. Juryn fortsätter: ”Utmärkande för Helmer Linderholm är hans starka 
rättspatos, som genomsyrar seriens alla delar, och hans förmåga till inlevelse i 
en annan kulturs tankevärld. Språket har must och kraft, handlingen tyngd och 
spänning.”57 Samma år påbörjade Helmer Linderholm en ny indianboksserie om 
en fransk flicka som kommer till södra Kanada och där kommer i nära kontakt 
med indianerna. Böckerna om Madelon som börjar med Riddarna och de röda, 
planerades omfatta fem delar, varav Helmer Linderholm hann färdigställa tre 
stycken.58 Om den verkliga Marie Madeleine Jarett de Vercherés, som varit förebild 
för Helmer Linderholms huvudperson, har han berättat i den postumt utgivna 
fackboken I de rödas värld.59

Elizabeth George Speare (1908–1994) var en välkänd ungdomsboksförfattare i 
USA. The sign of the beaver som på svenska fick titeln Bävertecknet gavs först ut av 
Barnboksförlaget Läseleket 1985.60 Boken utspelas i nybyggarmiljö i Maine 1768. 
Snart trettonårige Matt, som ska klara sig själv över sommaren, överlever med hjälp 
av en indianby i närheten. Författaren har ägnat mycket tid åt bakgrundsforskning 

54 Banks, 1982, s 30.
55 Banks, 1982, s 78.
56  Jan Hansson, ”Efterskrift”, Lynne Reid Banks, Indianen i skåpet, övers Karin Nyman (Stockholm, 2002), s 

201.
57  Anna Birgitta Eriksson, & Lena Kjersén Edman, Pris vare barnboken! (Stockholm, [1999]), s 47. Nils 

Holgersson-plaketten, som instiftats av Sveriges Allmänna Biblioteksförening, utdelas årligen till författaren 
av föregående års bästa barn- och ungdomsbok.

58  Helmer Linderholm, Riddarna och de röda (Stockholm, 1981); Helmer Linderholm, I de rödas krig 
(Stockholm, 1982); Helmer Linderholm, Fredens hemliga stig (Stockholm, 1983).

59 Helmer Linderholm, I de rödas värld (Stockholm, 1983), s 101 ff.
60  Elizabeth George Speare, Bävertecknet, [The sign of the beaver, 1983], övers Jadwiga P Westrup (Stockholm, 

1985).
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och källstudier. Trots detta anger hon inte till vilken stam indianerna hör. Den 
positiva bilden av indianerna störs dessutom av att författaren låter indianerna tala 
den vanliga formen av bruten engelska. I den svenska översättningen heter det 
till exempel: ”För vad jag läsa? Farfar stor jägare. Far stor jägare. De inte läsa.”61 
Intrycket av indianerna som ett naturfolk, vilket måste ge vika för den vite man-
nens övertag, kvarstår. Å andra sidan visar Speare tydligt hur beroende Matt är av 
indianerna för sin överlevnad, vilket gör att styrkeförhållandena inom boken växlar.

1985 utkom en bearbetad variant av den tidigare nämnda boken En svartfothövdings 
självbiografi av hövdingen buffelbarnet Långa Lansen från 1929 skriven av Sylvester 
Clark Long.62 Redan 1928 när boken kom ut i USA första gången konstaterade 
läsare och kritiker att boken inte kunde vara någon självbiografi, eftersom buf-
feljakterna sen länge hade upphört, när Sylvester Clark Long växte upp. I förordet 
skriver Bertil Thörn från Indianklubben om författarens ursprung.63 Thörn har i 
sin tur hämtat sina uppgifter från boken Long Lance. The true story of an impostor 
av Donald B Smith.64 Vi får veta att Sylvester Clark Long inte härstammade från 
svartfotsindianerna och att han snarare hade afroamerikanskt påbrå i släkten. Med 
falska uppgifter om ålder och ursprung lyckades han ta sig in på internatskolan 
Carlisle, som endast var avsedd för indianbarn. Här tog han sig namnet Long 
Lance. Efter studier vid en ansedd militärskola, skickades Long till Europa, där 
han deltog i första världskriget. Tillbaka i USA fick han anställning på tidningen 
Herald i Calgary. Det var under reportageresor som Long kom i kontakt med 
svartfotsindianerna. Han besökte de olika reservaten vid ett flertal tillfällen och 
lyssnade på de gamla männens berättelser om livet på prärien. Namnet Buffalo 
Child fick Sylvester Clark Long när han upptogs som medlem i svartfotsstammen 
Blood. Under en föreläsningsturné uppmärksammades han av en redaktör, som 
ville att Long skulle skriva en bok om svartfotsindianernas vardag och livsmiljö. 
För att boken skulle vara lätt att leva sig in i föreslog redaktören att Long skulle 
skriva boken som om han själv hade upplevt det som berättades. 

Långa Lansen börjar med minnesbilder från indianpojkens tidigaste år. När han 
var fyra år började ridträningen och vid fem års ålder de iskalla bad som indianerna 
underkastade sig hela vintern. För att lära sig uthärda smärta piskades ryggen med 
björkris och händerna brändes med brinnande tallbarr. Därefter följer beskrivningar 
av lekar, förflyttningar mellan olika boplatser, tämjande av vildhästar och strider 
med andra indianstammar. Boken avslutas med det vemodiga konstaterandet att 
indianernas kringströvande liv är förbi och att det gäller för indianerna att passa 
in i det nya liv som är förutbestämt för Nordamerikas befolkning.

61 Speare, 1985, s 138.
62  Sylvester Clark Long, Långa Lansen. En svartfotsindian, [Long Lance. The autobiography of a blackfeet 

Indian chief, by Chief Buffalo Child Long Lance, 1928], övers Brita Hebbe, ill Bengt Arne Runnerström 
(Stockholm, 1985).

63 Bertil Thörn, ”Förord till den svenska upplagan”. Long, 1985, s 9‒13.
64 Donald B Smith, Long Lance: the true story of an impostor (Toronto, 1982).
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Som jag nämnde i inledningen till detta kapitel diskuterades seriernas karaktär 
livligt på 1960- och 1970-talet. När det gäller serier om vilda västern hävdar Lars 
Peterson i Seriernas värld att tecknarna gör sig skyldiga till historieförfalskning i 
skildringen av förhållandena mellan de vita inkräktarna och indianerna. Vad han 
efterlyser är indianernas egen version i serieform av historien om de vitas undan-
trängande av indianerna på den nordamerikanska kontinenten. Tio år senare kan 
Lars Peterson i Seriealbum på myternas marknad konstatera att han blivit åtminstone 
delvis bönhörd genom att flera tecknare gjort noggrann research när de tagit sig an 
ämnet.65 Den holländskfödde författaren och tecknaren Hans Kresse (1921‒1992) 
valde sålunda seriealbumets form, när han ville berätta indianernas historia. I första 
delen, som fick titeln Åskans herrar, skildrar Kresse spanjorernas invasion omkring 
1540.66 Händelserna utspelas i trakten kring Rio Grande i nuvarande New Mexico 
och indianerna är av apache- och pueblostammen. Bilden av indianerna är positiv 
för att inte säga idealiserande, medan spanjorerna framställs som grymma och 
krigiska både vad gäller utseende och handling. 

Serien ”Yakari”, som utkom på förlaget Carlsen/if, tecknades av Claude Ri-
beaupierre under pseudonymen Derib medan André Jobin (signaturen Job) stod 
för manus.67 Lars Peterson skriver: ”I seriealbumen om Yakari erbjuds något lika 
unikt som sympatiskt – nämligen en positiv identifikationsmöjlighet med en 
indianpojke.”68 Handlingen utspelas innan de vita gjort intrång i indianernas 
värld och vänder sig till mindre barn. Claude Ribeaupierre stod själv för både 
text och bild i serien ”Buddy Longway”, som vänder sig till äldre ungdomar.69 
Huvudpersoner är pälsjägaren Buddy Longway, hans indianska hustru Chinook 
och så småningom barnen Kathy och Jeremias.

Bilderböcker om indianer är ett nytt inslag i den svenska indianboksutgivningen 
på 1980-talet, vilket visar att indianboksgenren vidgats till att omfatta även lägre 
åldrar. Engelsmannen Paul Goble (1933–) har ägnat huvuddelen av sitt författar-
skap till att återberätta och illustrera indianska myter och legender. På 1970-talet 
besökte han indianreservat i Syd-Dakota, där han upplevde indianska ceremonier 
och lyssnade på de gamlas berättelser. The gift of the sacred dog med den svenska 
titeln Sagan om den heliga hunden är den första i en lång rad bilderböcker av Paul 
Goble som översatts till svenska.70 Boken återger en legend om hur de svältande 
prärieindianerna fick hästen som gåva av den Store Anden så att de lättare skulle 
kunna jaga bufflarna. Goble anger ingen direkt källa, men skriver i början av 

65 Lars Peterson, Seriealbum på myternas marknad (Stockholm, 1984).
66 Hans Kresse, Åskans herrar, [Les maîtres du tonnerre, 1973], övers Ingrid Emond (Stockholm, 1976).
67 Derib, Yakari, [Yakari, 1978], övers Ingrid Emond (Stockholm, 1978). Serien utkom i 14 delar.
68 Peterson, 1984, s 188.
69  Derib, Chinook, indianflickan, [Chinook, 1974], övers Sture Hegerfors (Stockholm, 1977). Från 1977 till 

1988 utkom 16 delar.
70  Paul Goble, Sagan om den heliga hunden, [The gift of the sacred dog, 1980], övers Gunvor V Blomqvist 

(Stockholm, 1981).
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boken att det finns många berättelser om hur indianerna fick de första hästarna. 
Illustrationerna sträcker sig över hela uppslag och både människornas kläder och 
naturen återges i starka färger. 

Samlingar med indianska myter, sagor och legender översattes i rikt mått vid 
1970-talets mitt. Det kan tyckas vara ett brott mot den rådande dokumentära 
inriktningen, men samtidigt var det ju ett sätt att sprida kunskap om indianernas 
kultur. Antagandet bekräftas av förordet till boken Indiansagor: ”Vår tid och vårt 
levnadssätt känns så avlägsna från deras [indianernas], men också våra barn kan 
dra nytta och ha glädje av att försöka förstå, hur små indianbarn på andra sidan 
jordklotet en gång levde, hur deras föreställningsvärld såg ut och vilka sagoväsen 
den befolkades av.”71 De här sagorna knyts inte till någon speciell stam. Annor-
lunda förhåller det sig med de fyra häften som ingår i den pedagogiska serien 
”Sagor i gruppsamtal” utgivna av Libers förlag.72 Där utgår respektive saga från den 
indianstam som berättat den. I ett efterord beskrivs vad som är karakteristiskt för 
just den stammen och en liten karta visar var i Nordamerika dessa indianer levde.

Även den nya typen av lästräningsböcker som började utkomma på 1970-talet 
hade ibland indianer som tema. Den amerikanske författaren Nathaniel Benchley 
(1915–1981), vars bok Small Wolf översattes till svenska med titeln Lille Vargen  
1973, skrev flera engagerade indianböcker för nybörjarläsarna.73 I förordet finns 
en förklaring till varför indianerna tvingades flytta längre och längre västerut: 
”Canarsee-indianerna, som ’sålde’ Manhattan till holländarna, hade inte större 
rätt till landet än någon annan – de bodde i Brooklyn-området – och detta att äga 
land tycktes dem lika orimligt som att äga himmel och hav. De tog glatt emot de 
pengar som holländarna erbjöd dem, och alltför sent insåg de att den vite mannens 
uppfattning om äganderätt var en helt annan än deras egen.”74 Margaret Friskey 
(1903‒1982) skrev bland annat en serie böcker om den unge indianen Två-Fot. I 
Två-Fot och örnfjädern bekräftas en liten indianpojkes identitet när han utbrister: 
”Jag är en Indian, Indian, Indian, stolt över det, över det, över det, modig som en 
buffel, buffel, buffel, modig som en buffel-tjur.”75

Som jag nämnde i avsnittet om barn- och ungdomsbokens ställning 1966 till 
1985 ökade utgivningen av populärlitteratur under 1970-talet. De tidiga indi-
anböckerna av bland andra J F Cooper och Edward S Ellis utgjorde nu en stor 

71  Indiansagor, övers Carina Trulsson, ill Amis Hagström och Gunilla Hagberg (Stockholm, 1975), s 8 f. 
Uppgift om originaltitel saknas. Sagorna har förmodligen hämtats från olika samlingar.

72  I serien ingår Fågeln och björnen, Hur jorden kom till, Pojken och valen, Den talande stenen samt 
Handledning. Sagorna är upptecknade och illustrerade av Nancy Hands. John M Steinberg har översatt 
sagorna och skrivit samtalsfrågor till dem. Alla fem volymerna är utgivna i Stockholm, 1979.

73  Nathaniel Benchley, Lille Vargen, [Small Wolf, [1972]], ill Joan Sandin, övers Marianne Gerland-Ekeroth 
(Stockholm, 1973); Nathaniel Benchley, Röda Räven och hans kanot, [Red Fox and his canoe, [1964]], ill 
Arnold Lobel, övers Erna Knutsson (Stockholm, 1967).

74 Benchley, 1973, s [4].
75  Margaret Friskey, Två-Fot och örnfjädern, [Indian Two Feet and his eagle feather, [1967]], ill John och Lucy 

Hawkinson, övers Viveka Brage (Stockholm, 1974), s 13.
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del av detta utbud. Som exempel kan nämnas Wahlströms fortsatta utgivning av 
böckerna om Hjortfot.76 Samhället hade emellertid genomgått stora förändringar 
och det var omöjligt att ge ut böckerna i befintligt skick. De bearbetades därför för 
att anpassas till tidens synsätt. En jämförelse av böckerna Med Hjortfot på äventyr 
från 1936 respektive 1970, båda på Wahlströms förlag, ger en uppfattning om 
bearbetningarnas art. En mening som 1936 löd: ”Därför att det ligger i indianens 
natur att hämnas” (s 41), översattes 1970 med: ”Dom vill naturligtvis hämnas” 
(s 41).77 Ett uttalande från 1936 som ”Det är karakteristiskt för den amerikanske 
indianen, att han ofta brukar leka med sitt offer” (s 106) blir 1970 ”Det hände 
ofta att de amerikanska indianerna lekte med sina fångar.” (s 84). Vidare kan 
uppmaningen ”skjut hunden” (s 51) mildras till ”skjut den boven” (s 49). 

Christina Tellgren konstaterar i sin undersökning av barnboksutgivningen 
i Sverige att Edward S Ellis är den författare som står för den största delen av 
omtryckta böcker och att den äldsta titel som var i produktion 1980 på B Wahl-
ströms förlag var Ljudlösa steg av Edward S Ellis.78 Tillsammans med ytterligare 13 
Hjortfot-böcker utgör denna titel den äldsta långserien i förlagets ungdomsböcker. 
Samtliga delar trycktes om under Tellgrens undersökningsperiod 1966‒1975. Av 
J F Coopers böcker var det framförallt Den siste mohikanen som bearbetades och 
nyöversattes.79 Karl Mays böcker hade förlorat i popularitet efter andra världskriget, 
då de hade använts i propagandasyfte av nazisterna, men förekom ändå sporadiskt 
i nyutgivningen.80

Genomgången av översatta och inhemska indianböcker i Sverige visar således 
att intresset för indianernas liv och kultur var stort och livaktigt under hela den 
undersökta perioden.81

76  Första delen med titeln Hjortfot gavs 1966 ut i en elfte upplaga i ”ny modern översättning av Thorleif 
Hellbom”. Den blev därefter omtryckt i 12 uppl 1969; 13 uppl 1972; 14 uppl 1974; 15 uppl 1979. 

77  Edward S Ellis, Med Hjortfot på äventyr, [The lost trail, [1884]], övers Georg Öberg (Stockholm, 1936); 
Edward S Ellis, Med Hjortfot på äventyr, övers Jan Samuelson, 7 uppl (Stockholm, 1970).

78  Tellgren, s 63 f. Ljudlösa steg utkom först i svensk översättning på Billes förlag 1897. På Wahlströms förlag 
utkom den första gången 1915.

79  Exempel: Tidens förlag: J F Cooper, Den siste mohikanen, övers Gustav Sandgren, ill Eric Palmqvist, ny 
rev uppl (Stockholm, 1967); Niloés förlag: J F Cooper, Den siste mohikanen, övers Harry Lundin, ill H 
M Brock (Stockholm, 1980); Wahlströms förlag: J F Cooper, Den siste mohikanen, övers Carla Wiberg, 
ill. Bengt Olof Wennerberg (Stockholm, 1983). I serien ”Sagas berömda böcker”: J F Cooper, Den siste 
mohikanen, övers Harry Iseborg, ill Erik Prytz, 2 uppl (Stockholm, 1976), 3 uppl (Stockholm, 1979).

80  Som exempel kan nämnas Karl May, Winnetou, [Winnetou, der rote Gentleman, 1893], övers Solveig 
Karlsson (Stockholm, 1971) i serien ”B Wahlströms ungdomspocket”; Karl May, Svarta mustangen, 
[Der schwarze Mustang, 1900], övers Niklas v Zweigbergk (Stockholm, 1977) i serien ”De klassiska 
ungdomsböckerna” på Lindblads förlag. Stefan Mählqvist skriver i Läsning för barn, 1978, s 163 om Karl 
Mays böcker: ”De kom att anses som lämplig nationalistisk pojkläsning under den nazistiska eran.” Enligt 
Ungdomslitteraturen av Furuland m fl, s 106 skickade Joseph Goebbels böcker av Karl May till soldaterna 
vid östfronten för att de skulle stärkas i sin nationella självkänsla. 

81  I 10 års bästa barnböcker 1965–1974. Ett kvalitetsurval sammanställt av SAB:s specialgrupp för barn- och 
tonårsverksamhet (Lund, 1975) återfinns ett 20-tal indianböcker bland de ca 650 titlarna. Slukarboken 1. 
Böcker i 12 aktuella intresseområden för mellanåldern (Lund, 1980) har ”Indianer – förr och nu” som ett 
aktuellt genreområde.
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Svensk indianbokskritik 
I kampen för att höja barnbokens status blev även kritiken föremål för diskussion. I 
Skräpkultur åt barnen påpekar Gunila Ambjörnsson att ”barnbokskritikens utövare 
alltför ofta är okunniga och saknar de mest elementära kvalifikationer för sin uppgift, 
barnbokskritiken arbetar under helt otillfredsställande förhållanden, det råder en 
olycklig isolering från övrig litterär/kulturell diskussion”.82 Samtidigt konstaterar 
Lena Kåreland i Inga gåbortsföremål att Dagens Nyheters barnboksbevakning både 
var opinionsbildande och influerad av de allmänna kulturströmningarna. Margareta 
Strömstedt som var ansvarig för barnbokssidan tog ofta upp aktuella debattämnen, 
bland annat diskuterades vilken inställning till människor med annan hudfärg som 
kom fram i barnböckerna. Både Margareta Strömstedt och hennes efterträdare An-
nika Holm var noga med att alla åsikter skulle komma till tals. 

För att visa hur indianböcker under den här perioden presenterades i svenska 
tidningar och tidskrifter har jag valt ut ett antal recensioner där skribenterna kom-
menterar indianböckernas förändrade innehåll. En recension av Ruth Underhills 
bok Antilopsångaren inleds med följande konstaterande: ”På senare år har det 
kommit en hel del böcker, många avsedda för barn, som ger en mera nyanserad 
bild av de olika indianstammarnas villkor.”83 Gunila Ambjörnsson pekar på Ruth 
Underhills kunnighet om indianernas levnadssätt: ”författaren får anledning att 
måla upp en noggrann och trovärdig bild av en indianstams vardagsliv och kamp 
för tillvaron, samtidigt som hon kan bidra till förståelsen av indianernas seder, bruk 
och föreställningar.”84 Ingrid Sjöstrand understryker också författarens förmåga att 
överbrygga skillnaderna mellan de olika kulturerna: 

Underhill är inte bara kunnig antropolog, utan också god vardagspsykolog. His-
torien om hur de vita barnen så småningom lyckas göra sig förstådda av indian-
pojken blottar den enorma kulturklyftan, men visar också att den knepigare de-
len av mänskligheten, barnen, kan ta sig över den – om de vill. Och det vill de. 
För dem är skillnaderna spännande, inte skrämmande som för de vuxna.85

Även Svenska Dagbladets recensent kommenterar det etnografiska kunnandet och 
skildringen av vänskapen mellan barnen. Avslutningsvis framhålls boken som ett 
inlägg i de på 1960-talet pågående diskussionerna om indianernas rättigheter: 
”Kanske har den dock sin största förtjänst som tankeväckare i rasfrågan.”86

Stig Ericsons böcker om Dan Henry fick genomgående positiv kritik. Om Blås 
till attack, Dan Henry heter det bland annat: ”Det behövs många sådana böcker  

82 Ambjörnsson, 1968, s 40. 
83 Kerstin Gamstorp, ”Indianer och svarta”, SDS 26.11.1967.
84 Gunila Ambjörnsson, ”Indianer och nybyggare”, GHT 9.12.1967.
85 Ingrid Sjöstrand, ”Nybyggare”, DN 18.11.1967.
86 Eva Melin, ”Annorlunda indianböcker”, SvD 23.11.1967.



150

IndIanböcker I sverIge 1966–1985

– framförallt är det viktigt att många läser dessa böcker – för att dämpa och helst 
döda den genomfalska myten om den ärofulla kolonisationen och om hur gräns-
patruller offrar sitt liv för att skydda civilisationen mot de vilda infödingarna, 
dvs för att skydda inkräktarna mot landets ursprungliga befolkning.”87 Gunilla 
Borgström instämmer när det gäller att ge liv åt personer och historiska händelser: 
”Han [Stig Ericson] har metoden att med en detaljrik, spännande berättelse få 
läsaren att tänka: så här ska historia skildras, då får den närhet, begriplighet och 
intresse”88 Stig Ericsons samtida ungdomsskildringar bemöttes däremot med ett 
mer blandat mottagande. De flesta recensenterna är överens om att den här typen 
av böcker är unika och att de behövs. Så skriver till exempel Kent Hägglund: ”’Den 
röda vägen’ är viktig för det finns nästan inga ungdomsböcker om indianerna i 
dagens USA. Och den är en mycket bra bok.”89 Ulf Wickbom, som hyllade Dan 
Henry-böckerna, är mer skeptisk och tycker att Stig Ericson i Den röda vägen saknar 
distans till sitt ämne: ”hans reservationslösa medkänsla gör att boken blir mera 
ett subjektivt reportage än genomarbetad litteratur.”90 Kerstin Stjärne menar att 
blandningen av reportage och utvecklingsroman ställer till problem: ”Den svenske 
författaren som gör reportaget måste lita till hörsägen, rykten, berättelser, vilket 
ibland skapar en osäkerhetskänsla (hur var det egentligen?) som undvikits om han 
hållit sig närmre Franks upplevelser och hans ökande information.”91

Helmer Linderholms böcker blir väl mottagna av tidens kritiker. Så skriver Gunila 
Ambjörnsson om Fredsstigens röda, den första boken om den vite indianpojken 
Amisko: ”Det är en av de få indianböcker som bärs upp av en spännande handling 
och ändå är etnografiskt riktig, full av medkänsla och inlevelse i indianernas liv 
och kunskap om deras situation.”92 Flera recensenter påpekar böckernas analogiska 
förhållande med nutiden, det vill säga textens förmåga att spegla läsarens egen tid 
i de skildrade historiska händelserna. Så avslutas en recension av Slavjägarna med 
orden: ”Tanken går lätt till andra underkuvade människor i vår tid.”93 Entusiasmen 
över Helmer Linderholms förmåga att återkomma med en ny bok i serien varje år 
är stor. När det kommer till den femte boken Förrådda av blekansikten får förfat-
taren beröm både för sin kunnighet och sin inlevelse i ämnet: 

 
Linderholm är enormt insatt i den här tidsepoken. Han känner i detalj skogsin-
dianernas livsförhållanden och tänkesätt och indiankrigens historia. Det är inga 
kalla fakta som rabblas fram. Helmer Linderholm skriver spännande äventyrs-
böcker, där kunskaperna används för att fördjupa skildringen, för att levandegöra 

87 Birgitta Tingdal, ”Kriget ur indianernas synvinkel”, GHT 13.12.1972.
88 Gunilla Borgström, ”Så här ska historia skildras”, DN 11.11.1972.
89 Kent Hägglund, ”En viktig indianbok”, DN 11.2.1978.
90 Ulf Wickbom, ”Han kan bättre”, SvD 4.12.1977.
91 Kerstin Stjärne, ”Passning”, Arbt 23.11.1977.
92 Gunila Ambjörnsson, ”Fredsälskaren på krigsstigen”, DN 9.12.1972.
93 Rune Johansson, ”Indianbok (inga vita hjältar)”, DN 21.12.1974.
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och gestalta. I ’Förrådda av blekansikten’ får vi uppleva händelserna helt ur indi-
anernas synvinkel. Indiansamhället är det hemvanda, det varma, det säkra, med-
an allt det som de vita står för upplevs som ett hot.94

Efter hand som serien fortsätter blir recensionerna färre, även om det dyker upp 
några omdömen varje år. Fortfarande påpekas det faktum att vi nu ser händelserna 
från indianernas sida och att det invanda mönstret med indianerna som blodtör-
stiga hämnare nu är brutet: ”Det viktiga med Den röda strömmen är att den talar 
sanning. Det är de röda som försvarar sig och de vita som angriper. Inte tvärtom. 
Det är de vita som mördar och bränner ner.”95 Efter att ha läst alla delarna om 
Amisko konstaterar Anne-Marie Alfvén-Eriksson: ”Det är en imponerande bokserie 
Linderholm skrivit. De tidigare banden är de mest spännande och händelserika, 
de senare har en lugnare rytm och skildringar av indianernas seder dominerar.”96 

Även böckerna om Madelon blev väl mottagna. Gudrun Fagerström som själv 
studerat indianernas trosföreställningar skriver om de två första delarna Riddarna 
och de röda och I de rödas krig: ”att det är grundliga forskningar som ligger bakom 
författarens rapporter om indiansk kultur och historik står utom allt tvivel. Så kan 
han också i dessa böcker med oförminskad kraft bjuda på intressant och spännande 
läsning om detta folk, där kvinnans dominerande ställning och vördnaden för na-
turen starkt föregriper nutida kvinnosaks- och miljöfrågor.”97 När den andra delen 
kom ut hösten 1982 var Helmer Linderholm död. Recensionerna påverkas naturligt 
nog av detta och författarkollegan Carl-Anders Norrlid hyllar hela Linderholms 
författarskap: ”Mot vår inskränkthet ställde han det bästa i indianernas uppfattning. 
Det han ville skapa var en motbild till den gängse föreställningen om indianfolken. 
Vad som är fiktion och vad som är fakta i hans berättelser blir därför oväsentligt.”98 

Kritiker som mestadels recenserar vuxenböcker kan ha svårt att se den enskilda 
boken i ett större barnbokssammanhang. Trots att både Stig Ericson och Helmer 
Linderholm skrivit ett antal indianböcker 1975, ger Viktor Hagberg följande 
omdöme om Hans Häggs bok Äventyrens floder: ”Jag är personligen tacksam för 
att det i det här landet finns någon som vill och kan skriva en realistisk, sakkunnig 
berättelse med det spänningsmättade triangeldramat mellan irokeser, huroner och 
vita inkräktare som motiv.[...] vågar jag säga att den tillhör det bästa som skrivits om 
indianer för svensk ungdom av en svensk författare.”99 Försöket att ironisera över 
indianernas situation så som i Björn Norström och Jonas Simas bok Blåsjöbarna i 
Vilda Västern är enligt recensenten Kent Hägglund inte så väl genomfört, som han 

94 Kent Hägglund, ”Nya indianböcker (Linderholm i särklass)”, DN 8.1.1977.
95 Mikael Sekund, ”Sanning om indianer”, SvD 11.12.1977.
96 Anne-Marie Alfvén-Eriksson, ”Lyckligt slut på indiansvit”, DN 24.1.1981.
97 Gudrun Fagerström, ”Helmer Linderholm − de rödas riddare”, StT 29.9.1982.
98 Carl-Anders Norrlid, ”Adelsdam hos Kanadas indianer”, NA 20.11.1982.
99 Viktor Hagberg, ”En bok om en glömd indian-epok”, JP 31.5.1975.
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skulle önska.100 Personerna blir tomma schabloner, som det är svårt att engagera 
sig i. Ett misstag är att författarna beskriver navajoindianerna som prärieindianer, 
vilket är missvisande eftersom navajoindianerna hör till ett annat kulturområde 
och livnär sig av fåravel och jordbruk.

I ett författarporträtt av Hadley Irwin skriver Britt Engdal angående Jag är 
Gömda Hinden: ”Berättelsen läggs i flickans mun och Hadley Irwin lyckas skapa 
ett trovärdigt språk, präglat av enkelhet, poesi och intensitet, som gör att läsaren 
totalt identifierar sig med indianflickan.”101 Författaren Ingegärd Martinell är minst 
lika positiv både till språket och boken i sin helhet: ”’Jag är Gömda Hinden’ är en 
oerhört gripande bok, smärtsamt ren och vacker. Den har ett alldeles eget språk 
som är ett slags kärv poesi. Det är den allra bästa indianbok jag någonsin har läst, 
på en gång förkrossande och ljuv.”102 Även Bävertecknet av Elizabeth George Speare 
hyllas av Gunilla Borén i Dagens Nyheter: 

Detta är en rik bok och en av de bästa jag läst på detta tema. Den känns alltige-
nom trovärdig, har en naturlig dramatik och bidrar till en förståelse för såväl in-
dianer som vita nybyggare. Den är komponerad i flera skikt och kan läsas på fle-
ra plan. Under den spännande ytan, som verkligen bjuder på mycken dramatik, 
ligger beundran och respekt för indianernas förmåga att leva i samklang med na-
turen, att kunna överleva utan de vitas hjälpmedel.103

De psykologiskt trovärdiga porträtten av både nybyggarpojken och indianpojken 
kommenteras av flera recensenter. Författarens grundlighet och engagemang 
får också lovord: ”Författaren har dessutom stora kunskaper om, och förståelse 
för, indianernas sätt att leva och detta genomsyrar hela boken utan att det blir 
pekpinneaktigt.”104

I en recension med titeln ”En trovärdig bluff” skriver Lars Åberg om Långa 
Lansen av Sylvester Clark Long.105 Han anser att boken ger en trovärdig bild av 
svartfötterna och påpekar att Long måste varit en god lyssnare. Däremot är han 
kritisk till berättarjagets okänslighet och personskildringens stereotypa klichéer, 
något som recensenten menar beror på att Långa Lansen, enligt bokens förord, 
själv är en bluff.  

Tecknade serier om indianer fick inte mycket uppmärksamhet av svenska kritiker. 
Under vinjetten ”De nya serierna” presenterades dock seriealbum i Dagens Nyheter. 
Om de sex första delarna av ”Indianserien”, som dittills kommit ut, skrev Kent 

100 Hägglund, ”En viktig indianbok”.
101  Britt Engdal, ”Hadley Irwin”, Författare & illustratörer för barn och ungdom, 4 (Lund, 1999), s 85‒95; s 

88.
102 Ingegärd Martinell, ”Gripande indianbok”, AB 19.12.1981. 
103 Gunilla Borén, ”Räddad av en indian”, DN 10.12.1985.
104 Staffan Wennerlund, ”Starka pojkporträtt”, GP 5.3.1986.
105 Lars Åberg, ”En trovärdig bluff”, DN 1.3.1986.
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Hägglund: ”Hans Kresse kombinerar historiska kunskaper med skapande fantasi 
och ger en levande och spännande rekonstruktion av den här indiankulturen.”106 
Han kommenterar också serien om siouxpojken Yakari som vänder sig till min-
dre barn: ”Det fina med ’Yakari’ är att de fantastiska äventyren håller sig nära en 
indiansk sagotradition.”107

Som framgår av de valda exemplen återkommer recensenterna till indianböcker-
nas verklighetsanknytning. Många kommenterar att författarna är väl pålästa och 
därmed ger en ny bild av indianerna. Vad gäller de amerikanska böckerna som Jag 
är Gömda Hinden och Bävertecknet blir många kritiker gripna av de utsatta barnens 
förhållanden, vilket i sin tur leder till att de blir positivt inställda till boken.
 
Läsarnas intresse för indianböcker 
Det ökade intresset för barn- och ungdomsböcker som jag diskuterat i början av 
kapitlet ledde också till att läsarna blev föremål för uppmärksamhet. Ett antal större 
och mindre läsarundersökningar genomfördes vid landets skolor. I Bokläsaren, 
en översikt över nordiska läsvaneundersökningar, sammanfattar Lilian Nowak 
vad som framkommit vid utfrågningar av barn och unga på 1960-talet.108 Hon 
visar att läsintressets uppdelning i ålder och kön i stort sett är av samma slag som 
vid de undersökningar som gjordes på 1940-talet. Författarna är i regel nya men 
läsarna dras i stort sett till samma genrer i samma ålder. Pojkar och flickor skiljer 
sig fortfarande åt i fråga om läsinriktningen. Pojkarna läser deckare med manliga 
huvudpersoner, äventyrsberättelser och en hel del fackböcker. Flickorna läser deckare 
med kvinnliga huvudpersoner, romantiska flickböcker och äventyrsberättelser. 

Under åren 1964 till 1967 genomfördes en omfattande elevenkät vid några 
skolor i Stockholm där huvudsyftet var att ge information om uppsättningar av 
fiktionsböcker för årskurserna 2−6.109 Barnen fick bland annat svara på om de läst 
hela boken och poängsätta böckerna med 5 som högsta poäng. Som exempel kan 
nämnas den lättlästa boken Den lille indianen och hans häst av Margaret Friskey, 
som lästes av både flickor och pojkar och gemensamt fick 4,2 poäng. Bland böcker 
för de äldre barnen fanns inga indianböcker, men flera hästböcker där indianer 
spelar en viss roll. Dessa lästes i lika hög grad av flickor och pojkar, men fick högre 
poäng av flickorna. 

1967 skrev Stig Ericson en artikel med titeln ”Har James Bond övertagit toma-
hawken?” där han spekulerar över varför indianböckerna inte läses lika mycket 
längre.110 Hans förslag till förklaring är följande: ”Kanske beror detta på att det 

106 Kent Hägglund, ”Bra serier om indianer”, DN 13.10.1979.
107 Hägglund, 1979.
108  Lilian Nowak, Bokläsaren. En översikt över nordisk forskning efter 1945, med annoterad bibliografi 

(Stockholm, 1971).
109  Carl-Hugo Björnsson, Hur var boken? En elevenkät om fiktionsböcker för årskurserna 2−6 (Stockholm, 

1969).
110 Stig Ericson, ”Har James Bond övertagit tomahawken?”, Skolbiblioteket 1967:3, s 108‒113.
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finns mer att välja på nu. Eller beror det på att de gamla böckerna var mer tillta-
lande ‒ med sin brutala spänning, med sina röda skurkar och ädla hjältar, som alltid 
klarade sig i sista kapitlet?”111 Förmodligen hade båda förklaringarna sin betydelse. 
Som tidigare påpekats fortsatte utgivningen av de tidiga indianboksförfattarna 
J F Cooper och Edward S Ellis. En läsarundersökning visar att de också lästes i 
stor omfattning. I början av 1970-talet gjorde Sverker Olofsson en undersökning 
av vilken sorts böcker tolvåriga skolelever i Västerbotten helst läste på fritiden.112 
Det visade sig att indianböcker kom på andra plats efter detektivböcker och det 
gällde både flickor och pojkar. På frågan om vilken bokserie som var bäst, svarade 
pojkarna ofta med serien om Hjortfot.113

Ett brett upplagt läsprojekt omfattande ca 450 elever i åk 4 till åk 9 genomför-
des i Göteborgs skolor från höstterminen 1973 till vårterminen 1976.114 I syfte 
att göra eleverna positivt inställda till läsning erbjöds ett stort utbud av barn- och 
ungdomsböcker. De genrer som barnen gillade var äventyrsböcker av olika slag, 
bland annat böcker om indianer. Mest populära var även här böckerna om Hjortfot 
av Edward S Ellis, men också Indianernas fånge av Lois Lenski. I övrigt var både 
Stig Ericsons och Helmer Linderholms böcker bland dem som lästes mycket.115 
I en senare bok Barnböcker och läslust återkommer Kerstin Rimsten-Nilsson till 
projektet. Här diskuteras bland annat kraven på kvalitet när det gäller de mest 
populära titlarna. Författaren skriver: ”Exempel på böcker som eleverna tyckte 
särskilt mycket om och som motsvarade våra kvalitetskrav: (min kursivering)”.116 
De titlar som nämns är Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten av Stig Ericson i åk 
4 och 5. Bland de böcker som var populära i alla årskurser återfinns Stig Ericsons 
böcker om Dan Henry och Lois Lenskis Indianernas fånge.

I avhandlingen Litteraturarbetets möjligheter studerar Karin Jönsson läsningen 
av skönlitteratur i årskurs F‒3.117 Hon undersöker bland annat förutsättningarna 
för elevers byggande av föreställningsvärldar under läsningen. En flicka i åk 2 
läser Indianen i skåpet och blir mycket engagerad i handlingen. Hon identifierar 
sig med huvudpersonen Omri och låtsas att hon också har en egen liten indian i 
fickan. I samtal kring boken funderar hon över hur det skulle vara att ha ett sådant 
förvandlingsskåp där leksaker kan bli levande. Samma flicka anser att Lilla Vargen 
och blårockarna av Stig Ericson är den bästa bok hon har läst. Anledningen till att 

111 Ericson, ”Har James Bond övertagit tomahawken?”, s 113.
112  Sverker Olofsson, Barn och serieböcker. En läsintresseundersökning med speciell inriktning på bokserier bland 

barn i årskurs 6 från Umeå, Vännäs och Dorotea. Meddelanden från avdelningen för litteraturvetenskap vid 
Umeå universitet, 2 (Umeå, 1972).

113  Olofsson, s 24: 22 % placerade serien om Hjortfot på första plats, medan 44% nämnde den bland de tre 
bästa. 

114  Upplevelseläsning på mellan- och högstadierna: projekt B1/C1. Slutrapport. Stimulans till fri läsning red 
Kerstin Rimsten-Nilsson (Göteborg, 1976). 

115  Upplevelseläsning på mellan- och högstadierna, Bilaga 5. Dessa böcker hör till de ca 15 mest omtyckta i den 
årskursen. Endast böcker som har fått fler än fyra läsare har noterats.

116 Kerstin Rimsten-Nilsson, Barnböcker och läslust (Göteborg, 1981), s 78 f.
117 Karin Jönsson, Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3 (Lund, 2007) 
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hon gillar Lilla Vargen är att han blir rädd. Dessutom tycker hon att det är spän-
nande med björnen, som ligger i sitt ide.

Trots att indianböcker under den här perioden lästes av både flickor och pojkar har 
jag inte funnit så många personliga kommentarer kring vad som lästes. Ett undantag 
är ett påpekande i förordet till en ny upplaga av Elisif Elvinsdotters bok Vargens år 
skrivet av Kjell Andersson: ”Den bok som blev en knuff in i skogsindianernas liv 
och den direkta inspirationen till historien om Yuchi och vargen Rawa läste Elisif 
när hon var tolv år. Det var Anna Jürgens bok Rövad av irokeserna, och hon börjar  
befolka markerna och skogarna runt sjöarna Huron och Erie i norra USA med  
sina nya vänner,”118 Jag återkommer till Elisif Elvinsdotters böcker i kapitel fem.

Sveriges författarfond gör varje år en sammanställning av de mest utlånade 
författarna i folk- och skolbiblioteken. Här finns inga titlar angivna, men med 
kännedom om att de svenska författarna Stig Ericson och Helmer Linderholm 
framförallt skrev böcker om indianer kan det vara av intresse att se hur mycket 
dessa lånades. I översikten för 1984 ligger Stig Ericson på tolfte plats medan 
Helmer Linderholm återfinns som nummer trettiofyra. Noteras kan också att 
Stig Ericsons bok Lilla Vargen och Den Ensamme från samma år hörde till de mest 
inköpta titlarna på svenska bibliotek.119  

Svenska indianboksoriginal 1966−1985
Med utgångspunkt i den postkoloniala teorin undersöker jag i det följande hur de 
svenska indianboksförfattarna förhåller sig både till vita och indianer. Liksom när 
det gällde de traditionella indianböckerna uppmärksammar jag framställningen av 
indianernas språk och identitet samt historia och motstånd mot kolonisationen. Jag 
kommer också att notera eventuella förändringar av genusperspektiv, handlingens 
komposition och böckernas omslag. Slutligen gör jag en jämförelse mellan Stig 
Ericsons och Helmer Linderholms författarskap.

De krav på en mer verklighetstrogen och problemorienterad barn- och ung-
domsbok som framkom i Sverige vid 1960-talets slut påverkade naturligt nog de 
svenska indianboksförfattarna. Nu räckte det inte med att ta reda på några basfakta 
om indianernas historia och sedan skriva en spännande äventyrsberättelse. För 
de författare som ville ligga rätt i tiden framstod det som nödvändigt att göra en 
grundlig research både genom litteraturen och egen forskning och inte minst egna 
kontakter med de människor vars kultur och historia man ville skildra. Följden blev 
att det krävdes ett genuint intresse och engagemang hos de författare som fortsatte 
att skriva om indianer. I Sverige utkristalliserades då de båda författarna Stig Ericson 
och Helmer Linderholm. Som framkom i avsnittet om indianboksutgivningen 

118  Kjell Andersson, ”Elisif Elvinsdotter”, Elisif Elvinsdotter, Vargens år, ny uppl (Stockholm, 1992), s [1]‒[3]; 
s [2].

119 Furuland och Ørvig, 1986, s 382 f.
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förekommer indianer i enstaka nybyggarskildringar och mer skämtsamma böcker 
för yngre barn. Även om dessa definitionsmässigt inte är renodlade indianböcker, 
i betydelsen att indianerna spelar en avgörande roll i handlingen, kommer jag att 
vid några tillfällen även referera till dem.

Indianer och vita
I kapitel två konstaterade jag att vita människor nästan alltid är huvudpersoner i 
böcker skrivna under perioden 1890−1965. Oberoende av vilken roll de uppträder 
i beskrivs dessa vita i de flesta fall som överlägsna indianerna. Här undersöker jag 
hur bilden förändras efter 1965. 

De nybyggare som förekommer i indianböckerna från den nu aktuella perioden 
härstammar liksom tidigare ofta från Sverige. Som exempel kan nämnas familjen 
Borg i Stig Ericsons bok Akta er för rödskinn från 1969. Även om de inte utsätts för 
något indianöverfall lever hotet och rädslan kvar. Om de chippewaindianer som 
ibland kommer fram till gården för att byta till sig mat heter det: ”Och efter vad 
man hört gjorde de ingen människa något ont. Men det var ändå otryggt att veta 
att de fanns därute.”120 I Stig Ericsons senare böcker om nybyggarflickan Jenny 
piskas rädslan upp till ett hot som får många nybyggare att helt enkelt ge upp och 
lämna sina bosättningar trots att inga gårdar blir överfallna. Sackris och Sofia möter 
i Olle Mattsons bok Talejten väntar i väst en norrman vars nybygge ödelagts av 
indianerna. Han är bitter och nästan från vettet av sorg över sin förlorade familj. 
En kompanjon till mannen berättar: ”Siouxerna... dom gjorde slut på hela familjen 
för’n. Det var nånstans oppe i sjölandet. Hustrun och alla tre ungarna. Han själv 
kom undan med en pil i magen.”121 I böcker skrivna ur nybyggarnas perspektiv 
lever sålunda rädslan för indianerna kvar.

I Helmer Linderholms böcker om Amisko förändras bilden av att de vita nybyg-
garna ses ur indianskt perspektiv. Huvudpersonen i Fredsstigens röda är av svenskt 
ursprung, men uppväxten bland lenapeindianerna har gjort honom till indian i 
själ och hjärta. För att poängtera kontrasten till de vita nybyggarna låter Helmer 
Linderholm Amisko för en tid leva bland sina svenska släktingar. Den bild av 
nybyggarna som då förmedlas är synnerligen negativ. Amisko förstår sig inte på de 
vitas sedvänjor som att salta maten, att äta på bestämda tider och att bära tjocka, 
otympliga kläder. Inte heller förstår han de vitas strävan efter att utöka sin mark, 
hans farbror har ju redan så stora ägor att de skulle kunna föda en dubbelt så stor 
släkt. Dessutom är man noga med att bomma för och låsa in alla sina ägodelar. 
Nybyggarnas sätt att bo på gårdar som ligger långt ifrån varandra är också obegripligt 
för Amisko. Då kan de ju inte hjälpa varandra när de utsätts för olika faror. 

 

120 Stig Ericson, Akta er för rödskinn (Stockholm, 1969), s 9.
121 Mattson, s 64.
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I böckerna om Madelon är nybyggarna franska adelsmän som fått mark i förläning 
av kung Ludvig XIV. Helmer Linderholm bryter sålunda det gängse mönstret att 
använda svenskättlingar som huvudpersoner. Tillsammans med sina underlydande 
försöker de omvandla vildmarken till odlad bygd. Utan hjälp av vänligt sinnade 
irokeser hade bosättningen inte varit möjlig. ”De lärde oss om fiskfångst, om alla 
vilda grönsaker och rotfrukter, om bär och läkeörter.”122 En annan gren av irokeserna 
står emellertid på engelsmännens sida och vill få bort de franska nybyggarna. 
Gårdarna utsätts för indianöverfall och huvudpersonen Madelon berättar: ”När 
vi tittade ut såg det hemskt ut med flammande bränder och hoprasade kolstockar 
där fars blockhus och uthus hade stått.”123 

Pälsjägare och skogslöpare som är den vanligaste kategorin av vita personer i de 
tidiga indianböckerna förekommer nu mer sparsamt. I Kjell E Genbergs traditio-
nella indianbok Jagad av indianer får huvudpersonen Billy Peters hjälp att hitta i 
ödemarken av trappern Jonathan Pratt. Gråbäver, som denne fångstman kallas av 
indianerna, är nära vän med shawneeindianen Hökvinge medan cherokeer, choktawer, 
chicksawer och creekindianer är dödsfiender. Tack vare osedvanligt mod och styrka 
klarar han sig ur den ena faran efter den andra. Samma egenskaper har den franske 
pälsjägaren Pierre i Äventyrens floder. Hans vän och vapenbroder beskriver honom 
så här: ”Vaksam och slug som det värsta rödskinn. Riktigt i sitt esse var han när det 
kom till strid med yxa och kniv. Ingen vilde hade en chans mot honom.”124 En an-
nan sorts jägare är de som systematiskt dödar bufflar för att få tillgång till skinnen. 

Guldsökare, diligensresenärer och äventyrare som ofta uppträder i de äldre 
indianböckerna ersätts nu av vita personer i myndighetsutövande positioner som 
präster och skollärare. I den tidigare nämnda boken Akta er för rödskinn av Stig 
Ericson är det prästen som varnar nybyggarna för indianerna. Han menar att de 
först ställer in sig hos nybyggarna och sen utan förvarning hugger ner och skalperar 
män, kvinnor och barn. När nybyggarna försöker invända att de indianer som finns 
däromkring är vänligt sinnade blir svaret: ”Dom må tillhöra vilken stam dom vill. 
Man kan aldrig lita på dom röda. Dom är ett gissel som Herren Gud skickat på 
oss, för att vi ska förstå att besinna oss här i det nya landet.”125 Lill-Jerkers möte 
med en indian som hjälper honom att hitta vägen hem visar dock att även präster 
kan ha fel. Svartkappan i Stig Ericsons Lilla Vargen och de Talande Tecknen är både 
skollärare och präst. Lilla Vargens rädsla och respekt dämpas något när läraren 
försöker säga några ord på indianernas språk. Trots sin auktoritet finns det saker 
som läraren inte behärskar. Även i Helmer Linderholms böcker kommer prästerna 
ofta till korta. När de vita släktingarna talar om att anlita prästen, för att Amisko 
ska komma bort från sitt hedniska tänkande, blir han upprörd: ”Hur ska jag kunna 

122 Linderholm, 1983, s 11.
123 Linderholm, 1981, s 81.
124 Hägg, s 106.
125 Ericson, 1969a, s 46.
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tro att den mannen har någon kunskap om vad som är heligt? Han som vågar tala 
till Allmakten i kläder som stinker av smuts och svett och har skägget fullt med 
brödsmulor och gröt...”.126 I böckerna om Madelon blir den katolske präst som 
kommer till nybygget upprörd över att Madelon lär sig indianska sedvänjor, vilka 
han betraktar som hedniska.

De indianböcker, som utspelas i historisk tid, tar även upp en ny kategori vita, 
nämligen slavjägare. Den tredje delen i Helmer Linderholms serie om Amisko 
har just titeln Slavjägare. De vita bjuder indianerna på brännvin och passar på att 
överfalla byn när de flesta krigarna är utslagna. Indianer i alla åldrar drivs ihop med 
blodhundar och samlas i slavfållor för vidarebefordran med fartyg till Västindien. 
På slavskeppet förklarar kaptenen för Amisko hur slavhandeln går till:

det går inte att slavhålla rödskinnade här i landet. Då blir det bara uppror och 
rymning och hämnd, bevars, när deras stamfränder till sist kan spåra dem. [...] 
nu för vi er, som vi gjort med alla andra röda vi tagit, över havet till Västindien 
och säljer er där. Där kan ni inte rymma och skvallra, och särskilt barnen kan 
fostras upp till dugliga och fogliga slavar. För pengarna vi får, köper vi västindisk 
rom. Det eldvattnet seglar vi till Afrika, de svarta folkens land, och där byter vi 
bort det mot negerslavar som är födda i slaveri, och med dem befolkar vi de sto-
ra gårdar som vi anlägger på era marker.127

Slavjägare förekommer också i Kjell E Genbergs bok Apache. Det är den unge 
Geronimo som får syn på människor kring en eld. Gömd bakom en klippa ser 
han unga pojkar och flickor bundna med läderremmar kring handlederna. Hans 
kusin Juh förklarar att fångarna ska säljas till de stora gårdarna för att utföra arbete 
som de vita inte själv orkar utföra.

De amerikanska soldaterna, så kallade Blårockar, blir utkommenderade så 
snart det uppstår oroligheter bland indianerna. Stig Ericson skildrar deras rela-
tion till indianerna både ur soldaternas och indianernas synvinkel. I Blås till at-
tack, Dan Henry har den unge svensken tagit värvning i den amerikanska armén. 
Hans kompani genomför ett långt fälttåg där rädslan för indianerna finns som 
ett ständigt hot. Därefter kommer överfallet på oskyldiga nez percéindianer, där 
både soldater och indianer såras och dödas. Händelserna beskrivs ur Dan Henrys 
perspektiv och påverkar honom så djupt att han efter detta lämnar armén. I Lilla 
Vargen och blårockarna skiftar perspektivet och här är det en allvetande berättare 
som förmedlar indianernas upplevelse:

Alla visste hur det gått till när Blårockarna anföll Snabb-springarens läger [...]. 
De hade kommit i den tidiga, grå gryningen, medan de flesta ännu låg inrullade 

126 Linderholm, 1972, s 76.
127 Linderholm, 1974, s 68 f.
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i sina sovskinn. I lägret fanns mest kvinnor, barn och åldringar. Många var sjuka. 
[...] Blårockarna hade siktat högt upp på tälten, så att stolparna splittrades och 
skinnen föll ner över eldarna och började brinna. De som försökte ta sig ut dö-
dades med kulor eller med de långa knivarna. De få som överlevde skulle aldrig 
glömma hur de små barnen skrek inne i de brinnande tälten.128

Stig Ericson visar emellertid även här att blårockarna trots allt är människor. När 
Lilla Vargen spionerar på några soldater som rastar vid en bäck får han till sin 
förvåning se att en av dem bryter av en blomma och luktar på den. Det är precis 
samma handling som Lilla Vargen utfört själv en liten stund tidigare.

När det gäller Stig Ericsons båda ungdomsböcker Den röda vägen och Du är 
också indian, Pamela, vilka utspelas på 1970-talet, består de vita personer som 
konfronterar indianerna mest av lärare och poliser. Frank Many Horses i Den 
röda vägen går i en skola med övervägande vita elever och känner sig ofta utanför. 
En dag hamnar han i slagsmål för att en kamrat kallat honom ”vilde” och blir 
inkallad till rektorn. Frank känner sig orättvist behandlad och retar sig på alla 
vita som jämnt visar sig så överlägsna. När han sitter hos rektorn iakttar Frank 
den äldre vite mannen med förakt: ”Håret på underarmarna och handryggarna 
glänste i fönsterljuset, och Frank tänkte just då att det finns ingenting fulare än 
detta: tjocka, glesa, blänkande hårstrån på ljust skinn.”129 Frank försöker hålla sig 
lugn, han vet av erfarenhet att det inte är lönt att försöka förklara något för en vit 
myndighetsperson. Rektorn å sin sida slätar över det hela: ”Rektorn harklade sig 
och sa att fallet kanske var lite speciellt och att han kanske kunde förstå, och att 
han därför skulle låta nåd gå före rätt. Men bara för den här gången... Frank fick 
till någon sorts bugning och gick. Rätt, tänkte han. Vilken rätt...” Trots att Frank 
bara befinner sig bland åskådarna blir han utsatt för polisvåld i samband med att 
anhängare av American Indian Movement demonstrerar för indianernas rättigheter. 
När Larry, en annan indian, försöker försvara Frank blir de infösta i en polisbuss 
och tvingas tillbringa en natt i fängelse. 

Bilden av indianerna
Under den här perioden förändras bilden av indianerna radikalt. Det förändrade 
perspektivet medför att de vita porträtteras i nedsättande ordalag, att händelserna 
ses ur indianernas synvinkel och att vi får större inblick i indianernas kultur och 
dagliga tillvaro. Även i de fall där de vita fokaliseras blir bilden annorlunda bero-
ende på författarnas vilja att utgå från dokumentärt material och ett engagemang 
som leder till ett ideologiskt ställningstagande för indianerna.
 

128 Ericson, 1981, s 12 f.
129 Ericson, 1977, s 32.
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Namn, språk och identitet 
När jag undersökte språket i de tidiga indianböckerna utgick jag från Clare Brad-
fords antagande att ursprungsbefolkningarnas möte med kolonisterna vanligtvis 
ledde till ett utbyte av ord som påverkade det dagliga livet. Det kan gälla namn 
på människor, platser och föremål. Samma antagande får stå som utgångspunkt 
för undersökningen av språkbruket under perioden 1966−1985. 

Svenska indianboksförfattare har ofta använt den översatta formen av indianer-
nas egennamn och därmed intagit en kolonistisk hållning gentemot de människor 
vars namn de satt sin prägel på. Frågan är då hur det ser ut under den nu aktuella 
tidsperioden. När det gäller Stig Ericson ger han i sina historiska böcker de indi-
anska huvudpersonerna översatta namn som Vita Fjädern och Lilla Vargen. En 
förklaring kan vara att dessa böcker vänder sig till yngre läsare. I ungdomsboken 
Eld ska flamma, Dan Henry benämns medicinmannen med den engelska översätt-
ningen Yellow Wolf. Samtidigt visar sig Stig Ericson vara väl medveten om den 
betydelse som indianerna tillmäter egennamn. Det indianska och postkoloniala 
synsättet att koppla samman identiteten med namnet är tydligt i Lilla Vargen får 
sitt namn. Lilla Vargens namn rymmer hela berättelsen om hur han hittades i snön, 
adopterades av Två Fjädrar och upptogs i stammen. Vargens ande genomsyrar 
Lilla Vargens liv och tankar. På samma sätt poängteras identiteten i Lilla Vargen 
och de Talande Tecknen. När den vite läraren frågar vad pojkarna heter blir de 
mycket upprörda: ”Att säga sitt namn var att lämna ut någonting av stort värde. 
Det gjorde man bara till människor som stod en mycket nära.”130 I de samtida 
ungdomsskildringarna använder Stig Ericson autentiska namn som Frank Many 
Horses och Pamela Red Dog.

Helmer Linderholm är också medveten om namnens betydelse. När svenskindi-
anen Amisko Slavjägarna presenterar sig själv heter det: ”Bland svanakerna är mitt 
namn Lars Tomasson Bure, men mitt rätta namn är Amisko, eller Bäver, och det 
betyder också mitt kristna ättenamn...”131 Bävern blir också Amiskos skyddsande 
och den bävertand han ständigt bär runt halsen blir både till praktisk och andlig 
nytta. En ung kvinna i stammen benämns omväxlande som Kenevac och Lilla 
Moster, eftersom hon är vän till Amiskos fostermor Shuntaka. Efter att Kenevac 
sökt sin skyddsande ändras hennes namn till Simudaikan, vilket betyder att hon 
lever i skogen och inte följer ett vanligt kvinnoliv. Övriga personer har antingen 
indianska namn som Kitomacken, Tanganoan och Dikop eller översatta varianter 
som Grå Granen. I böckerna om den franska flickan Madelon tilldelas hon det 
indianska namnet ”Stunga Sidste” vilket förklaras med att Madelon uppträder 
som en liten vildkatt.132

130 Ericson, 1985, s [79].
131 Linderholm, 1974, s 11.
132 Linderholm, 1981, s 98.
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I de mer traditionella indianskildringarna används översättningar av indianska 
namn utan någon närmare förklaring. Som exempel kan nämnas Kjell E Genbergs 
äventyrsskildring Jagad av indianer, där indianerna har namn som Hökvinge och 
Bågsträng-Som-Sjunger. Författaren är medveten om att man inte bör uppge en 
indians namn offentligt. I boken Apache som har ett indianskt berättarperspektiv 
blir detta problematiskt. Kjell E Genberg löser det med att berättaren ständigt ber 
andarna om förlåtelse: ”en äldre kvinna som hette Cho-ko-le (förlåt att jag yppar 
hennes namn, oh, andar!)”.133 Mot slutet av boken verkar det som om författaren 
tar mindre allvarligt på respekten för namn och när Goyakla får sitt nya namn sker 
det mer av en slump: ”Det var en soldat som sett min framfart och nu gav mig 
öknamnet Geronimo − det spanska namnet för Jerome. Jag vet inte varför han 
fastnade för det namnet, och det är inte heller särskilt viktigt.”134 I den humoris-
tiska boken Blåsjöbarna i Vilda Västern driver författarna med indianernas sed att 
namnge personer efter utseende eller personlighet. Så tilldelas Blåsjöbarna namn 
som Brave Blue Lake Bear, Hon Som Upptäcker Allt Innan Hon Får Syn På Det 
eller Vakande Hinden och Yellow Hair.

När det gäller namn på platser och geografiska områden använder Stig Ericson 
i regel de engelska namnen. I de böcker som vänder sig till yngre barn är över-
sättningar av indianska namn på platserna vanligare. Så levde till exempel Lilla 
Vargens folk öster om De höga bergen och slog sedermera läger vid Björkarnas 
bäck. Även Helmer Linderholm använder översättningar av de indianska namnen 
som Blå Bergen, Dödsskuggans skogar och Sydbergens pass. Däremot ger han de 
stora indianbyarna egna namn som Pekau och Kagnavaga. 

Föremål, kläder och maträtter omtalas ibland med sina indianska namn och 
dessa förklaras då i texten. Så beskriver Stig Ericson i Vita Fjäderns äventyr bland 
blekansikten hur ”Vita Fjädern och några andra pojkar lekte can-wa-ki-ya-pi ‒ 
snurrleken” och att de vita ”hade maza-wakan, heliga järn, som dödade på långt 
avstånd”.135 Helmer Linderholm anger på samma sätt det indianska ordet och därefter 
en förklaring av innebörden: ”Till slut kom mor med en stor hjortskinnspåse med 
finaste rokahominy, torrgröt av majsmjöl, krossat torrkött, fett och lönnsocker, 
[...] och tre par nya sipackor, lädersockor för min resa.”136 Om ett föremål inte 
finns bland indianerna och de därför inte har något ord för det används en över-
sättning som försöker förklara föremålets användning. Som exempel kan nämnas 
”fjärrglas” för kikare.137 

I de tidiga indianböckerna framställdes ofta indianernas språk som korta läten 
uttalade med gutturala strupljud. Kjell E Genberg håller kvar detta i sin traditio-

133 Genberg, 1975, s 22.
134 Genberg, 1975, s 152.
135 Ericson, 1971b, s 7 och s [8].
136 Linderholm, 1972, s 45.
137 Linderholm, 1974, s 95.
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nella indianbok Jagad av indianer, där indianerna fortfarande använder uttryck 
som ”Uff” och talar i avbrutna meningar: ”Du är stark pojke, sa han [Hökvinge] 
på sitt hackande sätt.”.138 Helmer Linderholm ger i den andra boken om Amisko 
På krigets röda stig exempel på kolonisatörernas inflytande när han låter Amiskos 
fostermor tala svenska. Även de andra indianerna i Amiskos stam visar sig kunna tala 
svenska. Det är Kitomacken som tilltalar Amisko med hans eget språk för att deras 
fiender inte ska förstå: ”Till min undran talade han mina förfäders svenska språk 
som han kunde rätt bra som många delawarer, för i flera släktled har svenskar och 
lenaper bott blandade om varann som vänner och grannar i Delawares skogsdalar.”139 
Pojken Ekorren, huvudperson i Äventyrens floder, talar både sin mors indianska 
språk och franska, som fadern och jesuitmunkarna lärt honom. 

I tillspetsade situationer förstärker Helmer Linderholm känslan av ett insides-
perspektiv genom att använda ord och uttryck hämtade från olika indianspråk. När 
Amisko ropar på sin fosterbror, får han svaret ”Nitappe Kire Amisko!”,140 vilket 
senare förklaras som en önskan om välgång. På samma sätt använder indiankvin-
nan Kaneeghas orden ”Hoona sattenda...” när hon smyger bort för att hämta 
hjälp efter ett fientligt anfall. Orden får sin svenska betydelse i flickan Madelons 
reaktion: ”Nej, du får inte gå bort!”141 När guvernör Frontenac förklarar krig mot 
engelsmän och irokeser gör han det både på franska och på algonkinindianernas 
språk: ”Aiotte, aiotte, ankarop Kinshon, ankarop Agnies! [...] Det är krig, det är 
krig, döda engelsmännen, döda irokeserna!”142 Helmer Linderholm vill också visa 
att indianspråken kan vara helt olika hos de olika stammarna. Amisko, som vuxit 
upp bland lenaperna, kan bara några ord på irokesernas språk. När indianflickan 
Jay som tagits tillfånga av lenaperna börjar tala, konstaterar Amisko att hennes 
språk liknar hans eget och att de med hjälp av teckenspråk förstår varandra. I en 
ironisk passus låter Helmer Linderholm Madelon fundera i följande banor: ”Men 
latin var det enda språk som Gud förstod, sade fader Noue. Men Gud som hade 
funnits i all evighet, han borde väl ha hunnit lära sig franska... och säkert irokesiska 
med. Jag lärde mig Kaneeghas språk på något år.”143 Genom att förmedla uttryck 
på olika indianspråk och översätta deras betydelser försöker de svenska indianboks-
författarna ge texten en autentisk prägel. De har ofta en uttalad önskan om att 
skildra indianernas liv inifrån och därigenom sprida kunskap till sina unga läsare. 
I förlängningen kan detta uppfattas som att de ger de koloniserade folken en röst.

Något som hänger nära samman med språket är identiteten hos de personer som 
finns i berättelsen. I samband med att jag redogjorde för den indianska litteraturens 
framväxt tog jag också upp frågan, om hur svårt det kan vara för en icke-indiansk 

138 Genberg, 1974, s 26, s 42.
139 Linderholm, 1974, s 25.
140 Linderholm, 1972, s 68.
141 Linderholm, 1981, s 75.
142 Linderholm, 1983, s 46.
143 Linderholm, 1981, s 89.
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författare att leva sig in i en främmande kultur. Clare Bradford konstaterar: “When 
non-Indigenous authors construct Indigenous focalizers, they must imagine how 
these characters think, value, and feel, a highly complex task that demands a 
capacity to represent the other.”144 Stig Ericson är väl medveten om svårigheterna 
med att representera en annan kultur. Vid sina besök i Pine Ridgereservatet ställer 
han frågor till ungdomarna och försöker sätta sig in i deras tankar och känslor. 
Slutligen tycker han sig ha så pass mycket underlag att han kan skildra hur en ung 
indian slits mellan sin gamla indianska kultur och det amerikanska samhälle som 
han lever i. Frank Many Horses, huvudperson i Den röda vägen har flyttat från 
Pine Ridgereservatet till sin faster Cordelia i Rapid City. Hon har varit gift med 
en vit, arbetat för indianernas rätt och lever nu ett borgerligt liv i sitt lilla välskötta 
hus. Frank har svårt att finna sig tillrätta och blir alltmer tystlåten: ”Han utökade 
sällan några samtal. Han tyckte att det var svårt att tala med henne ‒ trots att han 
kom från ett hem där föräldrarna oftast talat engelska. Men hon talade på ett sätt 
som han inte var van vid, använde ord han inte kände till.”145 Genom att jämföra 
Franks liv i staden med det på reservatet försöker Stig Ericson skildra hur de olika 
världarna påverkar sökandet efter en egen identitet. På besök hemma i reservatet 
blir Frank medveten om hur de äldre indianer som han tidigare respekterat har 
förfallit i en tillvaro utan mening. Det internt fokaliserade berättarperspektivet 
förmedlar huvudpersonens tankar: ”Frank var osäker när det gällde mycket. Men 
en sak var han absolut säker på: Han ville inte bli som någon av dessa gubbar. 
Aldrig någonsin. Hellre skulle han gå ut i kriget i Vietnamn. Eller ta livet av sig på 
något annat sätt...”146 Räddningen för Frank blir att han finner sin identitet som 
indian och engagerar sig för indianernas sak. 

I de fem böckerna om Lilla Vargen skildrar Stig Ericson också ett sökande efter 
identitet. Första delen, Lilla Vargen får sitt namn, innehåller berättelsen om hur 
Lilla Vargen hittas i snön, adopteras av Två Fjädrar och Hjortkvinnan och blir 
upptagen i stammen. Andra delen, Lilla Vargen och blårockarna, beskriver hur Lilla 
Vargen tränar för att bli modig och stark, så att han kan hjälpa till att försvara sitt 
folk mot blårockarna. ”Han doppade sig i bäcken varje morgon, hur kallt det än 
var. [...] Och när pojkarna sprang ikapp, eller brottades, tog han leken så allvarligt 
att de andra nästan blev rädda.”147 Slutligen utför Lilla Vargen den för indianerna 
ultimata modighetsgärningen att lägga sin hand på en farlig motståndare genom 
att smyga fram till en soldat och röra vid dennes rock. En sådan handling hör 
till indianernas gamla kultur och befäster därmed hans indianska identitet. Här 
får vi också förklaringen till varför indianerna i de traditionella indianböckerna 
ansågs som övernaturligt starka och modiga. Genom att härda sin kropp, öva sig 

144 Bradford, 2007, s 73.
145 Ericson, 1977, s 27.
146 Ericson, 1977, s 41.
147 Ericson, 1981, s 20.
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i olika fysiska färdigheter och utföra modiga handlingar anpassade sig indianerna 
redan från tidiga år till det hårda liv de levde. Även sagorna hör till den gamla 
kulturen och berättas många gånger för att ge de unga kunskap om sitt ursprung. 
I Lilla Vargen och blårockarna är det Två Fjädrar som berättar sagan om hur den 
unge jägaren Kalvskinnsmanteln får oväntad hjälp av en grizzlybjörn. I del tre, 
Lilla Vargen och skuggan, konfronteras Lilla Vargen och hans vän Rävöra med de 
vitas uppfinningar genom att de träffar på en vit man med kamera. När de får 
se ett fotografi, ”en skuggbild”, splittras hela deras värld. Rädsla och ångest över 
att någon kan fånga själen på detta sätt får pojkarna att uppsöka en gammal vis 
indian. Denne förklarar att det bara är en ofarlig avbildning, men varnar pojkarna 
för att de vita har många saker som de inte kan förstå, men ändå blir tvungna att 
ta del av. Lilla Vargens rädsla för fotografen och hans kamera visar också hur indi-
anerna upplevde den vidskepelse som ofta utnyttjades av de vita i de traditionella 
äventyrsböckerna. Mötet med en indian som lever utanför stammen i Lilla Vargen 
och Den Ensamme får Lilla Vargen och Rävöra att inse vikten av att hålla ihop och 
göra motstånd tillsammans. I Lilla Vargen och de Talande Tecknen utmanas hela 
Lilla Vargens indianska identitet när han börjar i de vitas skola och måste byta 
språk, religion och namn.

Huvudpersonen i Äventyrens floder intar en särställning genom att han är 
född med dubbel identitet. Som liten lever han mest tillsammans med sin mors 
indianska släkt. Där är det framförallt morfar Ontitarac som står för Ekorrens 
fostran. När han blir äldre får han följa med sin far till Quebec för att skolas in 
i de franska sederna. Trots att berättarperspektivet utgår från indianpojken sker 
ingen intern fokalisering när det gäller Ekorrens identitet. Däremot tror sig den 
allvetande berättaren veta vad som försiggår i protagonistens huvud: ”att en del av 
de vitas tänkesätt blandats med hans indianska föreställningsvärld. Man kan förstå 
att det ibland krånglade till sig i det unga halvblodets tankar.”148 Antagandet om 
att Ekorren har svårt att hantera sitt dubbla kulturarv förstärks av återkommande 
påpekanden om huvudpersonens vilda ursprung: ”Indianblodet kom i svallning. 
Han var ju av uppfostran mer indian än vit − en femtonårig vilde med ett stänk 
av vitt tänkesätt.”149 Trots det indianska berättarperspektivet blir den bild som 
tecknas av indianerna i Kjell E Genbergs bok Apache lik den som finns i de tra-
ditionella indianböckerna. När hela Geronimos familj inklusive hustru och barn 
har dödats av de mexikanska soldaterna, uppfylls han av hat och tänker enbart 
på hur hämnden ska kunna utkrävas. Följande citat för tankarna till de tidiga 
indianböckerna där indianerna framställdes som hämndlystna och blodtörstiga: 
”Det var ingen som hade glömt, och förlåtelse hörde inte till våra karaktärsdrag.”  
 

148 Hägg, s 12.
149 Hägg, s 132.
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och vidare: ”Vi törstade efter blod, och var villiga att vänta tills det kom fram fler 
som kunde tappas på det.”150

När det gäller Helmer Linderholms böcker kompliceras bilden, som jag redan 
varit inne på, av att hans huvudpersoner är vita, men lever som indianer. Amisko 
har levt bland indianerna från det han var ett spädbarn till dess han fyller elva 
år. Av en slump får han då veta att han egentligen är vit och bara adopterad av 
sin indianska familj, något som gör honom mycket bedrövad: ”Nog hade jag 
väl någon gång märkt att mitt skinn inte hade samma glänsande röda färg som 
mina släktingars och mina vänners. Men aldrig förr hade jag tänkt på den saken, 
eller att när jag lyfte armen så var skinnet i min armhåla nästan vitt! [...] jag var 
ingen riktig människa. Jag var en voapsit, ett blekansikte.”151 Här har sålunda 
”röd” hudfärg blivit något eftertraktansvärt istället för negativt som i de tidiga 
indianböckerna. Amiskos känslomässiga engagemang gör att han ser indianerna 
ur en konceptionsvinkel där han helt tar indianernas parti. 

I Fredens hemliga stig blir flickan Madelon tagen som gisslan av de fientligt 
sinnade irokeserna. Hennes vistelse i fiendelägret blir en omtumlande upplevelse: 
”svårt kändes det att veta att irokeserna, dödsfienderna, inte var samma odjur för 
mina tankar som förr. Där fanns ju så många som jag nu visste var snälla goda 
vänner.”152 Det faktum att Madelon blir väl behandlad i sin fångenskap motsäger 
de antaganden som är så vanliga i de traditionella indianböckerna, nämligen att 
indianerna är antingen onda eller goda och att speciellt irokeserna behandlade 
sina fångar med stor grymhet. 

Historia och kolonisering
I undersökningen av de tidiga indianböckerna konstaterade jag att det ofta fanns 
antydningar om att de vita berövat indianerna deras land och att det kanske var 
därför som indianerna uppträdde så hämndlystet. Frågan är nu hur indianboks-
författarna under perioden 1966 till 1985 förhåller sig till kolonialismen och 
indianernas motstånd mot den. 

Boken Hjältejakten av Stig Ericson uppvisar, som jag tidigare påpekat, en radikal 
förändring vad gäller synen på indianerna. Där får huvudpersonen Ned och hans far 
vara med om en tvångsförflyttning av en skara siouxindianer. Indianerna försöker 
hålla sig lugna trots den förnedrande behandlingen. Slutligen tryter emellertid 
tålamodet och indianerna gör uppror. Det blir en hård strid där både soldater 
och indianer lider förluster innan indianerna tvingas ge upp. I Blås till attack, 
Dan Henry får Dan Henrys kompani i uppgift att slå ner nez percéindianerna, 
som vägrat flytta till det område som anvisats dem och istället är på väg mot den 

150 Genberg, 1975, s 117 och s 146.
151 Linderholm, 1972, s 7 f.
152 Linderholm, 1983, s 121.
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kanadensiska gränsen. Överste Miles, som för befälet, lyckas med att få indianerna 
att kapitulera. Trots att motståndet är helt brutet har ledaren Chief Joseph kvar sin 
värdighet när han lämnar sitt vapen. Dan Henry, som är en autodiegetisk berättare 
och förfäktar att han är ögonvittne, ser händelsen ur sin konceptionsvinkel: ”Han 
[Chief Joseph] red fram till en grupp officerare som väntade på en låg kulle. Här 
rätade han plötsligt på ryggen. Det fanns ännu kraft hos honom när han demon-
strativt sträckte fram sitt gevär till en vitskäggig officer (general Howard) utan att 
ändra en min i sitt regelbundna, nästan vackra ansikte.”153 Den gamle indianen 
Två Horn i Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten sitter i fängelse för häststöld, 
men förstår inte vad han har gjort sig skyldig till: ”Otaliga är de bufflar jag sett 
ruttna på slätten, sedan vita jägare tagit deras skinn, sa Två Horn. Ingen frågade 
oss om lov. Varför skulle man då inte kunna ta några hästar från de vita? Varför 
har de vita rättigheter som inte vi har?”154 

Medan Stig Ericson väljer att skildra indianernas nederlag beskriver Kjell E 
Genberg hur apacherna under ledning av Geronimo lyckas med att hämnas på de 
vita soldater som dödat deras familjer. Den autodiegetiske berättaren Geronimo 
reflekterar ett ögonblick över moralen i dödandet: ”Vitögonen säger att tankar på 
hämnd är fula tankar. Tydligen är det bara så när indianer tänker dem. En vit som 
hämnas de sina räknas som en ärbar människa medan en apache på hämndetåg är en 
barbar.”155 I Äventyrens floder får vi vid ett tillfälle ta del av en indianhövdings tankar: 

Det var riktigt när han såg dessa vita som sitt folks värsta fiender. Eldvattnet var 
de vitas farligaste vapen. Hövdingen måste tala till alla mohawker och hindra 
dem att dricka eldvatten när de gjorde affärer. Men de skulle hålla fred och köpa 
så många bössor de hade skinn till. En gång i framtiden skulle bössorna vändas 
mot de vita − deras döda kroppar skulle flyta nedför den stora floden som rann 
ner till Manhattan. De var inte mer värda... Varför talade de vita med så många 
tungor? Skulle inte deras fred sluta den dag mohawkernas bäverskinn var slut?156

Äventyrens floder utspelar sig tvåhundra år tidigare än Apache och Dan Henry-
böckerna, vilket kan förklara hövdingens tro på en framtida seger. 

Även i Helmer Linderholms böcker om Amisko blir motståndet alltmer krigiskt. 
I den fjärde delen De röda kämpar tar indianerna rättvisan i egna händer och dömer 
guvernör Lawson till döden för att han har organiserat slavhandel med indianer. 
Indianrådet avslutas med beslutet att samla de olika stammarna och frigöra sig 
från de vita: ”Nu förgör vi inte varandra längre folk mot folk, så de vita ska slippa 
kriga. Nu är vi enade och vi ska kasta de bleka i havet som de en gång steg upp 

153 Ericson, 1972, s 151.
154 Ericson, 1971b, s 75.
155 Genberg, 1975, s 141.
156 Hägg, s 116.
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ur.”157 Mot slutet av boken förskansar sig de vita i en kyrka för att undkomma 
indianerna. Trots de senares avsikt att inte skada någon urartar det hela och blod-
badet är ett faktum: ”Men i det här dåraktiga tumultet som fruktan hade skapat, 
dödades nära hundra av de vita [...] Och trots allt vad vi gjorde för att rädda, och 
senare för att förklara allt, var det en tung händelse som skadade vårt anseende.”158 

I böckerna om flickan Madelon fördömer Helmer Linderholm de ständiga 
krigen. Kvinnorna i Fredens hemliga stig ämnar uppvakta guvernören för att få slut 
på kriget mellan engelsmän och fransmän, i vilket indianerna tvingas delta: ”Vi vill 
inte vara tjänare åt någon av er, utan leva fria i fred. Vi vill åter kunna sända bort 
våra unga män på jakt och våra döttrar att samla vilda grönsaker och frukter utan 
att frukta för deras liv.”159 Fredskvinnorna utsätts emellertid för ett bakhåll och 
en indiansk krigare konstaterar med bitterhet att deras motstånd varit förgäves: 
”Nu är krigsstigen blodad igen. Det hjälpte inte med allt kvinnornas mod och 
klokhet, och viljan från så många att vi ska få bli vänner igen. Nej, det går visst 
inte an att vi kan låta varandra få leva. Sedan så ska det här hämnas, och så ska 
man ta hämnd för hämnden...”160

Samma förklaringar till indianernas hat mot nybyggarna som gavs i de tidiga 
indianböckerna återkommer i några böcker från den här aktuella perioden. Här 
fokaliseras inte indianerna; deras åsikter framförs istället ur en vits konceptions-
vinkel. Så förklarar den gamle pälsjägaren Axel i Kjell E Genbergs bok Jagad av 
indianer varför indianerna är så hämndlystna: ”Om jag vore indian skulle jag också 
hata alla vita. Skulle man inte hata om man såg sina barn svälta ihjäl bara för att 
blekansiktena kommit från andra sidan havet och stulit all jord och jaktmarker.”161 
Samma berättarperspektiv används i Blåsjöbarna i Vilda Västern av Björn Norström. 
Huvudpersonen Ante förklarar varför bufflarna utrotades och jämför indianernas 
liv med samernas i Sverige, där renen är lika viktig för samerna som bisonoxen 
för indianerna. På 1970-talet spelades det in flera filmer där indianer hade mindre 
roller. Författaren tar detta som utgångspunkt när Blåsjöbarna kommer till en 
filminspelning. En indianby har byggts upp mitt ute på prärien och först tror 
barnen att de hamnat i ett riktigt indiankrig. En äldre indian förklarar vad det är 
som pågår och varför indianerna ställer upp: ”För indianer finns inte många jobb. 
Och vi vill inte dö. Men vi kan leva genom att dö framför filmkameran. Många av 
mina bröder har samma syssla som jag. Vi dör för att inte svälta ihjäl.”162

Böckerna om Lilla Vargen handlar om ett indianfolks förflyttning till ett reservat. 
Det är i tredje delen, Lilla Vargen och skuggan, som Lilla Vargen, snart tio somrar 
gammal, blir fullt medveten om de vitas starka inflytande. En ung indian har stulit 

157 Linderholm, 1975, s 30.
158 Linderholm, 1975, s 129.
159 Linderholm, 1983, s 51.
160 Linderholm, 1983, s 125.
161 Genberg, 1975, s 126.
162 Norström, s 98.
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en ko vid de vitas agentur för att få mat till sin svältande familj. Blårockarna kom-
mer till indianbyn och meddelar att inga köttransoner kommer att delas ut förrän 
tjuven har överlämnats. I samma bok har Lilla Vargen och Rävöra sett fotografier 
av indianer och frågar den gamle Ropande Ugglan vad det betyder. Denne förkla-
rar och uppmanar pojkarna att vara beredda på att försvara sina verkliga skuggor 
när de kommer i kontakt med de vita. Rävöra tror att det betyder att de ska göra 
motstånd när de kommer till reservatet. Boken avslutas med Lilla Vargens funde-
ringar: ”Snart skulle man fortsätta dit bort. Och där skulle han göra motstånd. Han 
visste inte hur det skulle gå till. Men själva ordet kändes plötsligt nytt. Det ledde 
hans tankar mot nya spår och nya stigar. Motstånd...”163 I de ungdomsböcker som 
utspelas i samtiden gör huvudpersonerna motstånd mot den amerikanska kulturen 
som hotar att kväva deras indianska tillhörighet. När huvudpersonen Frank Many 
Horses i Den röda vägen deltar i ockupationen av Wounded Knee träffar han den 
unge antropologen Butch, som dokumenterar gamla ceremonier och berättelser. 
”Vi måste ha en sann bild av oss själva, sa Butch [...] Och vi måste sluta skämmas 
för att vi är indianer, som många gör. Det som händer här, hur det än slutar, är 
början till någonting. Och du som är ung ska föra det vidare.”164 

Starka flickor och veka pojkar
I Berättelser för fria barn visar Ying Toijer-Nilsson hur könsrollsdebatten på 1960- och 
1970-talet påverkade ungdomsboksförfattarna.165 Medan debattörerna arbetade för 
nya attityder med självständiga flickor som visste sitt egenvärde, riktade moderna 
forskare direkt kritik mot barnböckerna. Kraven skärptes efterhand och kvinnors 
självständighetssträvande blev ofta ett huvudmotiv. Även den nya mansrollen till-
drog sig författarnas intressen. Ett led i att tydliggöra kvinnornas roll var att lyfta 
fram det typiskt kvinnliga kulturarvet och synliggöra liv och verk. 

De nya idéerna påverkade även indianboksförfattarna. I det följande undersöker 
jag vilka förändringar som framträder i de svenska indianboksförfattarnas hållning 
till genusperspektivet under perioden 1966‒1985. Vi kan genast konstatera att 
Helmer Linderholms tre tidigare nämnda böcker om Madelon på många sätt är 
en hyllning till flickan, kvinnan och alldeles speciellt indiankvinnan. Händelserna 
berättas med autodiegetisk fokalisering ur flickan Madelons perspektiv. Det faktum 
att en liten flicka är huvudperson innebär ett tydligt genrebrott gentemot de tidiga 
indianböckerna där flickor sällan förekom överhuvudtaget. Marie Madeleine Jarett 
de Vercherés kommer som åttaåring till sydöstra Kanada, där hennes far fått en 
förläning av den franske kungen Ludvig XIV. Fadern har redan bott i landet några 
år och hunnit skaffa sig en indiansk hustru när dottern Madelon anländer tillsam-

163 Ericson, 1982a, s 80.
164 Ericson, 1977, s 201.
165 Ying Toijer-Nilsson, Berättelser för fria barn (Göteborg, 1978).
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mans med mor och lillebror. Modern skickar först bort den indianska kvinnan 
och hennes barn, men tvingas så småningom ta emot hjälp och kvinnan kommer 
tillbaka. Madelon lär sig snart tycka om Kaneegha, som är gladlynt och stark till 
skillnad från hennes egen mor. I Kaneeghas hydda är det varmt och ombonat med 
pälsverk och där finns alltid något att äta. När Madelon vuxit ur sina franska kläder 
syr Kaneegha henne nya av skinn. Friheten och glädjen i det indianska levnadssät-
tet får Madelon att ifrågasätta sitt franska liv och hon frågar Kaneegha: ”Hurdan 
ska jag vara? Snäll och ödmjuk som prästen och mor säger, eller stolt och duktig 
som du säger att vi måste vara i den här världen, som vi nu ska höra hemma i.”166 

Kaneegha blir den som lär Madelon vad som förväntas av henne enligt indiansk 
sed. I första delen är Madelons far bortrest och modern, som väntar barn, orkar 
inte bry sig om gården. Då tycker Kaneegha att Madelon ska ta styret: ”Du är 
flicka, Madelon, och därför har du ansvar för jorden och för allt levande som finns 
där. Vet du inte att ’Hon som skapat världen’ skänkte just oss alla nyttiga växter. 
Vi som har hennes makt att föda, det är bara vi som kan få frön att gro och rötter 
att runda sig. Därför har du ansvar för gården här.”167 Det är också Madelon som 
mobiliserar försvaret när de krigiska irokeserna går till anfall. När Madelon läser 
Bibeln och undervisas av prästen får hon lära sig att det var kvinnan som förde 
in synden i världen genom att äta av Kunskapens träd. Madelon frågar Kaneegha 
om det är så och får genast svar:

Det är synd om er vita kvinnor! Ni låter män tuta i er en massa smörja för att de 
lättare ska få rå över er. Bland oss vet vi att kvinnan är den som föder nytt liv i 
världen, och som därför har den största livsmakten. Därför ska männen akta oss 
högre än de aktar varann. Skadar man en kvinna, så ska man betala högre böter 
än om det gäller en man. Vi har aldrig gjort världen dålig, eller fyllt den med så-
dant som ni kallar ’synd’ och som inte finns hos oss.168

Linderholm ger sålunda en bild av att indiankvinnorna står högre i rang hos män-
nen än vad de vita kvinnorna gör i relation till sina män. 

På samma sätt som Linderholm beskriver riterna kring Amiskos vuxenblivande 
berättar han om de indianska sederna kring Madelons övergång från flicka till 
kvinna. Kaneegha har förberett det hela genom att sy en speciell dräkt och att 
bygga en barkhydda i skogen. Efter noggrann tvätt med ångbad och olika örter 
för indiankvinnan henne till hyddan och instruerar henne i både praktiska och 
själsliga ting. Hon uppmanas att styra sina tankar: ”Och så ska du tänka på din 
framtid. Hur du önskar att ditt liv ska bli. Du får inte tänka onda tankar eller 

166 Linderholm, 1981, s 87.
167 Linderholm, 1981, s 60.
168 Linderholm, 1981, s 84.
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önska ont över något, medan du har Allmoderns kraft i dig, ja inte ens över våra 
fiender, för Allmodern är källan till allt levande, och inget levandes fiende.”169 
Kaneegha förbereder också Madelon på att det kan komma människor som vill 
ha hjälp med olika åkommor dessa dagar när Madelon har Allmoderns kraft. När 
hon tagit sig an en liten flicka med frossbrytningar känner Madelon, som efter 
fastande och drömmar befinner sig i ett meditativt tillstånd, sin styrka: ”Det här 
var ju nästan som om jag hade blivit ett helgon för ett litet tag, för detta högtidliga 
att jag hade fått min första blödning. Jag slog kors för mitt bröst i fruktan inför 
vad jag hade tänkt om mig själv. Men på det viset såg ju Kaneeghas folk på den 
som blev kvinna första gången.”170

I Fredens hemliga stig redogör en indiankvinna för den fredsbevarande sam-
manslutning som kallas Genera Aghara, vilket betyder ”de som vandrar med fred”:

Vi är röster åt alla irokeskvinnors förbund, det som förenar alla våra fem folk till 
en enda stam. Hövdingar är vi inte. Men det är vi som utser hövdingarna, och 
som kan ta deras makt från dem om de inte styr med förstånd. Krigshövdingar 
är vi inte. Men det är vi som rår över liv och död för de fångar krigarna tar, om 
de ska stärka någon släkt med sitt liv och få ta en döds plats, eller om de ska off-
ras för att stärka våra män med heligt kött. Det är vi som avgör om våra städer 
ska flyttas till bättre åkerland. Det är vi som fördelar marken och skörden så att 
ingen bland oss ska behöva hungra. Sådan är vår makt, vi irokesernas kvinnor.171

Vid en jämförelse med en text om indiankvinnornas historiska roll framstår Helmer 
Linderholms beskrivning av deras makt som relevant. Gunlög Fur, vars forskning 
utgår från just lenapeindianerna eller delawareindianerna som de också kallas på 
1600-talet, visar att kvinnor ofta var med vid möten där stammens angelägenheter 
diskuterades samt att de hade rätt att både tala och handha ärenden som gällde 
landområden.172 Kvinnornas ansvar för plantering och skörd av framförallt majs 
bekräftas av Fur: “Women held the overall responsibility for planting and caring 
for the maize, the cornerstone of the Lenape food economy.”173 Beskrivningen 
av Madelons första menstruation kan också jämföras med Furs konstaterande: 
“Young girls were ritually separated from the rest of the village during their first 
menstruation and from then on they would spend their monthly periods at a  
separate hut where they were in company of other women and did not participate 
in their regular chores.”174 

 

169 Linderholm, 1982, s 63.
170 Linderholm, 1982, s 70.
171 Linderholm, 1983, s 48.
172 Fur, 2009, s 40 f och s 171.
173 Fur, 2009, s 16.
174 Fur, 2009, s 106.
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1960- och 1970-talets könsrollsdiskussion var en av orsakerna till att gränsen 
mellan de traditionella pojk- och flickböckerna luckrades upp. Cross-vokalisering, 
det vill säga att författaren skildrar personer med annat kön än sitt eget, blir också 
vanligare vid den här tiden. Olle Mattson, Stig Ericson och Helmer Linderholm 
skildrar alla starka flickor i sina böcker. Vivi Edström konstaterar att Sofia i Olle 
Mattsons bok Talejten väntar i väst spelar en viktig roll, men påpekar samtidigt 
att hon uppträder på ett traditionellt sätt: ”Sofia är kvinnlig, naivt troskyldig men 
också moderligt klok och tröstande.”175 Här vill jag tillägga att Sofia porträtteras i 
relation till sin följeslagare Sackris och intar en medlande roll mellan honom och 
indianerna. När Sackris av rädsla för att indianerna ska ha gjort Sofia illa kallar 
dem tjuvar och uslingar är det Sofia som försvarar dem: ”Du måste sluta upp att 
tro så mycket ont om dom, Sackris. Vad ska dom tro om oss om vi alltid tror att 
dom är några odjur.”176 

De flickor och kvinnor som förekommer i Stig Ericsons böcker får en närmare 
presentation i nästa kapitel där jag gör djupare analyser av hans böcker. Redan nu 
kan jag emellertid säga att de i likhet med Olle Mattsons och Helmer Linderholms 
flickor och kvinnor ofta intar en form av medlande roll mellan indianer och vita. I 
Blås till attack, Dan Henry blir kvinnorna drömbilder i det hårda soldatlivet. Dan 
Henry har i en indianby sett en ung indianflicka, som gjorde djupt intryck på ho-
nom. Bilden av hennes ansikte återkommer i hans drömmar: ”Hon var inte indian 
på samma sätt som de skräckfigurer lägereldsryktena manade fram: hon tillhörde 
ingen ras, hon var en drömgestalt som kom till mig när jag hade det svårt.”177 I 
bokens verklighet blir indianflickan ett av de offer som kvävs i en sandgrop vid en 
granatattack. Det är först i sista delen av Dan Henry-sviten Eld ska flamma, Dan 
Henry, som en stark flicka träder fram. Marie De Witt har fått en vit uppfostran 
genom sin fars försorg, men har återvänt till indianreservatet där hennes mors släkt 
lever och där hon arbetar som lärarinna för indianflickorna. 

I Stig Ericsons samtidsskildring Den röda vägen porträtteras olika typer av kvinnor 
och flickor. När Franks föräldrar dör i en trafikolycka placeras han hos sin faster 
i Rapid City medan småsystrarna blir kvar hos en moster i Pine Ridge-reservatet. 
Fastern som arbetar på ett indianmuseum beskrivs så här: ”Cordelia Many Horses 
Kowalsky passade ihop med huset hon arbetade i, på flera sätt. Hon var nu en 
skinntorr, ytterst korrekt kvinna med hårdpermanentat hår, glitter på glasögonbå-
garna, smala ben och mycket bestämda vanor.”178 Efter några år i staden ser Frank 
skillnaden när han kommer hem till reservatet. ”Mostern, som han en gång sett 
som en ganska vacker kvinna, hade blivit fet och ovårdad, och han kunde inte låta 

175  Vivi Edström, ”Emigranten som jag-berättare”, Kring den svenska ungdomsboken (Stockholm, 1977), s 
150.

176 Mattson, s 155.
177 Ericson, 1972, s 125.
178 Ericson, 1977, s 26. 



172

IndIanböcker I sverIge 1966–1985

bli att titta på smutsen under hennes naglar eller de trasiga tänderna i överkäken, 
som lyste emot honom varje gång hon skrattade. Och det gjorde hon ofta.”179 
Medan fastern kämpat för att bevara indianernas kultur har mostern intagit en 
mer omvårdande roll och sett mer till barnens behov än sina egna. Franks systrar 
hatar skolan och har inga framtidsdrömmar. Det har däremot Pam, som jobbar 
tillfälligt på biblioteket. Hon är AIM-anhängare, håller brandtal om indianernas 
bortglömda kultur och tror på en ny framtid för indianerna i USA. 

I böckerna om Lilla Vargen spelar kvinnorna en undanskymd roll. Heliga 
Bäverkvinnan uppträder som läkekvinna i Lilla Vargen och blårockarna när den 
nyfödde indianpojken Rävöra blir svårt sjuk. Genom att skära bort en bit av hans 
lillfinger och offra det till solen lyckas hon rädda hans liv. Kvinnorna och flickorna 
beskrivs annars som de första offren för kolonisationen. Lilla Vargen älskar sin mor 
och lider av att se hur svälten och oron tär på henne: ”På sistone hade Lilla Vargen 
ofta tänkt på hur gammal hans mor blivit. Ansiktet var rynkigt. Flera tänder hade 
lossnat. Håret började förlora sin färg.”180 Det är också kvinnorna och barnen som 
är i farozonen när indianerna blir alkoholmissbrukare. Lilla Vargen och de Talande 
Tecknen börjar med en scen där Grå Fågeln, som är Lilla Vargens kusin, har blivit 
misshandlad av sin far: ”Tält-fliken slogs upp och en liten flicka kom hastigt in. 
Hon höll handen för munnen. Blod rann mellan hennes smala fingrar. Utan att 
säga någonting kröp flickan ihop tätt intill Hjortkvinnan, Lilla Vargens mor. Den 
magra kroppen skakade av gråt.”181

Under den här perioden förändras även pojkarnas och männens roller. I Decon-
structing the hero redogör Margery Hourihan för hur författare under andra halvan 
av 1900-talet försökt dekonstruera hjälteberättelserna. Hon menar bland annat 
att de nya hjältarna inte har samma ensidiga rationalitet, mod och framåtanda 
som de tidigare protagonisterna. De är istället sårbara och kan drabbas av tvivel, 
besvikelser och nederlag. Därtill kommer att dessa nya hjältar har en längtan både 
efter att förstå sig själv och att förstå världen omkring sig. Samma tankar är Daniel 
P Woolsey inne på i sin undersökning av de manliga huvudpersonerna i några 
nyare historiska ungdomsböcker. Han utgår från begreppet ”coming of age”, som 
han menar innebär att den unge mannen inte bara lämnar barndomen och tar ett 
större ansvar, utan också att han söker efter en egen identitet genom att fråga sig 
”Vem är jag? Vart är jag på väg? Vilken är min plats i den här världen?”182 Woolsey 
bygger sin analys på Joseph Campbells klassiska beskrivning av hjältemyten i The 
hero with a thousand faces.183 Pojkens utveckling till man beskrivs där som en resa 
i tre faser. Den första kallas separation och innebär ett avskiljande från hemmet. 

179 Ericson, 1977, s 41.
180 Ericson, 1982a, s 42.
181 Ericson, 1985, s 6 f.
182  Daniel P Woolsey, “Separating the men from the boys: Coming of age in recent historical fiction for 

children”, Beauty, brains and brawn, red Susan Lehr (Portsmouth, NH, 2001), s 112‒126; s 113.
183 Woolsey, s 115 f; Joseph Campbell, The hero with a thousand faces ([New York], 1949).
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Nästa steg är initiation där pojken möter olika svårigheter och konfronteras med 
den egna otillräckligheten. De olika upplevelserna ger nyttiga läxor inför vuxenlivet 
och ofta uppträder någon person som mentor. Den tredje fasen, return, innebär 
ett återvändande till hemmet eller någon annan plats där de nya kunskaperna kan 
tas i bruk och vuxenlivet ta sin början. Med dessa tre faser som utgångspunkt är 
min avsikt att kommentera utvecklingen hos några unga män i Stig Ericsons och 
Helmer Linderholms böcker. 

Dan Henry, huvudpersonen i Stig Ericsons bok Blås till attack, Dan Henry, 
blev tidigt föräldralös och tvungen att klara sig själv. För att finna någon form 
av gemenskap tar han värvning i den amerikanska armén. Det blir hans period 
av initiation, omgiven som han är av enbart män. Soldatlivet blir emellertid inte 
den gemenskap han hoppats på. Den soldat han känner mest samhörighet med 
deserterar och Dan Henry är ensam och sårbar. I krigståget mot indianerna oroar 
han sig ständigt över den kommande striden: ”Jag letade intensivt efter tecken på 
rädsla hos de andra. Jag iakttog dem i smyg, sneglade på deras ansikten, lyssnade 
noga på vad de sa, studerade deras gester och minspel i hopp om att finna något 
annat än otålighet.”184 Angreppet på indianerna utvecklas till just det inferno som 
han befarat. Dan Henry blir svårt sårad och hamnar på militärsjukhus. Där inser 
han att alla inblandade är förlorare: indianerna, soldaterna och han själv. Det är 
emellertid här som Dan Henry finner sin mentor i en av medpatienterna. Lehman 
har varit lärare och han hjälper Dan Henry med stavning och renskrivning av den 
dagbok som han fört under fälttåget. De diskuterar orden och deras betydelse och 
återvändandefasen tar sin början: ”Det är möjligt att tanken att bli journalist började 
gro i mig just då, att berätta ‒ inte om generalerna utan om liken de trampade på. 
Om indianflickan i sandgropen.”185 I den här boken når Dan Henry inte ända fram, 
men vi förstår att han så småningom kommer att finna sin plats i vuxenvärlden.

Frank Many Horses i Den röda vägen har tydligt släktskap med Dan Henry. 
Medan denne skriver ner sina tankar, gör Frank bilder: ”Främlingskap, osäkerhet, 
längtan, vrede, protest... Mycket av denna [!] uttryckte Frank med kulspetspennor 
i olika färger. Han ritade i tidningar och skolböcker, på stora och små papper, var 
han kom åt, och detta blev till en vana, ett behov. [...] Medan pennan rörde sig 
fram och tillbaka över papperet drömde han sig bort.”186 Franks föräldrar dör i en 
trafikolycka och han tvingas lämna reservatet där han tillbringat sin barndom. Hans 
utveckling sker i flera steg, genom möten med olika mentorer. Stor betydelse för 
Franks utveckling får den unge indianmålaren Donald Montileaux, som själv vuxit 
upp på Pine Ridgereservatet och nu börjar bli en erkänd konstnär. Han uppmunt-
rar Franks intresse för att teckna och därmed också ta tillvara sin kultur. På besök 

184 Ericson, 1972, s 111.
185 Ericson, 1972, s 159.
186 Ericson, 1977, s 33.



174

IndIanböcker I sverIge 1966–1985

hemma i reservatet möter Frank antropologen Butch, som behöver en vägvisare till 
Wounded Knee. Frank är tveksam till att bli indragen i AIM:s ockupation, men 
Butch lyckas övertyga honom genom att berätta om sitt eget arbete: ”det behövs 
faktiskt folk som studerar våra kulturer och särdrag innan dom helt försvinner, 
och gör det vetenskapligt.”187 Inte heller Frank tar steget in i vuxenvärlden, men 
slutraden låter oss ana att han är på väg: ”Det var massor han skulle göra.”188 

När Amisko i Helmer Linderholms böcker vid elva års ålder får veta att han 
egentligen är vit kan han inte låta bli att gråta. Trots allt han har fått lära sig om 
självbehärskning i sin indianska uppfostran återfaller Amisko i ett barnsligt beteende. 
Samtidigt visar Helmer Linderholm hur synen på känslor har blivit mer tillåtande 
i indianböcker från den här perioden. Amisko har hört så mycket negativt om de 
vita och det är först när en äldre släkting berättar hur han upptagits i lenapernas 
stam som han finner sig i sitt öde. Efter att ha tillbringat nästan två år hos vita 
släktingar återvänder emellertid Amisko till sin indianska familj. Hans äldre bror 
är borta i samband med ett krigståg och Amisko inser att han nu måste ta hand 
om sin styvmor och småbarnen. Under fastan och i avskildhet försöker han finna 
sin skyddsande. Krigshövdingen Kitomacken hjälper Amisko att tolka innebörden 
av de andliga upplevelserna och vad dessa får för konsekvenser för hans liv som 
vuxen. Långsamt blir Amisko medveten om att han bör hämnas sin döde bror. 
Boken slutar med en bekräftelse av den sista fasen i utvecklingen: ”Nu var jag inte 
något barn längre. Jag var vuxen och i morgon kväll skulle jag dra ut på krigsstigen 
för att min brors ande skulle få ro.”189

Böckerna av Kjell E Genberg och Hans Hägg påminner om de traditionella 
indianböckerna bland annat genom sina orädda och heroiska hjältar. Trappern 
Jonathan Pratt i Jagad av indianer klarar sig sålunda ur det ena äventyret efter det 
andra, alltid en hårsmån ifrån döden. Geronimo i Apache tränar sig till nästan 
omänsklig styrka och i närstrid är det ingen som rår på honom, varken vita eller 
indianer. I Äventyrens floder är Ekorren fostrad av sin indianske morfar bland annat 
till att uthärda smärta utan klagan. När han tillsammans med några jesuiter tagits 
tillfånga av mohawkerna utsätts de för tortyr. ”Han [Ekorren] hade känt sig skamsen 
över sina vita kamrater. De vrålade bara för att de fick några fingrar avskurna.”190

Steget är långt till Stig Ericson böcker om Lilla Vargen skrivna bara några år efter 
Genbergs och Häggs böcker. Lilla Vargen är en pojke som funderar mycket: på sitt 
ursprung, på de vitas underliga seder och på hur det ska bli i framtiden. För det 
mesta är han modig och företagsam, men det händer också att han blir riktigt rädd: 
”Lilla Vargen längtade efter sin mor. Han ville vara en liten pojke igen. Han ville ha 
mat och tröst. Han ville känna hennes värme och mjukhet. Hans mor skulle kunna 

187 Ericson, 1977, s 179.
188 Ericson, 1977, s 211.
189 Linderholm, 1979, s 147.
190 Hägg, s 121.
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lugna honom.”191 Istället för att heroisera modet väljer Stig Ericson att skildra förhål-
landena så, att alla pojkar är rädda ibland, även en indianpojke. Lilla Vargen är också 
yngre än de andra protagonisterna och har några år kvar till inträdet i vuxenvärlden.

Verkligheten gör sig gällande
I inledningen till detta kapitel beskrev jag hur barn- och ungdomslitteraturen på 
1960- och 70-talet blev alltmer verklighetsförankrad och att det blev en tydlig 
strategi hos författarna att bygga sina texter på en verklighetsbaserad grund. Som 
jag kommer att visa påverkade dessa tendenser även indianboksförfattarna. 

Blås till attack, Dan Henry av Stig Ericson får utgöra det första exemplet. Hur Stig 
Ericson arbetade konkret med sitt sökande efter fakta, redogör han för i artikeln ”På 
jakt efter Custers Sjunde kavalleri”.192 På State Historical Society of North Dakota 
fick han tillgång till böcker, kartor, fotografier samt dagböcker och brev från den 
aktuella tidsperioden. De senare innehåller dock mest kortfattade upplysningar 
och inte de personliga iakttagelser som Stig Ericson tyckte sig behöva för att ge 
liv åt sin framställning. Det var först i de mikrofilmade läkarrapporterna som Stig 
Ericson fann vad han sökte: ”Regementsläkarens månatliga hälsorapporter till 
fortets adjutant överträffade allt jag vågat hoppas på − eller fruktat. Nu mötte jag 
den grå, hemska vardag man av olika skäl inte berört närmare i den litteratur jag 
hittills gått igenom.”193 Läkarna beskrev ingående missförhållanden som dålig mat, 
tunnslitna kläder och iskalla förläggningar, allt uppgifter som Stig Ericson kunde 
använda för att ge den rätta inlevelsen i de händelser han skildrar. Att det är de 
små detaljerna som ger en känsla av vederhäftighet var Stig Ericson väl medveten 
om. Han kunde till exempel ange precis vilken färg det var på fortets byggnader, 
eftersom han hittat uppgifter i kvartermästarens korrespondens där denne rekvirerar 
stora kvantiteter av en viss färg. Ett sätt att använda materialet är helt enkelt att 
låta dokumenten bli en del av bokens texten. Den marschorder enligt vilken Dan 
Henrys kompani ska ge sig ut i strid återges sålunda i sin helhet på två tättskrivna 
sidor. Tidningsnotiser från Bismarck Tribune, bland annat ett avskedsbrev från en 
soldat som tagit sitt liv, finns inklippta i texten och ger en stark känsla av autenti-
citet. Ett antal korta fotnoter förklarar namn och företeelser, så anger till exempel 
noten vid Fort Leavenworth informationen ”Beryktat militärfängelse”.194 

Blås till attack, Dan Henry har uppmärksammats för sin berättarform ‒ den äldre 
Dan Henry minns sina upplevelser och stödjer sig både på egna dagboksanteckningar 
och efterforskningar ‒ av bland andra Vivi Edström: ”Berättargreppet är alltså 
dubbelbottnat. Stig Ericson kombinerar skickligt en objektiv dokumentering från 

191 Ericson, 1982a, s 68.
192  Stig Ericson, ”På jakt efter Custers Sjunde kavalleri”, Barn och kultur 1972:2-3, s 41‒42. Ying Toijer-

Nilsson anmärker i Minnet av det förflutna, (Stockholm, 1987), s 38 f, att det är sällan som författarna i 
tryck ger så detaljerade uppgifter om sin forskning.

193 Ericson, “Custers Sjunde kavalleri”, s 42.
194 Ericson, 1972, s 24.
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kriget med jagberättarens känsloutbrott och subjektiva minnen. Framställningen får 
därmed en speciell trovärdighet.”195 Stig Ericson låter sin autodiegetiske berättare 
Dan Henry göra återkommande försäkringar angående sanningshalten i det han 
berättar: ”Trots att tidningens hus förstördes vid branden i Bismarck 1877 har det 
också varit möjligt för mig att få tag i gamla årgångar av Bismarck Tribune; jag har 
läst notiser om flera av de händelser jag just berättat om, minnena har vaknat.”196 
På så sätt införlivar Stig Ericson sina verkliga efterforskningar i bokens berättelse. 
För att förstärka bokens karaktär av reportage låter författaren protagonisten 
påpeka att han vet vad som hände, eftersom han befann sig på plats: ”Det påstods 
senare att Chief Joseph skulle ha hållit ett långt tal när han överlämnade sitt gevär, 
och att någon av officerarna skulle ha skrivit ner det ord för ord. Det är fel. Det 
hölls inga tal. Det förekom ingenting som kan kallas ceremonier. Det vilade bara 
förstämning över Snake Creek, som platsen heter. Djup förstämning.”197 För att 
förklara det faktum att historieböckerna ofta återger Chief Josephs tal låter Stig 
Ericson sin berättare kommentera detta med att indianledaren förmodligen höll 
sitt tal tidigare på dagen, när villkoren för kapitulationen tillkännagavs.

I Den röda vägen, som är en samtidsroman, väljer Stig Ericson andra former för 
att ge texten en realistisk framtoning. Vid ett besök i en skola i Pine Ridgereservatet 
får Stig Ericson god kontakt med en ung indian vid namn Gary Pretty Bird.198 Det 
är hans upplevelser som kommer att ligga till grund för porträttet av huvudpersonen 
Frank Many Horses i Den röda vägen. Boken börjar med ett förord, ”Till dig som 
läser den här boken”, där författaren kortfattat redogör för livet på indianreservaten 
och sina egna besök där. Avslutningsvis ber han läsaren ha överseende med att san-
ningshalten kan ifrågasättas: ”Att se och höra är naturligtvis inte detsamma som 
att uppleva. Skillnaden mellan att se en soldans mellan präriekullarna någonstans 
utanför byn Kyle och att själv deltaga i den är ofattbart stor. Starkt medveten 
om detta har jag i alla fall försökt beskriva en verklighet och en situation som är 
aktuell för många − inte bara i Syddakota.”199 Förord som förklarar författarens 
intentioner är ingen ny företeelse. Som vi såg i förra kapitlet använde sig redan 
Richard Melander av ett förord där han redogjorde för indianernas situation och 
sina egna avsikter med boken.

Den röda vägen inleds med en prolog, som innehåller en beskrivning av staden 
Rapid City och dess invånare. Genom att Stig Ericson använder ett icke-fokaliserat 
berättarperspektiv blir bilden av indianerna en annan än den som därefter ges 
av den internt fokaliserade indianske huvudpersonen. Här framställs indianerna 
som ett nödvändigt ont, som mest är till besvär eftersom de tigger och uppträder 

195 Edström, 1982, s 95.
196 Ericson, 1972, s 75 f.
197 Ericson, 1972, s 152. 
198 Ericson, ”Lära för att överleva”.
199 Ericson, 1977, s 6.
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berusade. Det gäller både de tillfälliga besökarna från reservaten och de som är 
bofasta i staden. ”Många indianer fastnar i staden, kan inte slita sig ifrån den. En 
och annan lyckas, blir väletablerad, kanske medlem i någon av de otaliga hjälp-
organisationerna, men de flesta klarar inte av sättet att leva här, kan inte stå emot 
spriten, frestelserna.”200 

Längre fram i texten bryts handlingen av ett drygt tiosidigt avsnitt med titeln 
”Mordet på Yellow Thunder. Ett mellanspel i berättelsen om Frank Many Horses”. 
Den allvetande berättaren intar här ett annat ideologiskt perspektiv genom att ta 
ställning för indianerna. Vi får höra om oberättigat polisvåld gentemot indianer 
och om att ingenting händer när indianerna skymfas och till och med dödas av vita 
ligister. I avsnittet ingår också en redogörelse för uppkomsten och organisationen 
av American Indian Movement (AIM). Flera kapitel i Den röda vägen inleds också 
med dokumentära avsnitt som speglar aktuella händelser eller ger historiska tillba-
kablickar. Så inleds en skildring av Franks deltagande i en fest på reservatet med 
en tre sidor lång redogörelse för soldansens utförande och innehåll. Dokumentära 
uppgifter varvas med fiktion även i beskrivningen av belägringen av Wounded 
Knee. Blandat med Frank Many Horses egna upplevelser ger den allvetande icke-
fokaliserade berättaren initierade rapporter om läget: ”I Wounded Knee fanns nu, 
utom pressfolk och tv-team, etthundraåttiotvå oglalas, etthundrasextio indianer 
från andra stammar samt sju vita. Samtliga hade fått olika sorters medborgarskap 
i den nyutropade Oglala-nationen.”201 

Helmer Linderholm går inte lika långt som Stig Ericson när det gäller att ge 
texten en dokumentär prägel. I hans texter finns kunskaperna integrerade i den 
löpande handlingen, som när han beskriver hur indiankvinnorna skaffar och till-
reder maten: ”Jay är händig med sitt långa blåsrör och skjuter ekorrar, murmeldjur 
och ekollon som hon och Simudaikan krossar, vattnar bittersmaken ur, torkar 
vid glöden på en stenhäll och siktar genom en gles bastkorg innan de gör oss ol-
longröt eller tunna brödkakor, gräddade bland glöden.”202 Även spel och lekar får 
noggranna beskrivningar. Huvudpersonen berättar: ”Jag satt och snodde av tunna 
sentrådssnören ett nät till den bollkäpp som jag skulle använda i det heliga spelet 
[...]. Det var en stav av armslängd, krökt i smaländan som en metkrok. Över den 
vinkeln flätade jag nätet som skulle fånga och slunga den heliga bollen, som vi 
skulle kämpa om och söka föra bortom det andra lagets målpåle.”203 I böckerna 
om flickan Madelon fortsätter Helmer Linderholm att redogöra för hur indian-
erna framställer bland annat kläder och redskap: ”Sedan fick vi lära oss hur man 
broderar med wampumpärlor, och hur man färgar piggsvinstaggar till broderier 
och granrotssnören till att göra korgar av. Gult fick vi genom att koka det man  

200 Ericson, 1977, s 9.
201 Ericson, 1977, s 185.
202 Linderholm, 1973, s 87.
203 Linderholm, 1974, s 21.
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skulle färga hop med rötter av sassafrasbusken, mörkblått med lönnbark, rött med 
rödrotsbusken.”204 

Kjell E Genbergs bok Apache har en ansats till dokumentär prägel genom för-
ordet, vilket inleds på följande sätt: ”Det här är en romantiserad skildring av hur 
apachen Geronimo växte upp. Den gör inte anspråk på att vara sanningsenlig i alla 
detaljer, men namn och platser, viktiga händelser och data är riktiga så gott jag har 
kunnat kontrollera dem.”205 Därefter följer en uppräkning av en rad olika källor, 
där bland annat Dee Browns bok Bury my heart at Wounded Knee ingår. Förordet 
avslutas med biografiska fakta om den verklige Geronimo.

Texternas starka verklighetsanknytning påverkade också indianboksförfattarnas 
skildringar av huvudpersonerna. Nu var det inte längre fråga om superhjältar 
med klara spelregler. Istället gällde det att finna förklaringar både till sitt eget 
och andras handlande. I avsnittet om genusperspektiv har jag beskrivit hur de 
olika protagonisternas utveckling skildrades. Här vill jag framförallt kommentera 
förändringarna i handlingens komposition och vad det innebär för läsarna. Det 
dualistiska tänkandet i termer av ond och god luckras upp och berättelsernas slut 
blir mindre förutsägbara. Margery Hourihan konstaterar: “These stories do not 
imply that there are any final solution to life’s difficulties; they do not evoke the 
‘happy ever after’ heaven outside the text.”206 Läsaren lämnas med uppgiften att 
fundera på hur framtiden ska te sig för de olika personerna. För att få fram sitt 
syfte kan författarna använda sig av ironi eller spetsfundigheter av olika slag. I 
nedanstående jämförelse mellan Stig Ericsons och Helmer Linderholms böcker 
ger jag prov på hur dessa författare utnyttjar sådana stilgrepp. Överhuvudtaget 
kräver dessa texter mer av läsarna än de traditionella äventyrsböckerna. Hourihan 
påpekar att läsarna måste vara mer delaktiga och ta ställning till de olika meningar 
som presenteras. Därigenom kan de få insikten att det finns andra synvinklar än 
den vita manliga och västerländska. Belöningen får läsarna i form av intellektuell 
och emotionell stimulans. 

En jämförelse mellan Stig Ericsons och Helmer Linderholms  
indianböcker
De båda författarna Stig Ericson och Helmer Linderholm stod för flertalet av de 
svenska indianböcker som gavs ut under perioden 1966 till 1985. För att fördjupa 
studiet av hur de använde sina faktauppgifter och tillämpade sin ideologi, gör jag 
en jämförelse mellan deras bakgrundskunskaper och det sätt på vilket de framför 
sina budskap. För tydlighetens skull utgår jag från två specifika titlar, nämligen 
Helmer Linderholms första ungdomsbok, Fredsstigens röda från 1972, och Stig 

204 Linderholm, 1981, s 118.
205 Genberg, 1975, s 7.
206 Hourihan, s 234.
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Ericsons första bok med indianskt berättarperspektiv, Vita Fjäderns äventyr bland 
blekansikten från 1971.207 

I en intervju berättar Helmer Linderholm hur han som pojke läste indian-
böcker med stor inlevelse. Därför blev han som vuxen upprörd när han fick tag i 
Hornborgs stora verk om indianer och förstod hur förljugna dessa äventyrsböcker 
var.208 Det ledde i sin tur till att han började läsa andra fackböcker om indianer 
för att få kunskap om levnadssätt, sägner och religionshistoria och inte minst om 
indianernas kamp för sina rättigheter. Helmer Linderholm hade skrivit flera vux-
enböcker om utvandringen till Amerika, när han började på sin långa serie om den 
vite indianen Amisko alias Lars Bure. Fredsstigens röda börjar med ett kortfattat 
förord där Helmer Linderholm redogör för sitt bakgrundsmaterial:

Många av de bergslagssvenskar som hamnade bland indianerna kring delaware-
flodens land på 1600-talet i kolonin ”Nya Sverige” kom att gå över till indianer-
nas liv. Om en sådan person, Lars Tomasson Bure, har prästernas rapporter till 
hemlandet en del att säga. När jag nu låter honom själv berätta om sina äventyr 
är det både fakta och fantasi, och allt vad man sedan årtionden forskat fram om 
hur indianlivet var för nära trehundra år sedan, det som tusentalet svenska ut-
vandrare kom att ta del i genom hundratals år. (Linderholm, s [5])

Stig Ericson å sin sida redovisar sitt bakgrundsmaterial i ett längre efterord med titeln 
”Hur skulle Vita Fjädern ha det idag?”. Han vänder sig direkt till sina unga läsare:

Det mesta som står i den här boken är sant. Det har inträffat i verkligheten. För 
snart hundra år sedan (1879) blev lakotapojken Plenty Kill [i en fotnot påpekas att 
han senare fick namnet Luther Standing Bear] skickad till de vitas skola i Carlisle, 
och senare berättade han om sina upplevelser i en bok som heter My People, the 
Sioux (Mitt folk, siouxerna) som tyvärr inte är översatt till svenska. (Ericson, s 91)

Därefter fortsätter Stig Ericson att redogöra för sitt besök i byn Porcupine i indian-
reservatet Pine Ridge, beläget i Syddakota. Här träffar han en tioårig pojke, Peter 
Attack Him, som berättar om hur han lever tillsammans med sin familj. Genom 
att besöka och samtala med siouxindianer går Stig Ericson sålunda ett steg längre 
i sökandet efter bakgrundsfakta än Helmer Linderholm. 

Genom att vända på perspektivet och se händelserna ur indianernas synvinkel vill 
båda författarna visa hur indianerna har behandlats i de traditionella indianböckerna. 
När berättelsen utgår från indianernas perspektiv framställs de vita som de Andra, 

207  I den fortsatta jämförelsen kommer jag att ange sidhänvisning till citatet direkt i texten. Jag utgår från 
1979 års upplaga av Fredsstigens röda.

208  Kent Hägglund, ”Jag skildrar indianerna som människor”, DN 2.12.1975; Eirik Hornborg, Indianer. En 
folkstams kamp och undergång (Stockholm, 1936).
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de som är annorlunda. Med detta synsätt ter sig många vita obehagliga redan till 
utseendet. I Stig Ericsons bok beskrivs några vita män på följande sätt: ”De hade 
smutsiga kläder och håriga ansikten. De tittade på Vita Fjädern och hans far med 
färglösa ögon” (Ericson, s 24). På samma sätt upplever Amisko den kväkare som 
ska föra honom till hans vita släktingar: ”Den vattenljusa grå blicken ur de stora, 
runda ögonen skrämde mig som en jättefisks.” (Linderholm, s 43) Författarnas 
beskrivningar av de bleka ögonen tolkar jag som ett svar på att indianernas ögon 
i de tidiga indianböckerna ofta beskrivs med uttryck som ”svarta och stickande”. 

Även karaktärsdragen hos de vita skildras i nedsättande ordalag. I Helmer 
Linderholms bok uttrycker Amisko sin avsky för de vita: ”Smutsiga, saltätande, 
grymma mot sina egna landsmän. Obarmhärtiga mot främlingar. De som bara 
lever för att samla ägodelar.” (Linderholm, s 8) Stig Ericson låter Vita Fjädern 
reflektera över varför de vita kör iväg honom när han är hungrig: ”Vita Fjädern 
hade lärt sig att näst att vara modig fanns det ingenting som var viktigare än att 
visa vänskap och gästfrihet. Ingen hade någonsin behövt lämna Grå Björnens läger 
med tom mage. Och aldrig hade man höjt vapen mot någon som kommit dit i 
fredliga avsikter.” (Ericson, s 59) De vitas religion beskrivs som obegriplig sedd ur 
indiansk synvinkel. När Amisko i Fredsstigens röda följer med sina vita släktingar 
till kyrkan blir han illa berörd av Jesus på korset: ”Jag såg helst ner för att slippa 
se den pinade och fastbundne guden som de kristna alltid har för ögonen...” 
(Linderholm, s 50) Vita Fjädern i Stig Ericsons bok besöker för första gången en 
kristen kyrka och blir förskräckt över det stora krucifixet: ”På väggen längst bort 
hängde en död människa. Han hade utsträckta armar och ett stort sår i sidan...” 
(Ericson, s 68)  

Stig Ericson och Helmer Linderholm vill emellertid nyansera bilden och låter 
därför sina huvudpersoner även träffa vita personer som ger dem hjälp och stöd. 
När Amisko grips av längtan efter sin indianska familj, går han till gamle Hen-
rik. ”Kanske var han mest till tröst, för att han inte frågade så mycket galet om 
mitt folk. Och så för att han rätt ofta gissade sig till när jag tyckte att allt var för 
svårt och konstigt.” (Linderholm, s 47) En vit ung man blir räddningen för Vita 
Fjädern, när denne gått vilse. De kan inte prata med varandra, men den unge 
mannen tecknar åt indianpojken att följa efter honom. I början är Vita Fjädern 
rädd, men så småningom vågar han gå bredvid sin vägvisare: ”Kanske kände han 
att mannen [...] inte ville honom något ont. Kanske var det för att han började bli 
van vid honom ‒ hans utseende, hans kläder, hans stela rörelser och starka ljud. 
Han tänkte på honom som Gula Håret.” (Ericson, s 65) 

 Både Stig Ericson och Helmer Linderholm använder sig av indianska ord och 
vändningar för att göra sina skildringar autentiska och förstärka känslan av att de 
beskriver indianerna inifrån. Det gäller till exempel uttryck för tideräkning. Helmer 
Linderholms bok börjar med orden ”Mitt liv blev förvandlat denna dag i gräsets 
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månad” (Linderholm, s 7) medan Stig Ericson inleder sin text på följande sätt: 
”Det här hände för många år sedan. Det var i de svarta körsbärens månad − den 
tid de vita kallar höst.” (Ericson, s 7) När krigshövdingen sammankallar en grupp 
som ska ge sig iväg för att hämnas Amiskos brors död, heter det: ”Fyra är ett heligt 
tal, och åtta blir en för stor flock när vi ska ta oss varligt fram.” (Linderholm, s 
146) När Vita Fjädern haft en dröm funderar han på vad den kan betyda: ”Buffeln 
hade haft fyra horn. Fyra var ett heligt tal.” (Ericson, s 88)

Krig och våld beskrivs av både Helmer Linderholm och Stig Ericson som djupt 
tragiskt. Båda författarna kommer ofta in på den sorg och det lidande som följer 
i krigets spår. När den unga indianflickan Kenevec påminner krigshövdingen 
Kitomacken om dennes bragder, visar han ingen stolthet: ”Du anar inte tös vad 
det är att dräpa människor, och vad det är att leva på den blodiga krigsstigen... 
Hela månvarv... År efter år... Ständig vaksamhet och ständig dödsfara... Inte bara 
för sin egen del, utan för alla dem som sitter i dödsfara i hemmet och som man 
aldrig är trygg för.” (Linderholm, s 19) Vita Fjäderns folk lever i fred med de vita, 
men det är inte längesen Blårockarna hade anfallit hans folk: ”De hade inte bara 
slagits mot stammens krigare, de hade också dödat kvinnor och barn. De hade 
bränt tält och filtar. Vita Fjädern hade hört berättas om hur hans folk frusit ihjäl i 
den stora köldens och snöblindhetens månader, sedan Blårockarna förstört deras 
läger...” (Ericson, s 71)

Hjältarna i de båda författarnas böcker är sårbara och råkar ut för många be-
svikelser och nederlag. När Amisko efter tio år måste lämna sin indianfamilj för 
att återvända till sin vita släkt tar han ett känslosamt farväl: ”Mors armar kramade 
mig och hon grät. Jag ville inte gråta, men tårarna kom.” (Linderholm, s 43) På 
samma sätt upplever Vita Fjädern sorg när han ska åka till de vitas skola. Kvällen 
innan det är dags att ge sig iväg går han ensam ner till floden. ”Han körde fingrarna 
genom sanden och fick tag i någonting strävt och hårt. Det var en av lerbollarna 
hans småsystrar gjort några dagar tidigare. Det värkte till i bröstet på honom, och 
han började gråta.” (Ericson, s 39 f ) 

Helmer Linderholm ger ingående beskrivningar av vardagslivet både hos indian-
erna och de vita. Han redogör för hur man sår och skördar, tar tillvara ätliga växter 
och bär i naturen och hur man tillreder maten. Även redskap och vapen beskrivs: 
”På ryggen bar hon det stora kogret som rymde tre tjog långa stålspetsade pilar 
och i handen hade hon den grova bågen av valnötsträ, glänsande av skallerorms-
fett som höll den smidig, prydd med tofsar och pärlband och med handgreppet 
utsmyckat med pärlemor.” (Linderholm, s 108) Stig Ericson är inte lika detaljerad 
i sina beskrivningar. Livet i indianbyn finns som en bakgrund utan att vi får veta 
något om de vardagliga föremålen.

Det är tydligt att det finns ett starkt engagemang för indianernas sak hos både 
Helmer Linderholm och Stig Ericson. I inledningen nämnde jag Peter Hollindales 
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indelning av ideologin i tre nivåer: den uttalade ideologin, den passiva och den 
som framgår av ordval och syntax. Om vi även ser till de båda författarnas övriga 
produktion kan vi konstatera att de intagit en aktivt ideologisk position. Redan det 
faktum att de valt att alltmer fokusera på indianböcker i sitt författarskap kan ses 
som ett uttryck för detta. De har en uttalad vilja att förmedla ett ställningstagande 
för indianerna genom att lyfta fram händelser där indianerna utsatts för övergrepp 
eller nedvärderats på olika sätt. 

Ideologin kan emellertid också uttryckas genom stil och framställning och 
här blir skillnaden tydligare. Helmer Linderholm använder ofta långa meningar 
för att visa hur komplicerad de vitas tillvaro är i indianernas ögon. När Amisko 
tillsammans med sina vita släktingar är på väg till söndagens gudstjänst beskrivs 
detta på följande sätt: ”Nu rodde vi åter på denhär sjundedagsresan till deras stora 
andehydda av sten där det aldrig dansades till heliga trummors musik för att glädja 
Manito, utan där man bara satt tysta och lyssnade till ett evigt långt pratande av 
deras Gudstjänare, och där vi bara någon gång reste oss för att sjunga hyllning till 
ett märkvärdigt spelverk av hundra röster som var instängt i en låda.” (Linderholm, 
s 50) Citatet ger också uttryck för ironi och förmedlar därigenom Linderholms 
kritiska inställning till de vitas sätt att utöva sin religion. Ett annat exempel 
som kan stimulera läsaren till eftertanke är när Amisko vid ett tillfälle hör några 
svenska nybyggare diskutera vad de borde göra för att bli kvitt de röda och andra 
hedningar: ”Ett säkert sätt att bli av med en sådan är att slänga dem bundna i en 
riktig eldbrasa, så förgås djävulen de sväljt ner med dem själva. Så har man gjort i 
det gamla landet med allt trollpack, det har prästen själv berättat.” (Linderholm, 
s 86) De vita männen förespråkar sålunda samma behandling av indianerna som 
dessa blivit beskyllda för i de traditionella indianböckerna, nämligen att tortera 
och bränna ihjäl sina fiender.

Trots att det inte är så stor skillnad på huvudpersonernas ålder är det tydligt att 
Stig Ericsons bok med stor stil och många illustrationer vänder sig till yngre läsare. 
Detta kan vara en del av förklaringen till att Stig Ericsons text är mer sparsmakad 
och att en mening ibland bara består av ett enda betydelsebärande ord: ”Han 
stannade framför huset. Tvekade. Rädslan började komma tillbaka nu.” (Ericson, 
s 55) Med den här stilen vill emellertid Stig Ericson också efterlikna indianernas 
sätt att tala i korthuggna fraser. För att förtydliga ett budskap upprepar han vissa 
uttryck: ”Kunde man få ett starkt hjärta för den vite mannens pengar? Kunde man 
få mod och uthållighet? Kunde man få vänner?” (Ericson, s 25 f ). Detta citat visar 
att även Stig Ericson använder ironi för att kritisera de vitas levnadssätt.  

Enligt John Stephens kan slutet i en fiktiv berättelse förstärka den ideologi 
som finns i verket. Helmer Linderholm avslutar Fredsstigens röda med att Amisko 
hemsöks av sin döde fosterbrors ande, vilken kräver hämnd för att brodern ska få 
frid. Slutligen bestämmer sig Amisko för att ge sig ut på krigsstigen och fullfölja 
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detta uppdrag. Det innebär att han bryter lenapernas löften om att leva i fred både 
med de vita och med andra indianstammar. Linderholm stödjer sålunda tanken att 
indianerna bör följa sin kultur även om det innebär ett stort mått av lidande för 
alla inblandade. Stig Ericsons bok Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten avslu-
tas med att Vita Fjädern ligger och sover i en järnvägsvagn. Han har fortfarande 
inte kommit fram till de vitas skola och vet ingenting om sin framtid. Det öppna 
slutet inbjuder till fortsatta tankar om hur det ska gå för Vita Fjädern. Istället för 
att som Helmer Linderholm låta sin hjälte ta saken i egna händer, framställer Stig 
Ericson sin huvudperson som ett offer. Han ger därmed uttryck för den sorg och 
bitterhet gentemot de vita som indianerna tvingats leva med i flera generationer. 
Stig Ericsons text blir mörkare och mer ödesmättad än Helmer Linderholms. Det 
faktum att Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten utspelas nästan tvåhundra år 
senare än Fredsstigen röda har förstås betydelse för de olika sluten, eftersom det var 
under den perioden som kolonialismens effekter blev allt tydligare. 

Som jag redogjorde för i inledningen skiljer Roderick McGillis på objektiv 
kunskap och emotionell förståelse när en författare använder sitt researchmaterial. 
Förståelsen förutsätter en pågående process där författaren tar in nya upplevelser 
och jämför dem med tidigare kunskaper. Stig Ericsons personliga inlevelse och 
ständiga jämförelser mellan indianer och vita leder till att han skildrar indianerna 
med emotionell förståelse. När det gäller Helmer Linderholm är jag mer tveksam. 
Mina efterforskningar visar att han framförallt bygger sina berättelser på inläst 
material. Frågan är då om hans emotionella förståelse blir lika stark som Stig 
Ericsons. Å andra sidan är han noga med att integrera sitt faktamaterial vilket 
leder till att han kan förklara sina personers handlande på ett rättvisande sätt. 
Linderholms förmåga att använda ironi som drabbar både hans egen kultur och 
indianernas visar också på en emotionell förståelse.

Omslag och illustrationer
Böckernas omslag förändras naturligt nog i takt med att innehållet får en annan 
inriktning. I den tidigare nämnda uppsatsen ”Den seriösa ungdomsbokens för-
packning” påpekar Gert Z Nordström att förlagen av marknadsekonomiska skäl 
tvingas använda gångbara motiv. Han efterlyser emellertid ett större engagemang 
hos författarna och menar att dessa är alltför passiva och omedvetna om hur deras 
alster marknadsförs och presenteras för publiken. När det gäller de svenska indian-
böcker som utgavs på 1970-talet har jag valt ut ett antal omslag med avsikten att 
undersöka om de speglar det realistiska innehållet. De tidigare diskuterade böckerna 
Blås till attack, Dan Henry och Den röda vägen av Stig Ericson får utgöra de första 
exemplen. Omslaget till den förstnämnda boken, utgiven 1972, är tecknat av Nils 
Stödberg (1919‒) och föreställer en ljushårig ung man klädd i en blå uniform. På 
huvudet har han en bredbrättad hatt och runt halsen en gul halsduk, detaljer som 
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stämmer väl med innehållet − den gula halsduken är ett återkommande motiv i 
handlingen. I bakgrunden skymtar ansiktet av en ung flicka. Det finns inga speciella 
indikationer på att hon är av indianskt ursprung. På baksidan finns en mindre il-
lustration av en grupp soldater till häst. Bokens yttre ger således intrycket att detta 
är en historisk roman om soldater i fält utan någon direkt anknytning till indianer. 
På pärmarnas insidor finns emellertid svartvita panoramabilder föreställande soldater 
som med kanoner och gevär angriper en indianby. Trots att indianerna bara är små 
figurer långt borta, ser man hur de slänger upp armarna i luften när de träffas av 
kulorna. Några indianer ligger vid en kulle framför byn med gevären riktade mot 
de vita. Här befinner sig betraktaren mitt i en häftig strid mellan indianer och 
vita. Det skräckfyllda scenariot förstärks av texten ovanför bilden: ”Det är ljuden 
jag minns ‒ skotten, vinandet av kulor, skriken. Karlarna omkring mig vrålade av 
upphetsning, kanske gjorde jag det själv...” Citatet är hämtat från bokens text, där 
Dan Henry berättar om sina upplevelser av striden.209

Nils Stödberg har tecknat framsidan till 
Den röda vägen också och även här finns en 
bild av en ung man på framsidan. Porträtt-
tet har stora likheter med ett fotografi av en 
siouxindian vid namn Gary Pretty Bird, taget 
av Stig Ericson vid ett av hans besök i indi-
anreservatet Pine Ridge. Bilden utgör bland 
annat illustration till en artikel där Stig Ericson 
jämför förnekandet av indiankulturen med 
den svenska ungdomskulturen vid 1980-talets 
början.210 På den unge mannens jeansjacka är 
remsor i American Indian Movements färger 
vitt och rött fastsydda. I bakgrunden finns en 
svartvit bild av en äldre man med pannband, 
hållande i ett gevär med kikarsikte. Textens 

allvetande berättare, som återger massmedias intresse för ockupationen av Woun-
ded Knee, förklarar hur den här bilden kom till: ”Oscar var en stillsam äldre man 
som av solidaritet fanns med i den ockuperade byn. Fotografen fäste sig vid hans 
utseende, den långa näsan, pannrynkorna, det beslutsamma uttrycket kring mun-
nen. Någon lånade honom ett gevär med kikarsikte, han poserade inför fotografen 
− och så tillkom den bild som sedan återgivits i hundratals böcker, tidningar och 
tidskrifter.”211 En banderoll med texten ”SOLIDARITET WOUNDED KNEE” 
sträcker sig över bokens fram- och baksida. En mindre teckning av en amerikansk 

209 Ericson, 1972, s 142.
210 Stig Ericson, ”Kulturmord ger ordlöshet”, Författaren 1983:2, s 4‒5: s 4.
211 Ericson, 1977, s 195 f.
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stridsvagn med tre beväpnade soldater finns också på baksidan. Texten poängterar 
att detta är ”ett fängslande reportage från 1970-talets Syddakota och en stark och 
gripande roman ‒ inte bara för ungdom”. Banderollen ger associationer till frihets-
kamp och den unge mannen i förgrunden med sin intensiva blick ser ut att veta 
vad han vill. Däremot är det osäkert vilken roll den äldre mannen i bakgrunden 
spelar och vilken relation han har till den yngre mannen. 

Omslaget till Äventyrens floder av Hans Hägg 
är tecknat av Thor-Leif Dahnielson (1949‒). 
Det är utfört med svart krita och föreställer en 
ensam indian i en kanot på väg nerför en fors. 
Inuti boken finns ett tjugotal illustrationer i 
samma utförande som omslagsbilden. Dessa 
varierar i storlek från att nästan täcka en sida 
till att enbart bestå av en liten naturbild nederst 
på en sida. Illustrationerna tar upp textens 
händelser, men de grova svarta linjerna ger 
mest en antydan om vad bilden vill förmedla. 
Efter förordet finns också en handtecknad karta 
föreställande Franska Canada 1642. Omslaget 
väcker associationer till vildmarksäventyr, men 

lockar förmodligen inte presumtiva läsare. 
Mer färgrikt är omslaget till Apache av Kjell E Genberg, utfört av signaturen 

Bowen det vill säga Bengt Olof Wennerberg. Det föreställer bokens slutstrid mel-
lan mexikanska soldater och apacher. Den unge Geronimo håller i ett långt spjut 
som han riktar mot en soldat, som sittande på sin häst svingar sin sabel. Bland 
de sårade eller döda som syns på slagfältet finns både soldater och indianer. Den 
mexikanske ryttarens röda uniform, himlens orange framtoning och de blåa bergen 

förstärker det dramatiska uttrycket. Omslaget 
visar med all tydlighet att det här handlar om 
en äventyrsbok. 

Helmer Linderholms serie om den vite indi-
anen Amisko har i sin ursprungsversion omslag 
som tecknats av Claes Folcker (1940−). Den 
andra delen, På krigets röda stig från 1973, har på 
framsidan en bild av tre indianer som tar plats i 
en kanot. Figuren i mitten skulle kunna vara en 
kvinna, men det är svårt att avgöra. Färgskalan 
flyter mellan bruna, blå, ockrafärgade och lila 
nyanser. På baksidan kan man bland annat läsa: 
”En idealisk ungdomsbok om ett folk, som 
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just nu står i centrum för vårt intresse.” Jag 
förmodar att detta syftar på ockupationen av 
Wounded Knee, som inträffade våren 1973.

De fyra första delarna gavs ut på nytt 
1979 och då med omslag av Nils Stödberg. 
Framsidan av andra delen har fortfarande en 
teckning av tre indianer, men nu placerade på 
en strand. Här är det tydligt att illustratören 
avsett att porträttera bokens tre huvudper-
sonerna krigaren Kitomacken, den unga 
kvinnan Simudaikain och Amisko. Det nya 
omslaget upplevs som mer krigiskt genom 
att Kitomacken spänner sin båge och har ett 
antal pilar i beredskap.

Nils Stödberg har även gjort omslagen 
till Helmer Linderholms serie om flickan 
Madelon. Omslaget till Riddarna och de 
röda föreställer ett porträtt av en ung flicka. 
I bakgrunden syns en kanot på floden och 
på en kulle reser sig ett fort med palissader. 
Till vänster framträder en indiankvinna med 
ett barn vid bröstet och bakom henne en 
skinnklädd manlig indian. Till höger finns 
en teckning av en annan sorts indian med 
krigsmålning och en höjd tomahawk. Längre 
bak syns en man och en kvinna klädda som ett 
franskt adelsherrskap och en pälsjägare med 
gevär. Här finns anknytningar till många av 
bokens motiv, såsom strid mellan onda och 
goda indianer, kvinnans betydelse för släktets 
fortbestånd, musketören och hans dam som 
har svårt att finna sig tillrätta i ödemarken, 

samt människor som flyr undan förföljelse. Det är tydligt att flickan i förgrunden 
befinner sig i händelsernas centrum. 

Omslagen har blivit mer realistiska och speglar innehållet på ett adekvat sätt. Det 
vanligaste motivet är porträtt av barn och ungdomar. Indianattribut som fjädrar och 
tomahawks är mer ovanliga, liksom indianer till häst. I de tidiga indianböckerna 
förekom ofta illustrationer inne i böckerna, något som nu blivit mer ovanligt i 
ungdomsböckerna. Däremot har barnböckerna många bilder som stöd till texten. 



187

IndIanböcker I sverIge 1966–1985

Sammanfattning
Vi kan konstatera att utgivningen av indianböcker översatta till svenska fortfarande 
är livaktig under perioden 1966‒1985. I USA fortsatte både kvinnliga och manliga 
författare att skriva indianböcker baserade på grundlig research och med psykolo-
giskt inkännande porträtt av huvudpersonerna. I Sverige lästes dessa böcker före-
trädesvis av unga flickor. Intresset hos de traditionella indianboksläsarna minskade 
successivt och då gällde det att hitta både nya målgrupper och nya former för att 
föra fram sitt budskap. Serier om indianernas historia, böcker för nybörjarläsarna 
och bilderböcker blev sådana alternativ. Det mångkulturella samhällets framväxt 
gynnade också nyutgivningar av indianska folksagor.

Bland svenska indianboksförfattare dominerar de produktiva författarna Stig 
Ericson och Helmer Linderholm. En jämförelse med svenska indianböcker utgivna 
under perioden 1890−1965 visar att mycket har förändrats. Bilden av de vita i 
indianböckerna har blivit mindre positiv när berättarperspektivet allt oftare vänds 
till indianernas fördel. Ord och uttryck från olika indianspråk används för att ge 
texterna en autentisk prägel. Personer med indiansk härkomst tvingas förhålla sig 
till de vitas alltmer dominerande kultur, men böckerna slutar i regel i positiv anda 
med ett hopp om återerövring av kultur och identitet. Motstånd mot de vitas kolo-
nisation är ett framträdande tema både i de historiska och i de samtida romanerna. 

Flickor och kvinnor har fått en mer framträdande roll, speciellt i Helmer 
Linderholms senare indianböcker. Mansidealet har förändrats och både vita och 
indianska unga män har ett vekare sinnelag än det som dominerade i de tidiga 
indianböckerna. De svenska författarna är noga med att göra grundlig research 
och baserar ibland sina texter både på inläst material och egna upplevelser. Under 
1960- och 1970-talet präglas texterna av dokumentära inslag och detaljerad fakta-
kunskap, för att under 1980-talet övergå till mer psykologiserande porträtt. Istället 
för att nostalgiskt betrakta indianerna som ett minoritetsfolk dömt till undergång, 
vill författare som Stig Ericson och Helmer Linderholm ge upprättelse till ett folk 
som fortfarande kämpar för sina rättigheter. 
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4 Stig Ericsons indianböcker

Hela detta kapitel kommer att ägnas åt den svenske barn- och ungdomsboksförfat-
taren Stig Ericson. För att ytterligare tydliggöra de svenska indianboksoriginalens 
förändring gör jag en fördjupad analys av hans böcker om indianer och nybyggare 
ur ett postkolonialt perspektiv. Genom att välja ett antal böcker utgivna mellan åren 
1962 och 1985, det vill säga ur Stig Ericsons hela produktion, vill jag också visa på 
den utveckling som sker inom författarskapet. Ett biografiskt avsnitt interfolierat 
med nedslag i författarens hela verksamhet får utgöra inledning. 

I en artikel om författarens vardag skriver Stig Ericson om arbetet med att finna 
bakgrundsfakta: ”Jag är själv en av dessa smått förryckta materialsamlare, vilket 
delvis har att göra med att mina berättelser ofta är förlagda till den kanske mest 
omljugna av alla miljöer: indianernas och nybyggarnas Västern”.1 För Stig Ericson 
var det viktigt att belysa historien ur bådas synvinkel. I min framställning har jag 
valt att utgå från böcker, som skrivits med tre olika berättarperspektiv. Först be-
handlar jag böcker om vilda västern där Stig Ericson låter unga vita pojkar agera 
hjältar respektive antihjältar och där händelserna ses ur deras perspektiv. Därefter 
följer ett urval texter där indianerna ses ur nybyggarnas synvinkel och där vita barn 
och ungdomar fokaliseras i sin relation till indianerna. I det tredje avsnittet står 
indianerna i centrum och Stig Ericson skildrar händelserna ur deras perspektiv. 
De analyserade böckerna är valda med utgångspunkten att de representerar olika 
steg i Stig Ericsons utveckling som författare. Kapitlet avslutas med en diskussion 
om Stig Ericson som postkolonial författare.

Biografi och författarskap
Stig Ericson föddes i Stockholm 1929. Under åren 1939 till 1945 gick han på 
läroverket Norra Latin. På 1940-talet studerade Stig Ericson bland annat musik och 
grafisk formgivning. Under hela 1950-talet var han flitigt verksam som jazzmusiker. 
Samtidigt började han studera vid folkskoleseminariet i Stockholm, där han avlade  
 
 
 

1 Stig Ericson, ”Ensamhet, materialsamlande, skolbesök”, Författaren 1983:3/4, s 32‒33; s 32.
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lärarexamen 1956. Samma år fick Stig Ericson anställning som folkskollärare vid 
Skarpnäcks skola.2

Enligt Stig Ericson själv började hans intresse för Nordamerikas historia och 
dess urbefolkning tidigt: ”När jag var liten fick jag höra talas om Vilda Västern och 
blev full av frågor. Var det ett särskilt land? Var låg det? Varför sa man att det var 
Vilt? Jag måste få reda på det – och det var så det började.”3 Den unge Stig Ericson 
upplevde matinéfilmer med Buffalo Bill och andra hjältar som särskilt spännande. 
Lyckan var därför stor när han fick den svenska översättningen av Buffalo Bills 
memoarer i sin hand.4 Snart nog insåg Stig Ericson att innehållet var överdrivet 
och tillrättalagt, men i efterhand kunde han se att boken ändå påverkade honom: 
”Den fick mig att ana konturerna av en verklighet som på något sätt angick mig, 
som hade med människors kamp för tillvaron att göra. Kanske kan man säga att 
den kom att ingå i grunden till ett livslångt intresse och engagemang.”5

Stig Ericsons första bok, som utkom 1962, är en faktasamling med titeln Vägen 
västerut.6 Den ingår i Albert Bonniers förlagsserie ”Nutidsböckerna”, vars syfte 
var att ”orientera dagens unga människor i vår spännande värld”. Äventyrarna 
Daniel Boone och Simon Kenton, som båda fanns i verkligheten, får stå modell 
för pälsjägarnas liv. Stig Ericson kommenterar även den litteräre Daniel Boone: 
”Många författare fascinerades av hans hjortskinnsklädda gestalt. James Fenimore 
Cooper hade honom som förebild när han skrev ’Hjortdödaren’ och Edward S 
Ellis använde honom som hjälte i sina många böcker om den kristne indianen 
Hjortfot.”7 Nybyggarnas kamp med att röja ny mark beskrivs som hård och deras 
liv fyllda av umbäranden. Boken avslutas med ett sammandrag av händelserna 
kring nordamerikanska inbördeskriget 1861‒1865. 

Efter en del frilansuppdrag fick Stig Ericson 1963 anställning som redaktör på 
Albert Bonniers förlag. Där påbörjade förlaget, som jag tidigare nämnt, utgivningen 
av en ny indianboksserie för barn med samlingsnamnet ”Indianböckerna”. Ett 
emblem med en smygande indian i svart silhuett tecknad av Nils Stödberg blev 
böckernas kännetecken. Som en sorts varudeklaration finns i böckerna en ruta med 
texten: ”Indianböckerna är en ny serie med klassiska indianböcker, återberättade 
för vår tids ungdom av den välkände Västern-skribenten Stig Ericson”. Böckerna 
försågs med efterord innehållande fakta om de indianstammar som förekommer 

2  Gunilla Borén, ”Stig Ericson”, De läses än. Från Louisa Alcott till Erik Zetterström. A‒L ( Lund, 1992), 
s 165‒172; s 172; Vem är vem, s 83. Jag har varit i kontakt med Bonniers förlag och tagit del av 
korrespondens och manus. Eftersom Stig Ericson själv arbetade på Bonniers från 1963 till 1979 finns det 
emellertid inte mycket skriftligt material. Det har inte heller varit möjligt att få fram något efterlämnat 
material från Stig Ericsons dödsbo.

3  Gunilla Borgström, ”Stig Ericson”, De skriver för ungdom. Porträtt av svenska ungdomsförfattare. A–L, red 
Carl-Agnar Lövgren, 2 omarb uppl (Lund, 1978), s 30‒39; s 31.

4  William F Cody, Buffalo Bill. Överste William F Codys levnadsöden berättade av honom själv, [An 
autobiography of Buffalo Bill, 1916], övers Hans G Westerlund (Stockholm, 1942).

5 Ericson, ”Min ungdoms hjältar”, s 151.
6 Stig Ericson, Vägen västerut. Indianer, pälsjägare och nybyggare (Stockholm, 1962).
7 Ericson, 1962, s [14].
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i böckerna och beskrivningar av de historiska händelser som utgör underlag för 
böckernas handling. På pärmarnas insidor finns också kartskisser där man kan 
följa händelserna geografiskt. De författare som Stig Ericson valde att bearbeta var 
sådana som hade getts ut i nya versioner under hela 1900-talet: James Fenimore 
Cooper, Robert M Bird, Edward S Ellis och George A Henty.8 Enligt böckernas 
försättsblad bygger Stig Ericson sina bearbetningar på de engelska originaltexterna. 
I likhet med de flesta svenska nyutgåvor från den här tiden tog han bort de värsta 
fördomarna om indianerna och försökte nyansera innehållet. Nick of the woods, or 
the Jibbenainosay av R M Bird får utgöra exempel. I 1837 års originalversion berät-
tar huvudpersonen Nathan hur han blev vittne till ett indianöverfall på nybyggare:

 
while they were murdering the stronger, I saw the weakest of all, – the old grand-
mam, with the youngest babe in her arms, came flying into the corn; and she 
had reached this very tree that has fallen but now, as if to remind me of the sto-
ry, when the pursuer, – for it was but a single man they sent in chase of the poor 
feeble old woman, caught up with her, and struck her down with his tomahawk. 
Then friend, – for truly, I saw it all in the light of the fire, being scarce two rods 
off, – he snatched the poor babe from the dying woman’s arms, and struck it with 
the same bloody hatchet.9

I Stig Ericsons bearbetning har grymheterna mildrats och omständigheterna kring 
händelsen har förtydligats:

Det är ett övergivet nybygge du ser framför dig, min vän, sa han med låg allvar-
lig röst. Här bodde en gång en familj som hette Ashburn. De är döda nu. Indi-
anerna dödade dem. Och jag visste att det skulle ske… – Var ni närvarande? Na-
than tycktes inte höra frågan. …jag visste att indianerna var på väg, fortsatte han. 
Och jag försökte varna Ashburns. Men de trodde mig inte. Indianerna hade hål-
lit sig lugna i många år, så de trodde mig inte. De skrattade åt mig och kallade 
mig en samvetsöm gammal narr. Och så kom indianerna. Jag kommer aldrig att 
glömma de hemska sekunderna – de brinnande husen, de krigsmålade tjutande 
krigarna, knivarna, tomahawkerna… Såg ni trädet som nyss föll? – Ja. – Där såg 
jag med egna ögon hur en indian dödade en nybyggare. Jag låg gömd i ett majs-
fält och såg alltsammans i skenet från de brinnande husen.10

8  James Fenimore Cooper, Stigfinnaren, [The pathfinder, 1840], övers och bearb Stig Ericson (Stockholm, 
1963); Robert Montgomery Bird, Skogens ande, [Nick of the woods, or the Jibbenainosay, 1837], övers och 
bearb Stig Ericson (Stockholm, 1963); Edward S. Ellis, Det belägrade fortet, [Uncrowning a king, 1896], 
övers och bearb Stig Ericson (Stockholm, 1963); George Alfred Henty, På krigsstigen, [True to the old flag, 
1884], övers och bearb Stig Ericson (Stockholm, 1964); George Alfred Henty, På äventyr i Klippiga bergen, 
[In the heart of the Rockies, 1894], övers och bearb Stig Ericson (Stockholm, 1965).

9 Bird, 1837, s 178 f.
10 Bird, 1963, s 49.
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Samtidigt med att han återberättade tidiga indianböcker, debuterade Stig  Ericson 
1963 med sin första egna skönlitterära ungdomsbok Indianupproret. Under de första 
åren av sitt författarskap skrev Stig Ericson omväxlande faktaböcker och skönlitte-
ratur. På så sätt kunde han återanvända faktakunskaperna i den skönlitterära boken. 
Präriens pionjärer är en faktabok i samma serie som Vägen västerut.11 Här beskrivs 
ponnyexpressen, diligenserna och järnvägsbyggandet samt hur det gick till att vaska 
guld. Indianernas försök att förhindra de vitas framträngande västerut finns också 
omnämnt. Faktauppgifterna om präriens farvägar använder Stig Ericson i sin nästa 
skönlitterära bok Diligensöverfallet, där verklighetsbakgrunden finns med både i 
bokens handling och i efterordet.12 Dessa första böcker har stora likheter med de 
traditionella indianböcker som Stig Ericson återberättade. Som jag konstaterat 
tidigare händer emellertid något i boken Hjältejakten från 1966. Här framträder, 
som jag kommer att visa, Stig Ericsons starka solidaritet med indianerna, något 
som skulle bli hans kännetecken som barn- och ungdomsboksförfattare.

Det dröjde dock flera år innan Stig Ericson koncentrerade sig på indianboks-
skrivandet. Påverkad av den pågående debatten om en ny sorts barnlitteratur kände 
han förmodligen att det inte längre räckte med att läsa in tillgängligt bakgrunds-
material, utan att det också krävdes egen forskning för att ge en rättvisande bild av 
indianernas liv och kultur. Denna medvetenhet kan ha varit en anledning till att 
Stig Ericson vände sig till andra genrer. Sålunda skrev han barndeckaren Akta dig, 
Peter som utspelas i skolmiljö, medan Flygaren från väster är en historisk skildring 
från första världskriget.13 Stig Ericson var också medarbetare i Bonniers nya serie 
med faktaböcker för yngre barn. Under samlingstiteln ”Här får du veta någonting 
om...” skrev Stig Ericson om bilar, flygplan, hästar, sjörövare och spöken.14 Intresset 
för indianer och vilda västern fanns dock kvar, både hos Stig Ericson och de unga 
läsarna och införlivades därför i serien.15 På titelsidan till boken om indianer och 
vita framgår det att texten är skriven i samråd med indiankännaren Erik ”Uncas” 
Englund. På drygt trettio sidor återges indianernas historia från Columbus upp-
täckt av Amerika till slaget vid Little Bighorn. Till glädje för alla barn som ville 
leka indianer finns insprängt mellan texterna tips på hur man kan tillverka sin 
egen fjäderskrud och hur man kan lägga ut spår i naturen med hjälp av kvistar och 
grenar. Samtidigt med dessa faktaböcker skrev Stig Ericson en nybyggarskildring 
för yngre barn med titeln Akta er för rödskinn, en bok jag återkommer till i avsnit-
tet om nybyggarperspektiv.

11 Stig Ericson, Präriens pionjärer (Stockholm, 1963).
12 Stig Ericson, Diligensöverfallet (Stockholm, 1964).
13 Stig Ericson, Akta dig, Peter (Stockholm, 1967); Stig Ericson, Flygaren från väster (Stockholm, 1968).
14  Stig Ericson, Här får du veta någonting om bilar (Stockholm, 1970); Stig Ericson, Här får du veta någonting 

om flygplan (Stockholm, 1970); Stig Ericson, Här får du veta någonting om hästar (Stockholm, 1970); Stig 
Ericson och Katja Beskow, Här får du veta någonting om sjörövare (Stockholm, 1970); Stig Ericson och 
Katja Beskow, Här får du veta någonting om spökerier (Stockholm, 1971).

15  Stig Ericson, Här får du veta någonting om indianer och vita (Stockholm, 1970); Stig Ericson, Här får du 
veta någonting om Vilda västern (Stockholm, 1971).
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1969 påbörjade Stig Ericson en svit historiska böcker om en ung pojkes utvand-
ring till Amerika på 1870-talet. Idén fick Stig Ericson när han började fundera på 
om det bara var bönder som utvandrade på 1800-talet.16 Det visade sig att många 
av dem som lämnade Sverige var unga män som ville undkomma polisen eller mi-
litärmyndigheterna eller helt enkelt hade drömmar om ett bättre liv. I Dan Henrys 
flykt skildras hur den 14-årige militärmusikeleven Dan Henrik Gustavsson efter 
inblandning i ett slagsmål flyr från Stockholm. Andra delen, Var på din vakt, Dan 
Henry, inleds med att huvudpersonen kommer till Hull i England. Därifrån tar 
sig Dan Henry till Liverpool för att försöka komma med ett emigrantfartyg till 
Amerika. I Dan Henry i vilda västern får han arbete på ett nybygge i Minnesota. 
Blås till attack, Dan Henry skildrar hur Dan Henry tar värvning i den amerikan-
ska armén och blir utkommenderad till strid med indianerna. Sista delen, Eld ska 
flamma, Dan Henry, utspelas på indianreservatet Standing Rock dit Dan Henry 
tagit sig efter att ha lämnat armén. I Ungdomslitteraturen konstateras att ”Förfat-
tarens starka engagemang för indianernas sak hann bli fullt utvecklad i hans fem 
böcker om Dan Henry 1969‒1973.”17 

Med serien om Dan Henry hade Stig Ericson hittat sitt sätt att arbeta. Nu 
nöjer han sig inte med inläst material, istället bestämmer han sig för att på ort 
och ställe ta reda på hur verkligheten såg ut hundra år tidigare. Gunilla Borén som 
tecknat en historik över författarskapet kallar honom ”Forskaren bland de svenska 
ungdomsboksförfattarna” och fortsätter: ”Ett envist och tålmodigt utforskande av 
miljöer, detaljer i landskapet, tidstrogna föremål, kultur och traditioner, historiska 
sammanhang förde honom till arkiv och bibliotek i flera länder och världsdelar.”18 
Stig Ericson berättar själv hur han följer sin huvudperson i spåren: ”Över Göte-
borg, Hull och Liverpool. I Hull fick jag till exempel hjälp av historiska sällskapet, 
och jag läste Hull Chronicle för tiden. Där i polisreportagen fanns både tidsfärg 
och bifigurer nästan gratis.”19 Slutet av 1960-talet och hela 1970-talets barn- och 
ungdomslitteratur präglas som tidigare nämnts av en tydlig anknytning till verk-
ligheten. Stig Ericson hörde till de författare som tog denna utmaning på allvar, 
vilket har visats av bland andra Vivi Edström: ”Stig Ericson ger i Dan Henry-serien 
prov på en dokumentär inriktning, som är ovanlig bland ungdomsboksförfattare 
men som han har gemensam med flera författare av vuxenböcker på senare tid.”20 
Hon framhåller också att Stig Ericsons berättargrepp att varva källmaterial med 
personliga upplevelser bidrar till att stärka intrycket av autenticitet. 

Det finns förstås en fara i att vara alltför detaljerad när det gäller skönlitteratur. 
Risken är att handlingen stoppas upp, något som kan bli förödande speciellt i 

16 Borgström, 1978, s 32.
17 Furuland m fl, 1994, s 110.
18 Borén, 1992, s 172.
19 Borgström, 1978, s 32.
20 Edström, 1977, s 134.
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böcker för barn och ungdom. I en intervju säger Stig Ericson sig vara ute efter 
dokumentära fakta ”bara som ett medel att komma så nära, så sensuellt nära män-
niskors vardag som det bara går – först sen får fantasin göra resten, dra slutsatserna 
om hur det luktade, smakade, kändes.”21 Den närhet som Ericson talar om leder 
ofta till en identifikation mellan läsaren och bokens personer, antingen de lever 
i en förgången tid eller på en annan plats i nutid. Han fortsätter: ”Det är den 
sensuella identifikationen som gör det möjligt för läsaren att uppleva verkligheter 
också om de ligger långt tillbaka i tiden, för våra sinnen har vi ju gemensamt. Det 
är en metod att levandegöra ’folkets historia’.”22 Genom inlevelsen kan läsaren 
ta till sig en verklighet som annars skulle känts alltför främmande och avlägsen. 
Böckernas faktainnehåll blir därmed en del i Stig Ericsons arbete med att förmedla 
sitt engagemang och sina ideologiska värderingar till läsarna. 

1970 tilldelades Stig Ericson Nils Holgersson-plaketten med motiveringen: ”Stig 
Ericson är nyskapande i etablerade genrer, som t.ex. indianböcker och historiska 
barnböcker, och har förmågan att till sina läsare på ett medryckande sätt förmedla 
kunskaper om människor och miljöer.”23 På jakt efter faktauppgifter till Dan 
Henry-böckerna besökte Stig Ericson sommaren 1971 också ett indianreservat. 
Resultatet av detta blev den tidigare diskuterade boken Vita Fjäderns äventyr bland 
blekansikten. Eftersom det är första boken där Stig Ericson utgår från indianernas 
synvinkel kommer jag att undersöka den närmare i avsnittet ”Indianperspektiv”. 
Det var emellertid böckerna om Dan Henry som fick störst publicitet bland annat 
genom att de uppmärksammades i media.24 När Stig Ericson 1972 tilldelades Bon-
niers barnboksstipendium konstaterade juryn bland annat: ”att han i sina böcker 
avdramatiserat hjälte- och västernmyten och på ett övertygande sätt levandegjort 
en historisk verklighet.”25

Genom att framställa sin huvudpersoner som antihjältar bröt Stig Ericson 
sålunda med den tidigare mallen för äventyrsböcker. Detta blir en allt vanligare 
tendens på 1970-talet, även om Stig Ericson hör till de författare som är tidigt ute 
med den här typen av personskildring. Vivi Edström utgår också från Stig Ericson 
och Olle Mattson när hon diskuterar hur författarna låter ett hårt samhällsklimat 
prägla sina protagonisters öden. ”Det nya i den moderna äventyrsboken är rädslan 
och osäkerheten hos tonåringen, som förändrar bilden av hjälten och pekar mot 
en alternativ mansroll. Jagberättaren framhåller också det kritiska draget hos sitt 
unga alter ego: han skaffar sig egna värderingar allt efter som han genomskådar 

21 Borgström, 1978, s 33.
22 Borgström, 1978, s 34.
23 Eriksson och Kjersén Edman, s 42. 
24  Hösten 1972 sändes i radions P1 åtta dramatiseringar, där Dan Henry framträder som vuxen 

tidningsreporter. Samtidigt lästes Dan Henrys flykt i 19 avsnitt i P1:s Berättardags. Se Gunilla Magnusson, 
”Verklighetens indianer och vita”, Röster i radio TV 1972:37, s 16. Stig Ericson publicerade också två 
artiklar om sina historiska efterforskningar i tidningen Expressen: Stig Ericson, ”Amerikas dåliga samvete. 
Indianerna”, Expr 23.11.1975; Stig Ericson, ”Striden som indianerna vann”, Expr 4.7.1976.

25 Borgström, ”Så här ska historia skildras”.
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vuxenvärlden.”26 I den sista boken om Dan Henry är huvudpersonen nitton år och 
därmed vuxen. Stig Ericson hade funderingar på att vända sig till en äldre publik 
för att få mer genomslagskraft i sitt engagemang för indianernas sak och för att 
slippa tona ner övergreppen mot indianerna, något som han känner sig föranlåten 
att göra när det gäller böcker för barn och unga.27  

Stig Ericson fortsatte att skriva för ungdomar, men i början av 1970-talet vände 
han sig återigen till en annan genre, nämligen idrottsböcker.28 Med böckerna om 
ishockey ville han ge en verklighetstrogen bild av en sport, som han uppfattade 
som både hård och aggressiv: ”Man ska känna svettlukten, se revorna, höra flåset 
om man ska förstå, och kanske kunna förklara för andra, vad ishockey egentligen 
är, detta tillåtna känslospel, denna enorma uppladdning av aggressivitet före en 
match.”29 Böckerna beskriver både känslan av att inte leva upp till lagets förvänt-
ningar och att hålla sig kvar i eliten. Tillsammans med författaren Max Lundgren 
dominerade Stig Ericson utgivningen av idrottsböcker under 1970-talet.30

Vid författarbesök på skolor och bibliotek fick Stig Ericson ofta frågor om sina 
indianböcker och hur indianerna levde i dagens USA. Startandet av American Indian 
Movement 1968 och belägringen av Wounded Knee hade uppmärksammats även i 
svenska medier. Stig Ericson hade följt indianernas kamp och nu beslutade han sig 
för att återigen besöka Pine Ridge-reservatet för att bilda sig en egen uppfattning 
om situationen där. I en artikel har Stig Ericson berättat om ett besök på en av 
reservatsskolorna: ”Vid ett av borden sitter några långhåriga ungdomar och skriver. 
De tittar upp på mig och när jag möter deras snabba blickar får jag den vanliga 
känslan av att inte vara välkommen. Rapid City ligger i Syd-Dakota, bara några 
timmars bilresa från Wounded Knee; just här är motsättningarna mellan radikala 
indianer och vita kanske större än någon annanstans i USA. Och detta är en radikal 
skola.”31 Stig Ericson vinner emellertid några ungdomars förtroende, så pass att de 
börjar berätta om sina liv och hemförhållanden. Detta resulterar 1977 i den tidigare 
nämnda boken Den röda vägen. Samma tema och kronotop finns i Du är också 
indian, Pamela, en bok som jag återkommer till i avsnittet om indianskt perspektiv. 

Tillsammans med författarkollegan Hans-Eric Hellberg bildade Stig Ericson 
1979 förlaget Två skrivare. I en intervju om det nybildade förlagets policy och 
ambitioner berättar författarna: ”Det är en positiv satsning. En strävan att både 
vara författare och kreativ förläggare. Nu får vi följa boken från början till slut.”32 

26 Edström, 1982, s 96.
27 Ulf Wickbom, ”Sista Dan Henry tyvärr”, SDS 1.12.1973.
28  Stig Ericson, Kom igen! Boken om Tigrarnas första turnering (Stockholm, 1974); Stig Ericson, Mål! Tigrarna 

i cupen (Stockholm, 1975); Stig Ericson, Offside (Stockholm, 1976); Stig Ericson, Vinna eller försvinna 
(Stockholm, 1979); Stig Ericson, Syrran (Stockholm, 1979); Stig Ericson, Vi är vackrast, vi är bäst…
(Stockholm, 1980).

29 Borgström, 1978, s 34.
30 Lars Wolf, Snabbare, högre, starkare (Stockholm, 1999), s 182 f.
31 Ericson, ”Lära för att överleva”, s 178.
32 Stefan Mählqvist, ”Två skrivare i eget förlag”, DN 11.12.1979.
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Båda författarna träffar sina läsare på besök i skolorna och de är överens om att 
detta påverkar deras skrivande genom att de får nya idéer och tankar när de hör 
vad barnen vill läsa om. De har också ambitionen att nå ovana läsare och de som 
har svårigheter med att tillägna sig alltför avancerade texter. ”Vi funderar och 
diskuterar mycket kring dem som säger att de har svårt att läsa. På hur vi ska 
nå dem. [...] vi vill också skriva böcker för lite yngre läsare som inte ser alltför 
barnsliga ut och där ord och bild ska samverka.”33 Stig Ericson är oroad över den 
kommersialisering inom barnkulturen som han tycker breder ut sig i Sverige. Hans 
engagemang medförde att han blev en ofta anlitad talare vid debatter som rörde 
böcker och TV för barn och ungdomar.34

I en artikel jämför Stig Ericson indianernas försvinnande språk med svenska 
ungdomars språk, som han anser har blivit uttunnat och onyanserat. Här ser han en 
viktig uppgift för författarna: ”Vi måste hjälpa de unga att få ett fungerande språk, 
ge dem positiva, levande och mänskliga förebilder, ge dem texter som stimulerar 
deras fantasi och medfödda ordglädje, ge dem verktyg att arbeta med.”35 Stig Er-
icsons eget språk var under hela författarperioden genomarbetat och tydligt. I en 
runa över Stig Ericsons författarskap konstaterar Ingegärd Martinell: ”Att skriva 
’skönt och adjektivrikt’ bestämde han sig tidigt att avstå från. Språket skulle vara 
effektivt och åskådligt. Men ur kravet på effektivitet och åskådlighet växte en stor 
renhet fram, en förmåga att med få ord ge liv och skapa närhet.”36 Gunilla Borén 
kommenterar också Stig Ericsons språk i sin genomgång av hans författarskap: 
”Hans böcker bärs inte fram av ordrik pratglädje, utan har mer och mer blivit 
återhållsamma berättelser utan överflödiga ord, men där varje ord är laddat och 
betydelsebärande.”37 Enligt Gunilla Borén var Ernest Hemingway och deckarför-
fattaren Ed McBain Stig Ericsons förebilder i språkligt hänseende.38 Det gällde 
dock inte bara att välja de rätta orden; även det som föregick själva skrivandet var 
viktigt. Stig Ericson uttrycker det så här: ”Hitta en ton, komma loss, bestämma sig 
för hur man ska börja. Tonen ligger ofta i de första meningarna.”39 Tord Nygren, 
som illustrerat flera av Stig Ericsons senare böcker, berättar om kollegans arbetssätt: 
”Stig hade svårt att bestämma sig. Det tog tid. Det fick ta tid. […] att välja ord, 
historier, titlar, inledningar = bokens första mening. Men när han äntligen bestämt 
sig efter att ha prövat, valt och förkastat, då visste han att han valt det enda rätta.”40

 

33 Mählqvist, 1979.
34  Som exempel kan nämnas att Carl Hafström, redaktör på Bonniers, i ett brev (7.7.1975) bekräftar att Stig 

Ericson samtyckt till att delta i ett barnboksseminarium arrangerat av Bokhandelns Utbildningsråd. 
35 Ericson, ”Kulturmord ger ordlöshet”, s 5.
36  Ingegerd Martinell, ”Stig Ericson ‒ mästaren på ishockeylirare och indianer”, Bokuppslaget, 1986:2, s 4‒5; 

s 4.
37 Borén, 1992, s 166.
38 Gunilla Borén i e-post till mig 20.11.2003.
39 Borgström, 1978, s 33.
40 Tord Nygren, ”Om Stig Ericson, vänskap och böcker”, Sjätte läseboken (Uppsala, 1988), s 220‒222; s 222.
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Som ett led i sin strävan att skriva för yngre, läsovilliga barn bestämde sig Stig 
Ericson för att skriva en indianboksserie om en pojke, som läsarna får följa från 
det att huvudpersonen är sex år till dess han är tio år. Den här gången åkte Stig 
Ericson tillsammans med tecknaren Tord Nygren till Blackfeet Indian Reserva-
tion i norra Montana. I en artikel skriver Stig Ericson: ”I denna tysta ödemark låg 
en gång Old Agency, reservatets första agentur, som kommit att bli så förknippad 
med den tragedi som utspelades för drygt hundra år sedan och som på sätt och 
vis ännu pågår: ett starkt och livskraftigt folks gradvisa förfall och undergång.”41 
Denna resa resulterar så småningom i böckerna om Lilla Vargen, där vi får följa 
en indianstam från det fria prärielivet till instängdheten på ett reservat genom en 
ung pojkes ögon. Böckerna nämns även i kapitel tre eftersom de hör till indian-
boksutgivningen för perioden 1966 till 1985. 

Första delen, Lilla Vargen får sitt namn, skildrar hur ett nyfött barn hittas i 
snön, upptas i stammen och får namnet Lilla Vargen. På titelbladets baksida står 
följande: ”Två Fjädrars berättelse bygger delvis på en indiansk legend, bl. a. åter-
given av Chief Buffalo Child Long Lance i dennes självbiografi 1928.”42 I kapitlet 
”Wolf Brother” berättar Sylvester Clark Long om krigaren Eagle Plum och hans 
unga vackra hustru. Deras stora sorg är att de inte får några barn. När mannen 
är ute på jakt träffar han på en väldig gråvarg, vars spår han följer i flera dagar. 
Det blåser upp till snöstorm och när Eagle Plum ska söka skydd i en dunge, hör 
han ett barn som skriker. Han försöker lokalisera ljudet och snubblar då över 
något i snön, vilket visar sig vara en död indiankvinna. Strax efter finner han ett 
spädbarn i en indianvagga upphängd i ett träd där det inte kunde nås av de vilda 
djuren. Eagle Plum tillverkar en enkel släde och tar med sig barnet och kvinnan 
hem. Barnet upptas som adoptivson till krigaren och hans hustru och får namnet 
Mokuyi-Oskon, vilket betyder Vargens Broder. I Stig Ericsons version begravs 
kvinnan i snömassorna och Två Fjädrar tvingas lämna henne där. Därigenom blir 
Lilla Vargens ursprung än mer höljt i dunkel. 

I andra delen, Lilla Vargen och blårockarna, står skräcken för de amerikanska 
soldaterna i fokus. Lilla Vargen och skuggan tar upp rädslan för den vite mannens 
uppfinningar, i detta fallet kameran. När den fjärde delen, Lilla Vargen och Den 
Ensamme, tar sin början befinner sig Lilla Vargens stam på ett reservat. Den En-
samme har dragit sig undan stamgemenskapen efter att ha suttit i fängelse dömd 
för överfall på amerikanska soldater, vilka dödat hans fru och små barn. Den sista 
delen, Lilla Vargen och de Talande Tecknen, beskriver anpassningen till de vitas 
kultur. Jag återkommer till den i avsnittet om indianskt perspektiv.

 
 

41 Stig Ericson, ”Vi måste göra motstånd”, Abrakadabra, 1984:1, s 12‒13; s 12.
42 Ericson, 1980b, s [4].
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Parallellt med böckerna om Lilla Vargen påbörjade Stig Ericson en serie om en 
svensk-tysk nybyggarflicka.43 Återgången till nybyggarperspektivet förklarar han så här: 

Jag har i åratal planerat en någorlunda realistisk nybyggarberättelse för ungdom 
som kontrast till det glättade TV-utbudet. Ett område som intresserade mig redan 
när jag besökte det första gången, för över tio år sedan, är de så kallade sandkul-
larna vid övre Niobara i nordvästra Nebraska. Ett vilt och ödsligt landskap som 
en gång genomsyrades av spänningar mellan odlare och boskapsägare, och vars 
innevånare greps av den stora indianskräcken i samband med Andedansen 1890.44

Första delen, Jenny från Bluewater, skildrar det hårda nybyggarlivet. Jennys längtan 
efter utbildning och en människovärdig tillvaro genomsyrar boken. I Barnbokens 
byggklossar har Maria Nikolajeva analyserat Jenny från Bluewater ur ett genusper-
spektiv. Hon diskuterar bland annat maktförhållandet mellan Jenny och indianen 
JohnWhite Elk. Den senare har tillbringat flera år på en internatskola och där 
tillägnat sig ett rikt ordförråd, något som Jenny saknar. Även om John White 
Elk är underlägsen Jenny i sin egenskap av indian, gör språket och kunskaperna 
honom överlägsen Jenny när det gäller bildning. Maria Nikolajeva konstaterar: 
”Indianen blir en vändpunkt i Jennys liv då hon bestämmer sig för att skaffa sig 
en utbildning.”45 Det är först i andra delen, Jenny och den röda stormen, som indi-
anerna får en mer framträdande roll. I avsnittet om nybyggarperspektiv kommer 
jag därför att undersöka den texten närmare.

Stig Ericson hann fullborda två delar i Jenny-serien innan han avled i mars 1986. 
Några år senare gav Bonniers förlag ut bilderboken Ropande Korpen med suggestiva 
helsidesillustrationer av Tord Nygren (1936–).46 1997 gavs den ut på nytt som lättläst 
bok i Bonnier Carlsens serie ”Lust att läsa”, men med ett fåtal svartvita illustrationer. 
Vi får följa Ropande Korpen från födelsen till åttaårsåldern. Han tillhör Svarta 
Örnens stam precis som Lilla Vargen och Rävöra och tillsammans med dem övar 
han bågskytte i utkanten av reservatet. När Ropande Korpens finaste pil försvinner 
i skogen, ger han sig ensam iväg för att leta efter den. Då ser han en nybyggarvagn 
och en liten pojke som har hittat hans pil. Trots sin stora rädsla smyger han när-
mare. Ropande Korpen ser en man med gevär och väntar bara på skottet. Till hans 
stora förvåning tar mannen pilen från pojken och ger den till Ropande Korpen. 
Denne tar pilen och med insikten att det finns vänliga vita skyndar han tillbaka 
till lägret. I en recension skriver Anne-Marie Alfvén-Eriksson: ”Stig Ericson tycks  
 

43  Stig Ericson, Jenny från Bluewater (Stockholm, 1982); Stig Ericson, Jenny och den röda stormen (Stockholm, 
1983).

44  Stig Ericson, ”Några tankar kring en ungdomsbok ‒ och ett besök vid Wounded Knee”, Indianklubbens 
medlemsskrift 1983:2, s 14‒16; s 14.

45 Nikolajeva, 2004, s 196.
46 Stig Ericson, Ropande Korpen, ill Tord Nygren (Stockholm, 1990); ny uppl 1997.
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i denna bok vilja säga barnen att om de utan fördomar förmår möta varandra som 
medmänniskor är ett betydelsefullt steg taget mot en lyckligare värld.”47

Mari Sandoz (1896–1966)
En författare som haft stor betydelse för Stig Ericson är Mari Sandoz från norra 
Nebraska. Hon utgör en förebild både vad gäller form och innehåll, vilket jag kom-
mer att visa vid analysen av Stig Ericsons böcker. Därför kan det vara av intresse 
att här ge en beskrivning av hennes sätt att arbeta. Jag utgår från en avhandling av 
Laura R Villiger från 1994 där Mari Sandoz’ författarskap ses ur ett postkolonialt 
perspektiv. 48 Bland böcker av Mari Sandoz har jag valt biografierna Crazy Horse 
och Old Jules med indian- respektive nybyggarperspektiv.49 Mari Sandoz var själv 
dotter till en invandrad nybyggare, men i sitt författarskap lägger hon sig vinn om 
att skildra både indianernas och de vitas värld. Villiger konstaterar: “By presenting 
both of them from within she tries to raise the reader’s comprehension for each 
of them individually − for their ways of being, their motives and goals, their in-
ner conflicts, as well as their efforts to assert themselves against foreign forces.”50 
Skildringen av de olika kulturerna och konflikten mellan dem ger en initierad 
framställning av koloniseringen av Nordamerika och dess vittgående konsekvenser. 

För att kunna skildra indianerna inifrån försöker Mari Sandoz skapa ett speciellt 
språk som för tankarna till den indianska världsordningen. Tid anges i cyklisk form 
som överensstämmer med indianernas liv och omgivning. Årstidernas växlingar 
med olika väderförhållanden, djur- och växtliv påverkar levnadsvillkoren och styr 
livsrytmen. Istället för att ange vilket år en viss händelse inträffar använder Sandoz 
uttryck som ”the winter of Plenty Buffalos”.51 Sandoz använder sig också av rent 
syntaktiska stilgrepp för att få språket att framstå som indianskt. Genom att rada 
upp enstaka meningselement skapar hon en pulserande rytm, som samtidigt ger 
en känsla av kontinuitet och samhörighet. 

Medvetenheten om betydelsen av tid, plats, identitet och språk anger Villiger 
som skäl för att se Mari Sandoz som en postkolonial författare. Även den gedigna 
research som Mari Sandoz alltid vinnlägger sig om att utföra, kan ses som ett led 
i det postkoloniala förhållningssättet. Som barn kom Mari Sandoz ofta i kontakt 
med indianer och som vuxen åkte hon omkring och gjorde intervjuer. Därtill 
bedrev hon en omfattande forskning om geografiska förhållanden, historia och 
politik. Genom att hon använde muntliga källor kunde hennes historieskrivning 
även ta hänsyn till de utsatta och marginaliserade. För Sandoz var det också viktigt 
att förmedla kunskapen att så länge det finns människor vilkas liv påverkats av 

47 Anne-Marie Alfvén-Eriksson, ”Indianens drömbild”. DN 18.5.1991.
48 Laura R Villiger, Mari Sandoz. A study in postcolonial discourse (New York, 1994).
49  Mari Sandoz, Crazy Horse. The strange man of the Oglalas. A biography (New York, 1942); Mari Sandoz, Old 

Jules (New York, 1935).
50 Villiger, s 21.
51 Mari Sandoz, Crazy Horse, ny uppl (Lincoln, 2004), s 128.
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det förflutna pågår koloniseringsprocessen fortfarande. Detta gör hon bland an-
nat genom att skildra hur indianerna alienerats från sina traditionella levnadssätt.

När Sandoz å andra sidan skildrar nybyggarnas liv har hon förstahandskunskap 
genom sin egen barndom. För att den historiska verkligheten ska stämma gör hon 
emellertid även här omfattande research. I sin avhandling jämför Villiger fram-
ställningen av de vitas värld med den indianska civilisationen. Tiden, som hos 
indianerna var cyklisk, framställs i nybyggarskildringarna som lineär. Det förgångna 
finns som disparata minnesbilder, men framtiden är betydligt viktigare. Målet är att 
göra framsteg, att bygga upp sitt egna lilla imperium. Istället för att leva i samklang 
med naturen hoppas nybyggaren kunna omvandla ödemarken till jordbruksland, 
något som ofta innebär bakslag i form av stormar, torka och skadedjursangrepp. 
Tid och plats har ingen direkt koppling. Det skrivna ordet gör att nybyggarna 
genom tidningar och brev även kan följa händelser på andra platser. Den hierarki 
som styr de vitas värld är påtaglig för befolkningen i Mellanvästern. De utsätts för 
lagar och förordningar som skapas i de stora städerna österut. 

Som jag kommer att visa är det framförallt i böckerna om nybyggarflickan 
Jenny som inflytandet från Mari Sandoz är påtagligt. Stig Ericson nämner emel-
lertid hennes bok Crazy Horse redan i efterordet till Hjältejakten 1966 varför det 
är rimligt att anta att Mari Sandoz’ inflytande finns med i lägre eller högre grad 
under större delen av författarskapet. Stig Ericsons ambition att omväxlande se 
indianernas situation ur nybyggar- respektive indianperspektiv kan sålunda vara 
inspirerade av Mari Sandoz’ sätt att lägga upp sitt författande. Även användandet 
av ord och uttryck från siouxspråket kan vara en påverkan från hennes texter.

Vilda västern. Hjältar och anti-hjältar
Som jag nämnde inledningsvis har jag valt att dela upp de böcker av Stig Ericson 
som jag vill undersöka närmare i tre olika kategorier med berättarperspektivet 
som utgångspunkt. I detta första avsnitt tar jag upp texter där Stig Ericson låter 
unga vita pojkar se indianerna både ur de vita hjältarnas och sina egna perspek-
tiv. Som jag kommer att visa sker det en utveckling i medvetandegrad hos de tre 
protagonisterna. Mike, huvudperson i Diligensöverfallet, får en tankeställare när 
han hör talas om en indianmassaker, men fortsätter västerut som planerat. Ned 
ser i Hjältejakten med egna ögon hur indianerna behandlas och bestämmer sig 
långt senare för att ge ut sin fars anteckningar från den resa som han och fadern 
företog i sökandet efter en hjälte att skriva om. För Dan Henry blir upplevelserna 
på indianreservatet avgörande och han blir styrkt i sina tankar på att utbilda sig 
till journalist för att kunna skriva om behandlingen av indianerna.
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Diligensöverfallet (1964)
Huvudperson är trettonårige Mike, vars föräldrar dödades i ett indianöverfall när 
han var spädbarn. Mike, som har växt upp hos ett barnlöst par, rymmer västerut 
för att hitta ett nytt liv i Kalifornien. Diligensen som han åker med blir överfallen 
av indianer, men tillsammans med doktor Higginbottom klarar Mike knipan. I 
sann äventyrsanda visar sig doktorn vara Mikes egen morbror. Efter avslutad dra-
matik kan diligensens fortsätta västerut. Boken följer de tidigare nämnda svenska 
äventyrsberättelsernas mönster: en blivande hjälte ger sig ut i världen, möter svårig-
heter, bestämmer sig trots sin rädsla för att klara utmaningen och får sin belöning. 

Det spänningsskapande ordvalet följer också den gängse mallen: ”Indianen 
rörde sig med fjädrande ljudlösa steg framåt gången, tvekande, spanande. Kniven 
glänste vasst i ljuset från den halvöppna stalldörren.”52 Nästan alla kapitel avslutas 
med en spänningsfylld cliff-hanger: ”Den främste indianen var snart bara några 
hundra yards från diligensen. Han höll plötsligt in sin häst, gjorde en snabb rörelse 
mot pilkogret och lade en pil på bågen… Han tänker skjuta! skrek Rebecca gällt. 
Och han siktar på oss!” (s 51)

Skurken i Diligensöverfallet Yuma Bill är den som står för den negativa indian-
synen och det är också han som skjuter och sårar en indian. Hans tillmälen om 
indianerna ”Rödskinn. F-n ta dom hela bunten” och ”Fördömda vildar. Fördömda 
smutsiga röda pack” blir motsagda av doktorn, men någon förklaring till hans 
hat ges inte (s 54, 81). De egenskaper som ofta tillskrevs indianerna i de tidiga 
svenska indianböckerna finns även här. En sådan är indianernas mångomvittnade 
listighet: ”Rödskinnen är infernaliskt listiga, och dom känner sina motståndare.” 
(s 80) Indianhövdingen Grå Molnet kommer till diligensstationen för att kräva 
att den som sköt mot indianerna ska utlämnas. De vita vill emellertid inte lämna 
ut en av sina egna, även om de vet att han är en skurk. ”Det tändes en vild glans i 
hövdingens djupt liggande ögon, när han höjde sin knutna hand och svarade: Då 
kommer inget av blekansiktena att se solen gå upp. Och deras hus ska förvandlas 
till aska. Grå Molnet har talat.” (s 86 f ) Indianernas vidskepelse tar sig uttryck i 
misstro, när doktorn presenterar sitt förstoringsglas som ”stark medicin”: ”Stora 
Vargen vände och vred på förstoringsglaset. Han höll upp det mot solen och 
mumlade några ord, förmodligen besvärjelse. Så gjorde han en besviken grimas 
och skakade på huvudet.” (s 93) Okunnigheten om moderna ting får indianerna 
att framstå som löjeväckande och underlägsna de vita. Mike har hört mycket om 
indianer, men har ingen egen erfarenhet av dem. När han följer med doktorn till 
indianlägret är han mycket rädd och orolig. ”Indianerna stirrade stumt framför 
sig och deras ansikten var orörliga. De såg inte farliga ut, inte ovänliga; det som  
 

52  Ericson, Diligensöverfallet, ny uppl 1970, s 68. Eftersom undersökningsmaterialet i detta kapitel enbart 
utgörs av Stig Ericsons skönlitterära böcker kommer sidhänvisningar till citaten att anges direkt i texten.
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skrämde Mike var deras tystnad. Han upplevde den som ett hot, som ett tecken 
på en hemlig överenskommelse mellan bröder.” (s 95)

I samband med redogörelser för genusteorier i inledningen nämner jag syn-
sättet att ”pojkar är pojkar” och visar att det förekommer i begreppet pojkologi, 
vilket har utvecklats av Magnus Öhrn. Det innebär en överslätande attityd mot 
pojkarnas vildhet, eftersom den ses som en nödvändig fas i vuxenblivandet. Här 
får begreppet även en kulturöverskridande innebörd. När indianerna först dyker 
upp kring diligensen säger doktorn att det säkert bara var ”en samling lekfulla in-
dianynglingar ute på jakt” (s 53). De andra passagerarna protesterar men doktorn 
fortsätter: ”Jag är övertygad om att han inte tänkte skjuta. Det där var bara en 
gest han gjorde i ungdomligt övermod. Han lekte bara. Ni vet väl hur ungdomar 
är.” (s 54) Även hövdingen Grå Molnet försvarar indianpojken som siktat med 
sin pilbåge på diligensen. ”Lilla Vargen lekte att han var stor krigare. Leker aldrig 
den vite mannens söner?” (s 86) Genom att låta hövdingen ha samma inställning 
till pojkars vildhet som doktorn vill Stig Ericson sannolikt visa att det trots olika 
kulturer finns likheter i människors sätt att uppträda. 

I jämförelse med de tidiga indianböckerna har en viss nyansering i skildringen 
av indianerna inträtt. Doktorn ger den unge löjtnanten råd om hur han ska be-
möta indianerna: ”När ni får med indianer att göra ska ni komma ihåg att dom 
är människor ‒ precis som ni och jag. Om ni lär er att inse det kommer det att 
gå lättare för er.” (s 48) Vid ett senare tillfälle hör samme löjtnant hövdingen Grå 
Molnet tala: ”Mot sin vilja var löjtnanten imponerad av hövdingen ‒ av hans 
lugna värdighet och hans sätt att lägga sina ord. Och han insåg att alla de som 
påstod att indianerna inte var annat än primitiva vildar hade fel.” (s 85) Doktorn 
vill hjälpa den sårade indianen därför att han anser sig ha en skuld till indianerna. 
Här avslöjas bakgrunden till att doktorn är angelägen om att försvara indianerna. 
Den i övrigt så äventyrsinriktade handlingen får plötsligt en stark ideologisk prägel 
när doktorn i upprörda ordalag berättar för Mike om hur han som ung soldat var 
med om ett överfall på en indianby:

Det var vidrigt. Nästan hälften av indianerna dödades innan blodbadet stoppa-
des − män, kvinnor och barn stacks ihjäl, sköts ihjäl eller trampades ihjäl under 
hästhovarna. Sårade indianer kastades in i de brinnande hyddorna... Dom var 
nästan helt försvarslösa. Det var ingen strid – det var en slakt. Och när vi kom 
tillbaka till förläggningen med fångar och skalper – ja, Mike, det är inte bara in-
dianerna som skalperar sina stupade motståndare – blev vi prisade för vår stora 
seger och vår tapperhet. Och flera år senare – här sänkte doktorn rösten till en 
hes viskning – fick jag reda på att inte en enda av de indianer vi anfallit och mör-
dat hade varit med om Grattanmassakern. Dom hade inte ens vetat vad det var 
frågan om. Jag lämnade armén – jag kunde inte förmå mig att bära uniformen 
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efter det som varit – och flyttade från det ena stället till det andra för att försöka 
komma ifrån mina minnen. (s 107 f )

Doktorns upplevelse av massakern på indianbyn och hans starka reaktion efteråt 
förebådar Dan Henrys agerande i Blås till attack, Dan Henry, där denne också 
lämnar armén efter ojämnlika strider med indianerna. 

Indianernas motstånd mot koloniseringen och deras syn på de vita inkräktarna 
kommenteras vid flera tillfällen. ”De [indianerna] är unga och stridslystna och 
ursinniga i sitt hat mot blekansiktena, som brutit sina löften och gjort intrång på 
deras jaktmarker. Och de minns budskapet från Röda Molnet, oglalasiouxernas 
hövding: Från där solen nu står ska jag döda varje soldat eller vit man, som färdas 
norr om Crazy Woman’s Fork.” (s 9) Hövdingen Grå Molnet påpekar att indianerna 
har lovats kompensation för att diligensen går över deras jaktmarker och skräm-
mer bort bufflarna: ”Vi klagade över detta och den store vite fadern lovade sina 
röda barn varor, många varor. Varorna har inte kommit och svälten i våra byar 
är stor, men vi väntar utan att klaga.” (s 85) När doktorn och Mike kommer till 
indianbyn visar indianerna sin misstänksamhet och sin avsky mot de vita: ”Några 
gjorde grimaser och skrek hånfulla tillmälen, andra drog sig baklänges och stirrade 
stumt och hatiskt på de vita främlingarna.” (s 98)

Kvinnorna i Diligensöverfallet beskrivs i sina traditionella roller. Det finns en 
flicka med i diligensen och när Mike får höra hennes namn får vi följa hans tankar 
i en internt fokaliserad passus: ”Hon passade att heta Rebecca, tyckte Mike. Re-
becca var ett förnämt namn. Och flickan såg verkligen fin och förnäm ut − Mike 
vågade inte tilltala henne trots att hon såg ut att vara i hans egen ålder.” (s 48) När 

de utsätts för indianöverfallet gråter flickan 
hysteriskt, varefter hon blir närmast apatisk 
av chocken. Indiankvinnorna nämns bara 
som ett kollektiv i förbigående. Den enda 
som beskrivs är den som uttrycker sitt hat när 
de vita kommer till indianbyn: ”En gammal 
rynkig kvinna räckte ut tungan och skakade 
en knuten näve.” (s 98)

Diligensöverfallet har omslag och illustra-
tioner av Nils Stödberg. Framsidans motiv, 
som även sträcker sig över baksidan, föreställer 
diligensen med dess skenande hästar medan 
ett antal indianer med pilbågar skymtar i 
periferin. På bakre pärmens insidor finns en 
karta över de viktigaste färdvägarna i Nord-
amerika på 1700- och 1800-talet. 
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Boken gavs ut på nytt 1970 i Bonniers 
förlagsserie ”Röda ramen”. Nils Stödberg är 
fortfarande illustratör, men nu är indianerna 
i förgrunden medan diligensen är placerad 
längre bak. En man med gevär skjuter från 
diligensens tak och träffar en indian som 
slår ut med armarna och tappar sitt vapen. 
Den främste indianen siktar med sitt gevär 
mot diligenshästarna. Båda omslagen ska-
par förväntan på spännande äventyr, vilket 
förmodligen stämmer väl med författarens 
intentioner. 

Stig Ericsons författarkollega Sven Wern-
ström, som själv baserade sina ungdomsböcker 
om Mexico på gedigen verklighetsbakgrund, är 

positiv till skildringen av indianerna: ”Tendensen är god − Stig Ericsons sympatier 
ligger helt hos indianerna.”53 Även Jadwiga P Westrup tycker att boken har ”en 
nyanserad teckning av indianer”.54 I Hufvudstadsbladet konstaterar recensenten att 
Stig Ericson har specialiserat sig på indianböcker. Den gedigna faktabakgrunden 
är både på ont och gott: ”Författaren har gjort sig mycken möda med att beskriva 
diligenstrafiken realistiskt, men det gör skildringen lite torftig”.55 Indianexperten 
Erik ”Uncas” Englund, som skriver om nya böcker i Indianklubbens årsbok har 
en del kritiska synpunkter: ”Diligensöverfallet är en indianbok som åtminstone 
anmälaren har svårt att finna något av intresse i. Den uppmärksamme läsaren kan 
med lätthet räkna ut att handlingen tilldrar sig någon gång 1889‒90, en tidpunkt 
då diligensfärderna till Kalifornien sedan länge hörde till det förgångna. Tyvärr 
innehåller även det avslutande ’faktakapitlet’ felaktigheter.”56

Hjältejakten (1966)
Sista kapitlet i Stig Ericsons faktabok Vilda västerns hjältar fungerar som underlag 
för den efterföljande skönlitterära berättelsen Hjältejakten. 57 Båda böckerna be-
skriver hur journalister, som letade material till tidens sensationspress, gjorde om 
vanliga äventyrare till hjältar. I Hjältejakten, som utspelas 1865, ger sig en skribent 
iväg västerut för att hitta en hjälte att skriva om. Hans femtonårige son Ned följer 
efter, upplever många strapatser, men finner fadern i Kansas City. De lär känna 

53 Sven Wernström, ”Äventyr på välkänd mark”, AB 5.12.1964.
54 Jadwiga P Westrup, ”I röd mans land”, DN 18.1.1965.
55 N. B., ”Fart och spänning”, Hbl 9.12.1964.
56  Erik Englund, ”Nya böcker”, Spår mot väster, red Erik ”Uncas” Englund och Albin Widén (Stockholm, 

1965).
57  Stig Ericson, Vilda västerns hjältar (Stockholm, 1965). De följande citaten är hämtade ur Ericson, 

Hjältejakten, ny uppl 1982.
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Billy Ogg, som med sina fantastiska historier om indianernas grymheter och sitt 
eget deltagande i indiankrigen, verkar vara den hjälte de söker. Ned är huvudper-
son och berättare, men det har gått drygt femtio år sedan händelserna utspelades, 
varför Ned kan sägas vara en extradiegetisk-autodiegetisk berättare, det vill säga 
att han befinner sig utanför berättelsen under själva berättandet, men deltar i de 
händelser som det berättas om. Den långa tidsrymden och allt som den äldre Ned 
varit med om påverkar både berättarens tillförlitlighet och sättet att uttrycka sig.

Ned ger sig iväg på ett uppdrag, upplever omvälvande händelser och återvänder 
lyckligen hem, men får trots detta inte den hjältestatus som han hoppas på och som 
vanligen tilldelas huvudpersonerna i de tidigare indianböckerna: ”Naturligtvis blev 
jag inte det [hjälte]. Jag passade inte till rollen, saknade förutsättningar. Det fordras 
mer än upplevelser för att bli hjälte.” (s 174) Inte heller Billy Ogg blir den hjälte 
som Ned och hans far sökte. Den bild av indianerna som ges via hans upplevelser 
är enbart nedsättande. På Neds fråga om de indianer de ser på avstånd är farliga 
svarar Billy: ”Dom enda rödskinn som inte är farliga är dom som är vederbörligen 
avlivade […]. Pawneerna har plågat livet ur många nybyggarfamiljer, men de är 
rena Guds änglar mot siouxerna. Siouxerna är djävlar i människohamn. Dom lever 
bara för att strida.” (s 133) Neds far försvarar indianerna och försöker övertyga Billy 
om att de behandlats fel från början. Billy hävdar att han vet vad han talar om: 
”Han hade sett folk torteras av indianer, sa han. Och han visste hur ett nybygge 
kunde se ut sedan indianerna hälsat på. […] Alla rödskinn borde oskadliggöras, 
det var hans bestämda åsikt.” (s 134) Även om Billys indiansyn står emot faderns, 
blir Ned alltmer imponerad av allt Billy berättar och hans beundran för Billys 
mod bara växer, tills slutligen den händelse inträffar, som får Billys hjältegloria att 
blekna. Trots den långa tid som gått minns Ned allt med plågsam tydlighet: ”Jag 
ska aldrig glömma synen, uttrycket i indianpojkens ansikte. Hans ögon … Han 
var mager och såg smutsig och eländig ut. Han kunde inte vara mer än tio år. Han 
var bunden vid ett av vagnshjulen. Och en svettig soldat piskade honom med en 
läderrem!” (s 151) Ned förväntar sig att Billy ska agera, men det gör han inte. 
Det blir Neds far som räddar pojken undan soldaterna och Ned mår illa över hela 
situationen. ”Det värsta var att jag var så besviken på Billy. Jag var så besviken att 
det gjorde ont i bröstet. Han hade svikit mig, tyckte jag. Det var han som skulle 
ha slitit remmen ur handen på soldaten. Inte far.” (s 153)

Scenen där Neds far sliter läderremmen ur soldatens hand innebär en vändpunkt 
inte bara i Hjältejakten utan i Stig Ericsons författarskap i stort. De skrävlande 
hjältarna blir ifrågasatta och synen på indianerna förändras. Ned får aldrig se de 
vilda och fjäderprydda indiankrigare som Billy berättar om. Det han ser är utsvultna 
människor, som ska förflyttas till ett reservat: 
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Det kom fler indianer. De gick efter varandra i en lång hopplös rad. Många bar 
tunga bördor. Somliga ledde hästar – små raggiga djur som släpade långa träsla-
nor lastade med flottiga hudar, primitiva husgeråd och Gud vet vad. Tält restes. 
Hundar skällde. Barn grät. Soldater skrek oförskämdheter. En soldat kom fram-
ridande till oss. Han var tjurnackad och röd i ansiktet, och han luktade sprit på 
långt håll. Han hade något glänsande gult på axelklaffarna och jag förstod att 
han var officer. (s 146 f ) 

Övergreppet blir ännu tydligare när det framgår att dessa indianer är siouxer, som 
försökt leva i fred med nybyggarna. Provocerade av soldaterna försöker indianerna 
göra uppror. Officeren träffas av den första kulan och soldaterna blir överrumplade. 
De hämtar sig dock snart och trots att indianerna är många fler slås upproret ner. 
Händelserna skildras via en icke-fokaliserad berättare och fokaliserar stundtals 
Ned som dock inte minns mycket av själva upproret. Däremot skildras indianerna 
fortfarande som ett kollektiv och får inte själva komma till tals i Hjältejakten.

I efterordet hänvisar Stig Ericson till boken Crazy Horse (1942) av Mari San-
doz. Där finns händelserna beskrivna i liknande ordalag och det är tydligt att Stig 
Ericson hämtat sina uppgifter härifrån:

Their little soldier chief was Fouts, the red-faced and loud-talking one not liked 
even when he was not stinking with the whiskey cup. These men were to protect 
the people, the whites said, to hurry them along, the Indians knew, hurry them 
without guns or even bows and mostly afoot into the country of the enemy Paw-
nee. [...] Any boys racing would be tied to the wheels and whipped, the man Fouts 
said, and when the road was near the river the soldiers threw the smaller children 
into the spring flood waters and laughed to see them swim out like puppies while 
their fathers wrapped their fury inside their blankets and the mothers hid their fac-
es. Others called girls and young women away from the walking people or from 
the night lodges. This too, the Lakotas had to stand.58

I efterordet återger Stig Ericson delar av detta citat, men påpekar att när han skriver 
för barn och ungdomar försöker han mildra de verkliga övergreppen.

Den miljö i vilken Hjältejakten utspelas är tydligt mansdominerad med pojkar 
och män som huvudpersoner. Neds mor och blivande fru är egentligen de enda 
kvinnor som omnämns och det endast i förbigående och i relation till en man. När 
Neds far talar om för sin hustru, att han kommer att ge sig iväg på en längre resa 
för att hitta en hjälte att skriva om, tjuvlyssnar Ned. Han kan inte se sin mor, men 
vet ändå hur hon ser ut när fadern lägger ut texten: ”Hon satt vid det runda bordet 
mitt i rummet, rakryggad, smal, mörk, vacker. Hennes ansikte hade alltid svårt att 

58 Sandoz, 2004, s 159 f.
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le, men nu var hon särskilt allvarlig. Det visade sig genom att munnen smalnade. 
Och så fick hon en ljus fläck längst ut på nästippen och röda fläckar på kinderna.” 
(s 19) På sin färd i faderns spår träffar Ned dottern till en tidningsredaktör och 
plötsligt finns det nya tankar i hans huvud: ”Det nya var ljushårigt och litet och 
finlemmat och sött. Hon hette Constance − det vackraste namn jag hört, tyckte 
jag.” (s 81) Ur indiankollektivet framträder en kvinna, förmodligen modern till 
den piskade pojken. ”En indiankvinna rusade fram men soldaterna grep henne och 

kastade henne åt sidan. En av dem sparkade 
efter henne. Hon låg i sanden och stirrade 
stumt på pojken vid hjulet.” (s 151). Hon 
kan inte göra något för att hjälpa sin son och 
ges ingen möjlighet att yttra sig.

Omslaget till Hjältejakten är tecknat av 
Nils Stödberg och upptar både fram- och 
baksidan av boken. Det föreställer en eldstrid 
mellan fem indianer och tre amerikanska 
soldater, som tar skydd bakom prärievagnar. 
I Hufvudstadsbladet är recensenten missnöjd 
med detta omslag: ”Den som efter att ha läst 
rubriken och granskat omslaget, som försetts 
med indianer inbegripna i strid med vita, 
väntar sig en spännande berättelse får vänta 
förgäves. Omslaget är helt missvisande med 
tanke på huvudinnehållet.”59 

1982 utkom boken på nytt som ”En bok 
för alla” i Litteraturfrämjandets regi. Nils 
Stödberg är fortfarande omslagstecknare, men 
motivet är ändrat. Nu visar det scenen där en 
indianpojke pryglas av en blåklädd soldat. I 
bakgrunden finns på ena sidan pojken Ned, 
hans far och hjälten Billy Ogg. Neds far är 
på väg fram mot soldaten, medan Billy står 
med armarna i kors. På andra sidan ser man 
en grupp indianer med filtar kring axlarna 
och med en avvaktande hållning. 

Sålunda fokuserar det nya omslaget mer 
på soldaternas övergrepp mot indianerna än 
på äventyr och spänning, något som stäm 
mer väl både med bokens innehåll och med 

59 Rolf Wessman, ”Verklighet, spänning, dramatik”, Hbl 10.12.1966.
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den förändring av indianboksgenren som inträffat från den första utgåvan 1966 
till nyutgivningen 1982.

Kritikernas jämförelser mellan Hjältejakten och tidigare indianböcker utfaller 
oftast till fördel för den förstnämnda boken. ”Västern- och indiankännaren Stig 
Ericson har med tidigare böcker visat att denna klassiska genre mycket väl tål vid 
en rejäl dos realism. [...] En fint berättad historia av vilken det framgår att de stora 
indiankrigen inte alls var en ärofull kamp enbart mellan vita hjältar och skurkaktiga 
rödskinn.”60 Även vid en jämförelse med samtida böcker om Buffalo Bill vinner 
Hjältejakten: ”Men sensmoralen är snyggare, dvs den rakt motsatta, i Ericsons 
bok ’Hjältejakten’, som eftertryckligt tar parti mot mytbildning och − sympatiskt 
nog − för indianerna.”61

Eld ska flamma, Dan Henry (1973)
Som jag påpekade i avsnittet om Stig Ericsons biografi och författarskap markerar 
böckerna om Dan Henry något nytt inom Stig Ericsons författarskap. Förutom att 
läsa in bakgrundsmaterial besöker han också de platser där händelserna har ägt rum. 
Sista delen Eld ska flamma, Dan Henry utspelas till största delen på siouxreservatet 
Standing Rock 1878.62 De dokumentära handlingar som var insprängda i texten i 
Blås till attack, Dan Henry är här samlade i ett efterord med titeln ”Dokumenten”. 
Dan Henry har lämnat armén och ämnar sig till Chicago, men stannar av olika 
anledningar på reservatet under sommaren. Ett skäl är att han vill veta mer om 
indianerna, lära känna deras kultur och inte bara se dem som den anonyma fiende 
han konfronterades med i sin egenskap av soldat. Ett annat skäl är att han träffar 
den unga och i Dan Henrys ögon hemlighetsfulla lärarinnan Marie De Witt. Till 
indianagenten säger Dan Henry att han är intresserad av idén med indianreservat: 
”Av detta att göra indianerna till amerikaner.” (s 98) Indianerna skildras sålunda 
ur en ung vit mans synvinkel, men perspektivet är också präglat av att händelserna 
utspelas i Dan Henrys ungdom och återges många år senare. I likhet med Ned 
i Hjältejakten kan Dan Henry betecknas som extradiegetisk-autodiegetisk vilket 
innebär att han är identisk med huvudpersonen i berättelsen, men att han har 
distans till det som berättas. Den äldre Dan Henry som nedtecknar sina minnen 
vet att allt vad han såg och hörde, alla människorna han träffade där i indianlägret 
påverkade honom starkt och att känslan finns kvar trots alla år som gått. Huvud-
personen fokaliseras internt när han försöker leva sig in i det dagliga livet: 

Jag såg mig om i tältet medan de andra talade, [...] andades in den fräna men 
inte obehagliga doften, försökte föreställa mej hur det skulle vara att bo så här, 

60 Nils B Starmoon, ”Från Mexico till Normandie − tio nya barnböcker”, GHT 10.12.1966.
61 Jan Aghed, ”Mot väst, mot väst!”, SDS 7.12.1966.
62 De följande citaten är hämtade ur Ericson, Eld ska flamma Dan Henry, 1973. 



209

stig ericsons indianböcker

att vakna här varje morgon och ligga på någon av de slitna sovfällarna och titta 
ut genom rököppningen, att alltid ha andras kroppar tätt inpå sej, att sitta kring 
kokelden och äta med fingrarna, att aldrig vara ensam. (s 85)

Samtidigt minns han hur den unge Dan Henry såg besöket i indianbyn som ett 
sätt att skaffa erfarenhet och fakta för att sedan kunna skriva om sina iakttagelser 
i tidningarna. Hans dröm om att bli journalist uppstod när han befann sig på 
sjukhus efter att ha sårats i striderna mot indianer.63 Dan Henry vill dokumentera 
de oförrätter som begåtts mot indianerna, men hans skilda erfarenheter låter sig 
inte inordnas i ett enkelt mönster: ”Jag såg mej omkring, tänkte på kontrasten 
mellan denna frusna, slitna likgiltiga orörlighet och allt jag hört om blodtörstiga 
och dödsföraktande röda krigare. Det är inte sant, tänkte jag. Det där jag hört är 
inte sant. Men jag hade själv sett liken i sanden.” (s 116) Det indianuppror som 
Dan Henry och de andra vita väntar på slås emellertid ner i sin linda. Dan Henry 
får inte uppleva den revansch med en flammande eld som medicinmannen talar 
om. Istället får han bevittna utdelningen av livsmedel där indiankvinnorna köar och 
tigger om lite mera av de snålt tilltagna ransonerna. Full av skamkänslor beslutar 
sig Dan Henry för att lämna reservatet.

Marie har en annan bakgrund än Dan Henry och upplever sin identitet som 
ännu mer kluven. Hon vill helst inte prata om sin bakgrund, men Dan Henry 
får henne ändå att berätta något om sin uppväxt. Hennes far var affärsman och 
hade träffat en vacker indianflicka på ett möte vid Fort Laramie. De flyttade till 
St. Louis där Marie föddes. Modern saknade sitt ursprungliga liv och tynade bort. 
Fadern ville att Marie skulle få en vit uppfostran och med de rådande indianoro-
ligheterna ansåg han att det var bäst att hon glömde sitt indianska arv. Som vuxen 
har hon emellertid känt att hon svikit sitt indianska ursprung och sökt upp sin 
mors släktingar som finns här på reservatet. Marie vet inte vad hon vill med sitt 
liv, stundtals känner hon att hon även sviker sin far genom att inte ta tillvara sin 
utbildning bättre. Vistelsen på indianreservatet och besöken i indianbyn får därmed 
en djupare innebörd för Marie än för Dan Henry. Som lärarinna för indianflick-
orna lär hon dem att tala engelska och berättar för dem om de vitas värld. Hon 
hoppas att de ska kunna ta sig ur den ”halvtillvaro” (s 108) som livet i reservatet 
innebär. Där lever indianerna på svältgränsen, allting har tagits ifrån dem och 
de har ingen värdighet kvar. Men Marie gör klart för Dan Henry, att indianerna 
inte är betjänta av det medlidande som han och andra vita visar dem. I indianbyn 
besöker Marie sin moster, som hon känner stor samhörighet med. Då sörjer hon 
den gamla kulturen och önskar att indianerna skulle få fortsätta att leva sitt gamla 
liv utan att omstöpas till amerikaner: ”Dom är så fina mot varandra. Trängs inte. 
Har inga armbågar.” (s 116) 

63 Händelserna beskrivs i Blås till attack, Dan Henry.
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Språket hör samman med identiteten och innan Dan Henry vet att Marie har 
indiansk bakgrund blir han imponerad över hennes sätt att lågmält och uttrycksfullt 
tala indianernas språk. Det finns inga uppgifter i texten om Maries eller någon 
av de andra indianernas stamtillhörighet eller modersmål. Av efterordet framgår 
att det officiella namnet på reservatet vid den här tiden var Standing Rock Sioux 
Reservation. (s 164). I en rapport från Indiankommissionen nämns emellertid fyra 
olika hövdingar, vilka representerar följande stammar: ”Blackfeet, Hunkpapa, Up-
per- och Lower Yanktonais-band”. (s 156) Eftersom invånarna på Standing Rock 
till största delen är siouxer utgår jag från att det är deras språk som talas och som 
Stig Ericson använder i texten. ”Hau” (s 74) är en vanlig hälsning bland indianerna. 
Medicinmannen i byn talar om ”Wakan Tanka, den Store Anden” (s 90) och de 
vita som ”Wasichus” (s 90). Utanför skolhuset står vid ett tillfälle ”en fläckig liten 
häst, en pinto” (s 100). Marie vill inte avslöja sitt indianska namn, antyder bara 
att hon har många namn. Medicinmannen omnämns som Yellow Wolf och en 
annan indian som Running Antelope. 

Dan Henry känner spänning och förväntan inför mötet med den gamle 
medicinmannen Yellow Wolf : ”Han hade inga fjädrar och var inte målad, men 
han var precis så gammal och rynkig och mager och hemlighetsfull som jag hade 
hoppats.” (s 88) När Dan Henry träffat medicinmannen flera gånger förbleknar 
emellertid det exotiska intrycket och den gamles vishet får honom att känna sig 
enkel och underlägsen. Medicinmannen fokaliseras när han berättar om hur det 
gick till när han fick sin magiska kraft och lärde sig hur han skulle använda den 
för att kommunicera med Makterna. Han visar Marie och Dan Henry en av de 
heliga klenoderna och kommer då in på indianernas förlust av land: ”En gång var 
vi lyckliga i vårt land. Vi var sällan hungriga, eftersom de tvåbenta och de fyrbenta 
levde tillsammans som bröder. Så kom Wasichus, de vita. De gjorde små öar åt oss 
och små öar åt de fyrbenta. Dessa öar blir hela tiden mindre. Floden av vita sväm-
mar över deras stränder och vattnet i denna flod är svart av lögner och girighet.” 
(90) Dan Henry förstår inte vad medicinmannen säger och Marie översätter inte 
allt. När de går därifrån berättar Marie att Yellow Wolf sagt att Dan Henry kanske 
hade ”gåvan” och att han skulle komma tillbaka för att lära sig mer. 

Karakteristiskt för Stig Ericson är att belysa problemen ur flera olika perspektiv. I 
Eld ska flamma, Dan Henry får sålunda även fiendesidan komma till tals i egenskap 
av indianagenten Mr Hughes. Både indianer och vita är negativt inställda till 
agenten och hans familj. Det sägs att han fått anställningen genom kontakter, att 
han drar in på indianernas matransoner och missbrukar sin makt. Berättaren som 
återger Mr Hughes synpunkter anlägger en ironisk ton: ”Indianerna trilskades, de 
förstod inte sitt eget bästa. De måste ju släppa sina primitiva föreställningar för att 
kunna bli civiliserade människor.” (s 98) Värst hatar agenten de ”halvexistenser” 
som hetsar upp indianerna mot honom. I efterordet återger Stig Ericson rapporter, 
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brev och andra dokument som gäller just indianagenten W T Hughes och förhål-
landena på Standing Rock sommaren 1878. Bland annat finns det ett utdrag ur 
ett brev från agenten till Indianbyrån i Washington, där denne förklarar varför 
han har avskedat lärarinnan för flickskolan Marie de Witt. Stig Ericsons översätt-
ning av brevet avslutas på följande sätt: ”Hon är ett bildat halvblod och en av de 
mest svekfulla och farliga personer som finns vid denna Agentur. Jag kan inte på 
något sätt betrakta henne som en rekommendabel person, och vad hon än påstår 
med hänsyftning på mig är knappast värt att på något sätt tagas i beaktande.” Här 
återges också indianernas klagomål på agenten, publicerade i Standing Rock Post 
den 17.10. 1877. Skrivelsen som omfattar tio punkter är mycket välformulerad och 
tar upp olika missförhållanden som otillräckliga och dåliga matransoner, avsaknad 
av arbetstillfällen och förbud mot att själv välja lägerplats. Efter en inspektion 
från Inrikesdepartementet blir agenten slutligen entledigad. Stig Ericson, som 
gått igenom de brev som agenten skrev till sitt försvar, ser honom som ”en bricka 
i det spel som inbjuder till att utnyttja en maktställning på andras bekostnad.” (s 
166) När det gäller beskrivningen av förhållandena på indianreservatet finns det 
även här influenser från Crazy Horse av Marie Sandoz. Där skildras indianernas 
misstro mot de olika agenterna, vilka lyssnar mer på regeringen i Washington än 
på indianernas talesmän. Greppet att likna indianreservaten vid öar i den vite 
mannens värld, så som det beskrivs i citatet ovan, finns även i Crazy Horse där ett 
kapitel har rubriken ”Sitting on the white man’s island”.

I böckerna om Dan Henry är hjältemyten definitivt avlivad. Den hjältestatus 
som tilldelades huvudpersonerna i de traditionella indianböckerna och som Stig 
Ericson ifrågasatte i Hjältejakten är borta. Dan Henry är svag, rädd och känslosam. 
Ensamheten fortsätter att förfölja honom. Han gråter över sin barndom och sin mors 
för tidiga död och sörjer förlusten av Marie. Efter de fasansfulla upplevelserna som 
soldat i en armé, som hade som sitt uppdrag att oskadliggöra indianerna, undviker 
Dan Henry alla former av strider. I äventyrsböckerna får hjälten ett uppdrag, som 
han oftast klarar av och blir belönad för. Dan Henry har också ett uppdrag, men 
det är självvalt och ingen tackar honom när det är genomfört. Den artikel som 
han skriver om indianernas situation på Standing Rock redigeras till en notis om 
hur general Carlin räddar indianagent Hughes ur de uppretade indianernas klor. 
När Dan Henry protesterar, hävdar redaktören att folk vill läsa om hjältar, riktiga 
hjältar som general Custer. Stig Ericson överger emellertid inte sin ideologiska tro 
på kampen för indianernas rättigheter. Eld ska flamma, Dan Henry slutar med att 
Dan Henry tillsammans med en kollega säger upp sig från den tidning de arbetat 
på i flera år och ger sig iväg västerut. Bokens slutrader blir en uppmaning till kamp 
mot världens orättvisor, inte minst de som förekommer i samtiden: ”Vad vi ska 
göra vet jag inte riktigt. Men man kan inte bara vara overksam. Även de som inte 
var med och sköt bär en del av ansvaret.” (s 151)
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Omslaget är tecknat av Nils Stödberg. 
Framsidan föreställer Dan Henry klädd i 
en skinnjacka med fransar och svart hatt. I 
bakgrunden syns en grupp indianer insvepta 
i filtar. De betraktar Dan Henry med rynkad 
panna och undrande eller möjligen hånfulla 
miner. Den vite pojkens placering stämmer 
med bokens innehåll, där Dan Henry utgör 
en förgrundsgestalt med indianreservatet som 
bakgrundsmiljö. På framsidan står, förutom 
författarens namn och bokens titel, ”Upproret 
på Standing Rock 1878”. Bakre pärmen har 
en teckning av indianer mest kvinnor och 
barn framför en vagn med fyra hjul och några 
byggnader som ser ut att vara förråd. Bilden 
förmedlar känslor av sorg och uppgivenhet. 

Böckerna om Dan Henry recenserades i 
alla större svenska dagstidningar även om anmälningarna oftast ingår i samlings-
recensioner som tar upp flera ungdomsböcker samtidigt. Stig Ericsons arbete med 
att få fram autentiskt material till sina böcker uppmärksammas av flera skribenter:

Det som för mig gör Stig Ericsons bok värdefull och värd att läsas är hans sätt 
att visa hur rapporterna och reportaget från reservatet ’färgläggs’ och förvanskas, 
så att de handlar om någonting annat än det som verkligen hände. På basen av 
dessa dokument skrevs indiankrigens historia och tusentals böcker och filmma-
nus om ’skriande vildar’ och ’röda djävlar’. Eld ska flamma, Dan Henry är en his-
torisk roman både för ungdomar och vuxna som vill veta hur det verkligen var 
i vilda västern.64 

De kritiker som recenserat boken återkommer till att innehållet kräver en relativt 
vuxen läsare: ”Det är en utmärkt skildring av de vitas maktkamp på indianernas 
bekostnad. Själva upproret slutar snöpligt för indianernas del, och slutet på boken 
känns också litet avhugget. Den här boken kräver en läsvan publik och är lika 
mycket en vuxenbok.”65 Flera recensenter ser också kopplingen till nutiden. ”Eld 
ska flamma, Dan Henry (Bonniers) är en finstämd men svidande kritik mot sättet 
att behandla de nordamerikanska indianerna − fösa ihop dem i reservat och under 
rent omänskliga förhållanden pådyvla dem den vita kulturen. Den kritiken har 

64 Gunnar Hård, ”Silas och Dan Henry”, Hbl 20.12.1973.
65 Kerstin Auraldsson, ”Invandrarproblem”, UNT 24.10.1973.
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giltighet också i dag.”66 I en recension som helt ägnas åt Eld ska flamma, Dan Henry 
ser Gunilla Borgström porträttet av en ung halvblodskvinna som ett intressant 
fenomen: ”Fram ur berättelsen stiger bland andra Marie, indianreservatets lära-
rinna, en stark, öm, hemlighetsfull och dubbeltydig gestalt, likt bilder av kvinnor 
i senare tiders gerillarörelser.”67 Nästan alla som kommenterar böckerna om Dan 
Henry ser fram mot fler delar. Sven Christer Swahn skriver: ”med den här boken 
kan Stig Ericson omöjligt ha tänkt sig serien avslutad. Det är en tröstande tanke. 
Det här är bara en byggsten i ett magnifikt berättarbygge.”68

 
Nybyggarperspektiv
Hur framställs indianerna när Stig Ericson skildrar dem ur nybyggarnas synvinkel? 
Liksom i böckerna om vilda västern är det framförallt vita barn och ungdomar 
som fokaliseras. Av de böcker som jag valt ut hör Akta er för rödskinn till Stig 
Ericsons första indianböcker medan Jenny och den röda stormen är bland de sista. 
Protagonisterna är i det första fallet en liten ängslig pojke, medan det i den andra 
boken är en modig ung flicka. Gemensamt för båda böckerna är emellertid att Stig 
Ericson visar på vikten av att inte lyssna på rykten om indianernas hämndlystnad 
utan istället försöka bilda sig en egen uppfattning.

Akta er för rödskinn (1969)
Denna lättlästa bok utkom 1969 i serien ”Bonniers barnbibliotek ”, vilken vänder 
sig till barn i åldern fem till nio år.69 Handlingen utspelas i Minnesota några år 
efter indianernas stora hungeruppror 1862 och skräcken för nya indianöverfall 
lever kvar hos nybyggarna. Berättarperspektivet utgår från den nioårige svenske 
invandrarpojken Lill-Jerker, som tillsammans med föräldrar och lillebror utvandrat 
till Amerika. Även om de chippewaindianer som finns i skogarna kring nybygget 
verkar fredliga känner sig nybyggarna inte säkra. Faderns synvinkel präglas av 
hans kristna tro: ”Jag tycker inte om att veta att dom röda stryker omkring härute 
inpå knutarna, hedniska och odöpta som dom är.” (s 10) För nybyggarna finns 
religionen både som en tröst och som ett hot med en Gud som straffar de otrogna. 
Nybyggarlivet är kargt och osäkert och Lill-Jerkers far oroar sig för allt som kan 
hända med djuren och med skördarna. När han ser att bössan ligger fel och förstår 
att Lill-Jerker varit framme, blir fadern både arg och rädd och ger pojken en hård 
örfil. För Lill-Jerker är skammen att få stryk inför mor och grannflickan Elin värre 
än smärtan och utan att tänka sig för rusar han ut i skogen. 

Prästen som kommer på besök berättar om indianernas grymheter under 
siouxupproret, hur de dödade och skalperade nybyggarna och satte eld på hus och 

66 Jan Scherman, ”Ett vanligt indianreservat”, ÖC 17.11.1973.
67 Gunilla Borgström, ”Dan Henry hos indianerna på Wounded Knee”, DN 8.12.1973.
68 Sven Christer Swahn, ”Vadan och varthän, Dan Henry?”, SDS 20.12.1973.
69 De följande citaten är hämtade ur Ericson, Akta er för rödskinn, 1969.
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gårdar. När mor försöker invända att de har en god relation till indianerna, blir 
prästen förnärmad och påpekar: ”Det är då dom är som allra farligast, sa han. När 
dom gör sig till och ska visa sig vänliga. Det är då dom har yxan under filten.” (s 
46) Pastorn sista ord innan han ger sig iväg: ”Ni ska akta er för rödskinn.” (s 46) 
ringer i öronen på Lill-Jerker. Ensam i skogen funderar han på vad prästen har sagt. 
Lill-Jerker minns också något om att ”kristet blod” flöt under indianernas uppror: 
”Såg inte allt blod likadant ut? Eller hade indianerna annat blod? Var det mörkare 
för att det inte var kristet?” (s 54) Genom intern fokalisering av Lill-Jerkers tankar 
får Stig Ericson fram ironiska effekter ur barnets funderingar.

Den bild som ges av indianerna i Akta er för rödskinn kommer emellertid 
prästens farhågor på skam. Genom att lyfta fram en individ ur indiankollektivet 
visar Stig Ericson hur det mänskliga kommer fram hos den som anses som fiende. 
Under rymningen ut i skogen möter Lill-Jerker en indian och blir först mycket 
rädd. Indianen hjälper honom emellertid att hitta sin tappade trätoffel och visar 
honom också vägen hem och Lill-Jerker kan konstatera: ”Indianer var inte alls 
farliga. I varje fall inte alla indianer.” (s 61) Den kursiverade reservationen får 
ingen förklaring och ett liknande påstående återkommer i bokens slutrader när 
nybyggarflickan Elin konstaterar: ”Och det finns indianer som kan vara farliga. 
Det säger min far också.” (s 68) Här kan det tyckas att Stig Ericson intar en kluven 
inställning till indianerna. Eftersom det är barnen som fokaliseras är det rimligt 
att anta, att Stig Ericson vill visa att de har en öppnare inställning till indianerna. 
Prästen och barnens fäder har däremot kvar sina fördomar och litar mer till rykten 
än egna upplevelser. 

De indianer som uppträder i boken talar bruten engelska i korta meningar: 
”Kio-sey friend” (s 60) eller bara ”Hungry” (s 14). Hälsningsordet ”How” (s [12]) 
som så ofta förekom i de tidiga indianböckerna används även här. Den indian 
som plötsligt står på tröskeln säger: ”Pitchi-bucketi-indian.” (s 14) Orden får ingen 
förklaring men tolkas av Lill-Jerkers mor som att indianen är hungrig, eftersom 
han håller händerna på magen. Flickan Elin vet varför indianer undviker vita: 
”Och nästan alla indianer kan det amerikanska språket. Fast dom talar det inte. 
Inte om dom inte behöver. Dom är arga på oss, fast dom inte visar det. För det här 
är deras land, som vi har tagit ifrån dom.” (s 31). Lill-Jerkers familj råkar aldrig ut 
för några krigsmålade och fientligt sinnade indianer, de som kommer för att be om 
mat är snarare smutsiga och trasiga. Den indian som kommer in i huset beskrivs 
på följande sätt: ”Indianen såg sig omkring. Ögonen glittrade, och han spred en 
frän lukt av vått skinn och nånting annat, främmande.” (s 14) Den indian som 
Lill-Jerker träffar i skogen sprider en ”syrlig lukt” (s 61). Ett epitet som lever kvar 
från de tidiga indianböckerna är att indianerna har ”stickande ögon” (s 17). När 
indianen får syn på en trasdocka med en bjällra runt halsen, skär han av bjällran 
och lyssnar på den med stor förtjusning. Synen på indianerna som barn som gillar 



215

stig ericsons indianböcker

grannlåt och ting som ger ljud ifrån sig finns sålunda kvar. Elin berättar också att 
indianer kan stjäla saker, även om hon inte har varit med om det själv. 

Nybyggarhustrur beskrivs redan i de tidiga indianböckerna som manhaftiga och 
kapabla både vad gäller gårdens skötsel och att försvara hus och hem mot oönskade 
inkräktare. I Akta er för rödskinn beskrivs också modern som en stark och modig 
kvinna. Bokens första meningar utgår från henne: ”Lill-Jerkers mor var stor och 
mörkhårig. Hon hade blanka kinder och sträva händer. Det hördes var hon höll 
till nånstans, för hon brukade alltid sjunga och tralla.” (s 7) Hon beskrivs som 
glad och trygg och oroar sig därför inte för indianerna: ”Dom är mänskor dom 
med, fast dom har en annan färg, sa mor. Det kommer inget ont av dom.” (s 11) 
I slutet av boken kan hon också konstatera att man inte ska lita på allt som sägs, 
inte ens om det uttalas av en präst. Elin beskrivs som en typisk nybyggarflicka, 
tystlåten och lite lillgammal. Det blir Elin som får sista ordet i boken när hon 
försöker trösta Lill-Jerker med att hennes far också är misstänksam mot indianer: 
”Dom måste nog vara så där, sa Elin.” (s 68) Båda barnen har respekt för de vuxna 
samtidigt som de har överseende med deras inställning.

Omslaget och de svartvita illustrationerna 
är utförda av Nils Stödberg. Bilden på bokens 
framsida föreställer en ljushårig pojke klädd 
i skjorta, väst och vadmalsbyxor vilket kan 
antas vara typiska nybyggarkläder. Han är 
fångad mitt i en rörelse där han stödjer det 
ena knäet mot marken. Pojken tittar för-
skräckt upp på en indian som befinner sig i 
bildens framkant. Indianen, som är klädd i 
en skinnjacka med fransar och har en fjäder 
i håret, ser överraskad ut. 

I en artikel med titeln ”Dialog mellan 
författaren och förlagsredaktören” diskute-
ras de dubbla roller som Stig Ericson har.70 
När det gäller böckernas omslag heter det: 
”Författaren vill så gärna ha en särskild 
situation eller en viss sorts bild på omslaget; 
kanske ett porträtt av huvudpersonen. 

Porträttet ingår i den vision av boken som växer fram medan han arbetar med 
den. Den är mycket tydlig och stark och han har svårt att tänka sig något annat.” 
Redaktören har emellertid andra bevekelsegrunder att ta hänsyn till: ”Men, säger 
redaktören, tycker du ändå inte att vi borde ha något mer spännande på omslaget. 
Boken innehåller ju flera dramatiska situationer, som säkert går att uttrycka i bild. 

70 Stig Ericson, ”Dialog mellan författaren och förlagsredaktören”, Barn och kultur 1970:3, s 121.
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Och du vet ju att böckerna mer och mer säljer på sina omslag; du kommer att nå 
ut till flera läsare, om vi väljer någonting mer dramatiskt.” När det gäller Akta er 
för rödskinn verkar omslaget vara en kompromiss mellan dessa synpunkter. Por-
trättet av pojken finns där, men ansiktsuttrycket och kroppshållningen visar att 
situationen är ytterst dramatisk.

En del recensenter tycker att Akta er för rödskinn ger uttryck för en ambivalent 
hållning till indianerna. Så skriver Allan Rune Pettersson, själv barnboksförfat-
tare, att boken borde ha slutat med att Lill-Jerker kommer hem och att modern 
konstaterar att man inte ska lita på allt som sägs, även om det kommer från en 
präst. Han menar att de sista replikerna om att indianer trots allt kan vara farliga 
enbart leder till förvirring för de barn som läser boken.71 Fortfarande jämförs Stig 
Ericsons indianböcker med de traditionella äventyrsböckerna. ”Det är en alldeles 
annan syn på förhållandet indianer och vita än de klassiska indianböckerna ger.”72 
En annan recensent påpekar det faktum att indianerna lyfts fram som enskilda 
personer istället för att som tidigare behandlats som en kollektiv massa. ”Stig 
Ericsons bok Akta er för rödskinn är inte en indianbok i vanlig bemärkelse. Den 
skildrar förhållandet mellan den enskilde vite och den enskilde indianen, präglat 
av en blandning av rädsla och nyfikenhet från båda håll.”73

Jenny och den röda stormen (1983)
Den andra boken med nybyggarperspektiv, som jag väljer att undersöka närmare, 
vänder sig till ungdomar. Den inleds med ett kort förord av Stig Ericson:

Det här är ett försök att beskriva nybyggarnas hårda verklighet i nordvästra Ne-
braska för knappt hundra år sedan. Berättelsen bygger dels på personliga intryck 
och intervjuer, dels på självbiografiskt material, bl.a. den amerikanska författar-
innan Mari Sandoz minnesanteckningar. Berättelsens Charles J. Lind har många 
likheter med den legendariske odlaren och pionjären Jules A. Sandoz.74 

Mari Sandoz har själv berättat om sin far i den tidigare nämnda boken Old Jules. 
Hon beskriver hur han 1884 kom som nybyggare till det öde landet kring Niobrara 
i Nebraska. Det är ett hårt liv och Jules förstår att han kan ha nytta av indianernas 
kunskaper: ”They taught him weather and game sign, sharpening his ears and his 
eyes as a fine stone whets a blade of steel.”75 Till skillnad från många av de andra 
nybyggarna hade Jules Sandoz därför ett gott förhållande till indianerna. När 
rykten om indianoroligheterna börjar cirkulera 1890 är Jules övertygad om att 

71 Allan Rune Pettersson, ”Akta er för prästen”, DN 25.10.1969.
72 Märta Tikkanen, ”Höstens barnbok har historisk bakgrund”, Hbl 24.10.1969.
73 Marianne Morén, ”Rödskinn och dagligt liv på kibbutzen”, SvD 12.12.1969.
74 Ericson, Jenny och den röda stormen, 1983, s [4]. De följande citaten är hämtade ur denna utgåva.
75 Mari Sandoz, Old Jules, ny uppl (Lincoln, 1985), s 28.
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det inte är någon fara för nybyggarna. Händelserna vid Wounded Knee framstår 
som obegripliga och Jules beslutar sig för att med egna ögon se vad som inträffat: 

Jules heard the news the same day at Rushville and rode up in the face of a co-
ming storm. From a hill to the north he looked down over the desolate battlefield, 
upon the dark piles of men, women, and children sprawled among their goods. 
Dry snow trailed little ridges of white over them, making them look like strange-
limbed animals left for the night and the wolves. Here, in ten minutes, an entire 
community was as the buffalo that bleached on the plains.76

I Old Jules nämns Mari emellertid bara sporadiskt, som det äldsta av de sex barnen. 
Vi får veta att hon arbetade hårt, hyste en hatkärlek till sin tyranniske far och mot 
hans vilja skaffade sig en utbildning: ”She had passed the county examination from 
the eighth grade in good standing, despite the little schooling. Now she sneaked 
to Rushville the first week in August, and in a pink cross-barred gingham dress 
took the teacher’s examination in such subjects as arithmetic and civil government, 
and the theory of teaching.”77 

Flera av händelserna som skildras i Old Jules återkommer i Stig Ericsons böcker 
om Jenny. Som exempel kan nämnas när fadern blir ormbiten. Hos Mari Sandoz 
skildras händelsen med stor dramatik. Mari och Jules är långt hemifrån när det 
händer. Flickan får hjälpa sin far och lyckas köra honom med ponnyspannet till 
en granne. Jules är övertygad om att han kommer att dö och då vill han göra det 
hemma. När Mari med grannens hjälp får hem sin far, ger hon sig genast iväg efter 
doktorn: “Dropping into a dogtrot previous emergencies had taught her she could 
hold for the mile, she finally reached the man’s door, gasped out her need to the 
kindly bachelor, and was sick over his doorstep while he called Hay Springs.”78 
Stig Ericson kortar ner själva händelsen till några rader, men språngmarschen till 
doktorns bostad är nästan identiskt skildrad: ”Så snart vi kom hem rusade jag till 
doktor Finerty. Det var sent på kvällen, och jag sprang precis hela vägen, och när 
jag kom fram var jag så utmattad att jag svimmade.” (s 21)

Även om Mari Sandoz’ liv utgör en inspirationskälla är emellertid det porträtt 
som Stig Ericson tecknar av Jenny helt hans egen skapelse. Den verkliga Mari 
Sandoz föddes först 1896 och upplevde följaktligen aldrig själv händelserna vid 
Wounded Knee. Som Stig Ericson påpekar i förordet har Jennys far Charles J 
Lind stora likheter med Maris porträtt av Jules Ami Sandoz. Skillnaden är att 
Stig Ericson gör honom till svensk istället för schweizare. Modern beskrivs fort-
farande som tysktalande och hennes språk är även i Jenny-böckerna kryddat med 

76 Sandoz, 1985, s 131.
77 Sandoz, 1985, s 366.
78 Sandoz, 1985, s 333.
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germanismer. Stig Ericson hämtar sålunda både kunskap och inspiration i Mari 
Sandoz’ bok Old Jules, men han nöjer sig inte med den som underlag. I en artikel 
där han berättat om sina efterforskningar kring Mari Sandoz’ liv framgår det att 
Stig Ericson både intervjuat författarens syster Caroline Sandoz Pifer och läst 
biografier över Mari Sandoz.79

Bokens underrubrik Ur Jenny M. Linds minnen, Nebraska 1890 anger att Jenny 
berättar sina upplevelser många år efter att de har hänt. I likhet med protagonisten 
Dan Henry är Jenny en berättare med ett extradiegetisk-autodiegetiskt förhållande 
till texten. Boken börjar med ett minne där Jenny som nioåring blir inlåst i grön-
sakskällaren av sin far. Hon minns inte längre vad hon hade gjort, men det hat hon 
kände mot fadern har hon inte glömt. När Jenny är tio år inträffar en händelse, 
som får stor betydelse för det lilla nybyggarsamhället. En ung indian ertappas en 
tidig morgon i en av nybyggarnas hästhagar samtidigt som man konstaterar att flera 
hästar är borta. Han blir infångad och meningen är att ta honom till sheriffen. Dit 
är det emellertid långt och det innebär att man får offra en hel arbetsdag på detta. 
”Man förbannade alla indianer, detta tjuv- och rackarpack som levde gott uppe 
på reservatet, som fick mat och kläder utan att behöva göra ett skapande grand, 
medan hederligt, kristet folk slet så att blodet trängde fram under naglarna.” (s 
11) Slutet blir att nybyggarna tar lagen i egna händer och hänger indianen i ett 
stort träd vid floden. Snart visar det sig emellertid att det var några cowboys som 
stulit de saknade hästarna och från den dagen lever nybyggarna i ständig rädsla 
för att indianerna ska hämnas.

Efter dessa tidiga hågkomster koncentreras handlingen kring vad som händer 
1890 när Jenny är femton år gammal. Det är då som det börjar gå rykten om att 
indianerna dansar krigsdanser på reservatet. Trots att familjen Linds nybygge bara är 
beläget en dagsritt från indianreservatet ser de sällan till några indianer. När Jenny 
var liten hände det att indianer slog läger nära deras hus och att hon då lekte med 
indianbarnen. Dessa erfarenheter gör att Jenny inte är rädd för indianer trots alla 
rykten. Tidningarna späder emellertid på nybyggarnas oro och Jenny läser högt 
för sin bror vad som står i Rushville Standard, den tidning som Jennys far prenu-
mererar på och som kommer två gånger i veckan: ”Indianskräcken har nu på allvar 
börjat sprida sig bland den vita befolkningen kring reservatet. Allt fler fruktar att ett 
blodbad är nära förestående, liknande den röda storm som svepte fram över Minnesota 
1862, då hundratals män, kvinnor och barn massakrerades.” (s 60) Även om Jenny 
inte är rädd för egen del återkommer tankarna på vad som stod i tidningen. Och 
skriverierna fortsätter. På hösten öppnar skolan igen eftersom nybyggarna tycker 
det är bra att ha barnen samlade på ett säkert ställe ”om nu rödskinnen kom; det 
var ju i skolhuset man skulle försöka hålla stånd mot vildarnas anstormning” (s 

79  Stig Ericson, ”Flickan i grönsakskällaren. Mari Sandoz och Old Jules”, Så länge gräset växer..., red Lennart 
Lindberg (Stockholm, 1984), s 164‒178.
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80). Det kommer allt fler soldater, som ska bevaka indianerna, vilket i sin tur 
ökar skräcken. Jenny minns exakt vilken dag som rädslan verkligen griper tag i 
henne. Tidningarna har åter braskande rubriker om ”Rödskinnen i blodigt arbete” 
(s 90). Jenny vet egentligen inte vad hon är rädd för och hemma talar de sällan 
om det hot som alla känner: ”Skräcken tog sig sällan våldsamma uttryck, men den 
trängde in överallt, som fukt och kyla. Den fanns i de små gesterna, i blickarna 
och tonfallen, i sättet att reagera på oväntade ljud.” (s 91) I den närbelägna lands-
ortsstaden ser Jenny indianer som tigger. Vid ett tillfälle blir hon vittne till hur 
en uniformsklädd man knuffar till en indian så att han ramlar omkull. Mannen 
bara skrattar åt indianen, men Jenny kan inte undgå att se uttrycket i indianens 
ansikte: ”Hans tunna läppar rörde sig, och jag har aldrig sett ett ansikte utstråla 
så mycket hat och förakt. Detta ansikte skrämde mig, och jag fick för mig att det 
var så indianerna såg ut när de dansade kring sina eldar.” (s 109)

Jennys föräldrar har olika syn på indianhotet. Fadern Charles J Lind var en 
hårdför man från Sverige. De andra nybyggarna såg honom som en auktoritet 
eftersom han hade varit bland de första att bosätta sig i detta torra och oberäkne-
liga område. Då hade han jagat tillsammans med indianerna och lärt sig mycket 
om naturen. Charles är övertygad om att tidningarna bara är ute efter att skapa 
rykten och skrämma folk när de skriver om krigsdanserna. Samtidigt utgår han 
från sitt nybyggarperspektiv och tycker att indianerna också borde bli jordbrukare 
nu när bufflarna var slut. Jenny som i egenskap av berättare ser sin far via extern 
fokalisering vet inte vad han tänker, men hon misstänker att han egentligen tycker 
synd om indianerna som förlorat sitt fria liv. När de andra nybyggarna samlas i 
skolhuset av rädsla för indianöverfall är Charles övertygad om att det inte är någon 
fara och förbjuder sin familj att gå dit. Han blir väldigt nöjd när han i stan får 
tag i en tidning som varnar för sensationsmakeriet kring andedansen: ”Det har 
aldrig varit risk för något indianuppror − och är det inte heller − såvida inte dessa 
galna sensationsmakare har skrämt upp folk så till den grad, att de företar sig saker, 
som indianerna tolkar som stridshandlingar.” (s 99) Kanske är det Charles själv som 
skickat in dessa rader till tidningen. På hustruns fråga om vem som skrivit det 
svarar han bara att det är någon som vet hur det ligger till. 

För att skaffa kontanter till banklånen beslutar sig Charles för att ta med sin 
äldsta dotter till indianreservatet och sälja sina varor till agenturhandeln där. Jenny, 
som oroat sig för vad hon ska få se på reservatet, reagerar över stillheten:

Vi åkte förbi en stor skylt där det stod Vi är de fredliga indianerna och kom sedan 
ut på ett öppet område, där det stod massor av smutsvita segeldukstält med sotiga 
rököppningar. Små eldar glimmade i hundratals kokgropar, och där satt kvinnor, 
barn och hundar, alla lika orörliga. Både människor och djur såg hungriga ut. Jag 
minns tystnaden och röklukten − och att jag blev förvånad, nästan besviken. (s 121)
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Jennys egen upplevelse av indianerna stämmer således inte med allt hon har läst i 
tidningen och alla rykten hon har hört. Efter en lång tid av spänning och rädsla 
blir synen av indianerna ett antiklimax, som hon tvingas ta ställning till. 

De som gör mer väsen av sig är alla soldaterna som finns runt agenturen. 
Journalisterna som blivit irriterade av enformigheten börjar nästan slåss om de 
varor som Charles J Lind har med sig. Butiksföreståndaren konstaterar ironiskt: 
”Soldaterna är värre än indianerna. Och journalisterna är värre än soldaterna.” (s 
125) Innan Jenny och hennes far hinner ge sig iväg från reservatet inträffar emel-
lertid den händelse som sen skulle gå till historien under benämningen ”massakern 
vid Wounded Knee”. På avstånd hör de skottlossning och smällandet av kanoner. 
Jenny och hennes far blir direkt involverade när sårade indianer bärs in i den kyrka 
där de övernattar. Det är denna upplevelse som får Jenny att många år senare gå 
tillbaka i minnet och försöka förstå vad som hände. Särskilt minns hon en liten 
pojke som bars in med en trasa över ansiktet. Hon kan inte låta bli att se på det 
sönderslitna ansiktet: ”Det kunde ha varit min lillebror John. Det kunde ha varit 
vilket barn som helst, i vilket krig som helst, var som helst på jorden − men nu 
var det just den här lilla indianpojken, och när trasan lyftes öppnade han ögonen, 
och den blicken kommer jag inte att glömma så länge jag lever.” (s 141) Här sätter 
Stig Ericson sålunda in indianernas situation i ett globalt perspektiv. 

I det sista kapitlet, ”Andedansen”, ges en utförligare beskrivning av de verkliga 
händelserna. Stig Ericson låter den vuxna Jenny förklara vad som utspelade sig vid 
Wounded Knee kring nyåret 1890-91. Även om det inte sägs i texten har Jenny 
förmodligen, i likhet med Mari Sandoz, skaffat sig en utbildning och tagit reda 
på den historiska och politiska verkligheten kring händelsen. Jenny har också fått 
distans till sina egna upplevelser och nu kan hon även se nybyggarnas och sin fars 
skuld till att indianerna fördrevs till allt mindre reservat. Kapitlet och därmed 
boken avslutas med följande rader: ”Många av de journalister som tidigare piskat 
upp hatstämningen genom att beskriva indianerna som blodtörstiga vildar kallade 
dem nu oskyldiga offer.” (s 156)

I Jenny och den röda stormen finns indianerna med som ett anonymt hot mot 
nybyggarna. Endast i ett fall vänds perspektivet och visar händelserna ur deras 
synvinkel. På samma sätt som i Akta er för rödskinn lyfter Stig Ericson fram en 
individ som får representera de andra indianerna. I den tidigare boken Jenny 
från Bluewater räddar Jenny och hennes bror Daniel en sårad indian. Nu när 
indianskräcken sprider sig påminner Jenny sin bror om vad som hände för några 
månader sen. Under ett intensivt oväder satt de instängda i ett skjul som låg långt 
från nybygget. Indianen som kallade sig John White Elk berättade då om sitt liv 
och sina studier i de vitas skola. Genom honom fick Jenny och hennes bror en 
annan bild av förhållandena på reservatet: ”Man svälter däruppe. Och nu har man 
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börjat dansa för att Messias ska komma till jorden, för att dom gamla tiderna ska 
komma tillbaka. När man kunde skratta och vara lycklig och äta sig mätt. Det är 
en religiös dans och ingenting annat. Förstår ni? En andedans...” (76) I Jenny och 
den röda stormen träffar Jenny John White Elk igen. Han är med bland dem som 
hjälper de sårade indianerna vid Wounded Knee och det blir han som berättar för 
Jenny vad som hände när soldaterna skulle avväpna indianerna. ”Dom sköt rätt 
in i lägret. Dom var som galna. Dom använde sina kanoner. Folk slets i stycken 
av granaterna. Kvinnor och barn. Gamlingar. Big Foot själv, fast han var halvdöd 
av lungfeber. Alla. Alla.” (s 140) John White Elk vet att han står i tacksamhets-
skuld till Jenny, men de inträffade händelserna gör att han helst inte vill prata med 
henne. Berättarens sätt att beskriva indianens uppträdande ger intryck av att han 
inte kan undgå att se Jenny som en representant för de vita, som nyss begått ett 
sådant illdåd mot hans folk. 

I Barnbokens byggklossar utgår Maria Nikolajeva från Jenny från Bluewater för att 
bland annat illustrera genus och berättande. Hon menar att Stig Ericson kanske 
omedvetet för in flera genusstereotyper i Jennys sätt att tänka och handla samtidigt 
som han bryter genrekonventionen genom att låta en flicka vara huvudperson i en 
nybyggarroman. Även i Jenny och den röda stormen beskriver Stig Ericson Jenny ur 
ett genusperspektiv. Till skillnad från Nikolajeva upplever jag emellertid inte Jennys 
tankar och handlingar som stereotypa utan snarare som ett uttryck för den karga 
miljö som hon tvingas leva i. Så ser Jenny upp till sin lärarinna och blir lycklig när 
hon får hennes avlagda skor. Det dröjer länge innan hon får tillfälle, men en dag 
lyckas Jenny spegla sig i insidan till locket på en plåtburk. Besvikelsen är enorm: 
”Hur jag än bar mig åt skulle detta aldrig bli mina skor; de passade inte ihop med 
mig och mina klädtrasor och mina tistelstjälkar till ben...” (s 55) 

Jennys mor kommer från Tyskland och talar dålig engelska. I motsats till sin 
man har hon ingen egen erfarenhet av indianerna och känner stor rädsla för vad 
som kan hända. När hon läst om indianuppror i tidningen får hon akut kramp i 
magen och måste lägga sig ner för att lugna sig. Hon försöker förgäves tala med sin 
man om sin oro och sin rädsla för att barnen ska utsättas för indianernas grymhe-
ter. En dag när den gamle postmannen inte kommer med tidningen tror hon att 
han fallit offer för indianerna. När Jenny för att lugna sin mor läser ett stycke ur 
Bibeln om hur Jesus stillar en storm mumlar modern: ”En häftig stormvind [...]. 
En röd stormvind...” (s 92) Jenny är också medveten om föräldrarnas kärlekslösa 
äktenskap och hon retar sig på moderns undfallenhet: ”Hon skrämde mig. Jag 
ville inte bli som hon: lika sliten, lika plågad, lika förgrämd.” (s 28) 

Omslaget är tecknat av Tord Nygren. Framsidan visar ett porträtt av den 
15-åriga Jenny, där hon ser läsaren i ögonen. I bakgrunden syns hennes far klädd 
i skinnmössa och en grov rock. Bilden på fadern påminner om den verklige Jules 
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A Sandoz, vars porträtt finns både i tecknad 
version på omslaget och på fotografier i den 
upplaga av Old Jules, som utkom 1985.80 

På den bakre pärmen till Jenny och den 
röda stormen ser man blåklädda soldater med 
svarta hattar som skjuter rakt in bland några 
tipis. I en recension av boken kommenteras 
omslaget: ”På omslagsbilden (av Tord Nygren) 
stirrar Jenny frågande och anklagande mot 
betraktaren medan fadern skymtar halvt bort-
vänd i bakgrunden. I denna enkla bild fångas 
bokens ande och mening på ett smått genialt 
sätt och den utgör därmed en fin inramning 
till en ovanligt bra ungdomsbok.”81 

Böckerna om Jenny blev överlag mycket 
positivt mottagna. Flera recensenter kommenterar det faktum att huvudpersonen är 
en flicka och att tillvaron beskrivs som betydligt hårdare än i Laura Ingalls Wilders 
idylliska böckerna om livet på prärien. När det gäller beskrivningen av indianskräcken 
och massakern vid Wounded Knee skriver Ulla Forsén: ”Hela detta skrämmande 
masspsykologiska förlopp skildras ytterst trovärdigt.”82 Samma bedömning görs av 
Britt Bergh-Andersson: ”Författaren tecknar en sammanhängande och begriplig 
bakgrund till den tragiska massakern som ägde rum vid Wounded Knee mellan 
jul och nyår 1890.”83 Däremot är Kerstin Stjärne av en avvikande mening. Hon är 
positiv till skildringen av nybyggarlivet, men tycker inte att indianskildringen är 
helt lyckad: ”Trots alla förstående förklaringar − eller kanske just på grund av dem 
− blir Wounded Knee i Ericsons tappning snarare resultat av omständigheternas 
spel än historisk nödvändighet.”84 Hon är övertygad om att tidningarna bidrog 
till att blåsa upp indianskräcken, men menar att Wounded Knee var ett led i det 
systematiska förföljandet av indianerna och inte bara en följd av sensationslystna 
journalisters skriverier, som man kan tro när man läser Stig Ericsons bok. 

Indianperspektiv
I den tredje gruppen av böcker som jag valt att undersöka utgår Stig Ericson från 
indianernas egen synvinkel. Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten och Lilla 
Vargen och de Talande Tecknen vänder sig till yngre barn medan Du är också indian, 
Pamela snarare är en ungdomsbok. De två förstnämnda titlarna har diskuterats 

80 Jag har inte haft tillgång till originalupplagan från 1935, så jag vet inte om samma porträtt finns med där.
81 Jan Nilsson, ”Riktig indianbok”, Arbt 29.5.1984.
82 Ulla Forsén, ”Massakern i Pine Ridge”, SDS 11.2.1984.
83 Britt Bergh-Andersson, ”I Nebraska år 1890”, GP 14.3.1984.
84 Kerstin Stjärne, ”Jaget och Världen”, Arbt 14.12.1983.
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tidigare i olika sammanhang, men här försöker jag se texterna ur andra vinklar. 
I alla tre böckerna blir mötet med de vitas värld en omskakande upplevelse för 
indianbarnen. Deras önskan om att göra motstånd mot de vitas kolonisering blir 
tydlig i de båda senare böckerna Du är också indian, Pamela och Lilla Vargen och 
de Talande Tecknen. Trots att den förstnämnda boken utspelas nästan hundra år 
senare än böckerna om Lilla Vargen finns sålunda behovet av att göra motstånd kvar.

Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten (1971)
I den här boken har Stig Ericson för första gången en indian som huvudperson. 
Händelserna ses ur en tioårig indianpojkes perspektiv och utspelas omkring 1870 
bland lakotafolket. Enligt efterordet ”Hur skulle Vita Fjädern ha det idag?” bygger 
handlingen på den tidigare nämnda boken My people, the Sioux av Luther Standing 
Bear.85 Vid en jämförelse mellan de båda texterna kan jag konstatera att flera av de 
händelser som Stig Ericson berättar är hämtade från Luther Standing Bears bok. 
Grå Björnens återkomst från Washington klädd i ”vitmanskläder” är ett sådant 
exempel. I kapitlet “My father’s trip to Washington” beskriver Luther Standing 
Bear faderns problem med att få av sig de nya läderstövlarna: “He asked one of his 
wives to pull off his boots, as his feet were very tired. She got hold of one foot and 
dragged my father all around the tipi.”86 Motsvarande stycke hos Stig Ericson lyder: 
”Vita Fjäderns mor tog tag i hövdingens fötter och drog. Hon drog så hårt att han 
for ner från bädden och släpades runt tältet.” (s 11) Även Vita Fjäderns beslut att 
börja i de vitas skola och resan med hjulångare och tåg beskrivs på liknande sätt i 
My people, the Sioux. Luther Standing Bears självbiografi spänner emellertid över 
nästan en hel livstid (1868‒1924) medan Stig Ericsons bok utspelas under några 
veckor. I Vita Fjäderns äventyr bland blekansiktena bygger Stig Ericson dessutom 
på med egna spänningsskapande moment. Att Vita fjädern faller av tåget, kommer 
bort från de andra indianbarnen och får hjälp av ”Gula Håret” är exempel på detta. 
I efterordet, som närmast har formen av ett resereportage med bilder, berättar Stig 
Ericson om sitt besök på indianreservatet Pine Ridge. Han ser många missförhål-
landen i form av vanskötta hus och rostiga bilvrak, men upplever samtidigt känslor 
av sammanhållning, vilja att dela med sig, hjälpsamhet och humor. 

I de traditionella indianböckerna skildras indianerna som de annorlunda och 
avvikande, men när perspektivet förskjuts till indianernas fördel är det de vita som 
framstår som ”de Andra”. Vita Fjädern har bara sett vita människor på avstånd, 
men han har hört talas om deras underliga utseende och uppförande. ”De hade 
hår i sina ansikten och liknade björnar utan nos. De luktade illa. De hade stora 
öron. De hade stor makt.” (s 7 f ) När barnen inte ville gå och lägga sig på kvällen 
brukade mödrarna skrämma barnen med att de vita skulle komma och ta dem. 

85 De följande citaten är hämtade ur Ericson, Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten, 1971.
86 Standing Bear, 1928, s 69.
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Vita Fjädern har också hört att de vita är många fler än hans eget folk: ”Det finns 
fler vita än det finns löv på träden och gräs-strån på marken.” (s 9) Vita Fjäderns 
far Grå Björnen har deltagit i en delegation med indianer som besökt presidenten 
och talat om hur indianerna svälter, medan de vita jagar deras bufflar utan att ta 
vara på köttet. Grå Björnen och de andra indianerna fick kläder, en silverbricka 
med texten ”Fred och Vänskap” och löften, men de vet sedan tidigare att de vitas 
löften är som fåglarnas sång: ”De klingar vackert, men när den stora snön kommer 
är de ingenting värda.” (s [12]) Tillbaka på reservatet berättar Grå Björnen om 
de vitas underliga sätt att leva: ”Om hur de trängde ihop sig som myror i väldiga 
hyddor av sten, lika höga som bergen bortom floden.” (s 15)

Kontrasten mellan den vita och den indianska kulturen framstår ännu tydli-
gare när den återges via den tioårige indianpojkens egna upplevelser. Indianernas 
levnadssätt blir normen medan många företeelser i de vitas värld framstår som 
underliga. Husen är stora och gjorda av trä. Vita Fjädern konstaterar att byggna-
derna är fyrkantiga ”som så mycket annat hos de vita” (s 55). Till skillnad från de 
vitas hårda fyrkantiga hus är indianernas mjuka och runda. Vita Fjädern tycker 
synd om de vita som inte kan flytta sina hus så lätt som indianerna. Själv har han 
varit med om många flyttningar och han tycker det är spännande att se nya platser. 
Långa Hakan, den indian som värvar indianbarn till de vitas skola lovar, att de ska 
få lära sig de talande tecknen, att de ska få mat och kläder och om de hjälper till 
med olika saker även pengar. Han berättar också hur viktiga pengarna är i de vitas 
värld och att den som har pengar kan få nästan allting. Det är mycket annat som 
också framstår som underligt i de vitas värld. Vita Fjädern ser en man som drar en 
pojke i håret och slår honom i ansiktet. Han kan inte förstå varför en vuxen slår 
ett barn, något sådant har Vita Fjädern aldrig sett bland sitt folk.  

Resan har, som tidigare nämnts, ett symboliskt värde inom den postkoloniala 
litteraturen. Clare Bradford påpekar att den kan innebära ett överskridande av 
flera olika gränser: “These texts trace the boundaries of race, gender, and class 
that Indigenous characters traverse, and show the effects of such border-crossing 
upon children’s development as postcolonial subjects.”87 Mötet med nya platser 
och människor blir ett sätt att upprepa den av koloniseringen påverkade historien 
i nya variationer. I Vita Fjäderns resa finns spår av indianernas nederlag gentemot 
de vita. Själva det faktum att indianbarnen måste ge sig ut i de vitas värld och lära 
sig deras språk är ett uttryck för kolonialism. Grå Björnen, Vita Fjäderns far, har 
blivit bitter och besviken efter att gång på gång ha upplevt hur de vita svikit sina 
löften om att låta indianerna få behålla sitt land och sin kultur. Nu har han gett 
upp och inser att indianerna måste överge sitt gamla levnadssätt och att striden 
med de vita måste ske på deras villkor: ”Ni som ännu är unga, ni som ännu har   
 

87 Bradford, 2007, s 148.
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öppna öron − lär er tala som de vita. Deras ord är som deras vapen − de är starkare 
och de når längre än våra.” (s 16) 

Den första etappen av resan kan liknas vid det lyckliga tillstånd som rådde vid 
tiden före de vitas ankomst. De barn som ska ge sig iväg åtföljs de första dagarna 
av sina familjer och släktingar. Vita Fjädern rider på sin egen ponny medan hans 
föräldrar och syskon åker i en vagn som Grå Björnen fått på agenturen. Man slår 
läger på kvällarna och barnen får tillfälle att, kanske för sista gången på länge, leka 
och skratta. Hjulångaren, som blir det första mötet med de vitas värld, upplevs 
som lika skrämmande av barnen som den en gång upplevdes av de vuxna indi-
anerna när de kom i kontakt med de vitas uppfinningar. Avskedet från föräldrar 
och syskon präglas av sorg och vanmakt. Hos de vuxna finns de lagrade minnena 
av tvångsförflyttningar och slaveri som splittrat indianerna genom århundraden. 
Kontakten med de vita människorna blir en upprepning av konfrontationer mellan 
indianer och kolonisatörer. Vid bytet från båt till tåg måste indianbarnen passera en 
nyfiken folksamling och blir då utsatta för de vitas föreställningar om indianernas 
krigiska förflutna. En pojke ger upp något som ska föreställa ett indianskt krigstjut 
och när en av indianpojkarna lyfter upp ett litet barn, rusar en kvinna fram och 
rycker åt sig barnet. Upplevelsen av de vitas misstro får ett av indianbarnen att 
ironiskt undra om de vita är rädda för att bli skalperade. När indianbarnen blivit 
infösta i en järnvägsvagn, vet de inte var de befinner sig och när vagnen börjar röra 
sig bli de skräckslagna. Barnen tror att de ska dö och börjar sjunga för att ingjuta 
mod hos sig själva. Upplevelsen kan ses som ett av de många övergrepp som de 
vita tillfogat indianerna utan att några förklaringar givits.

När Vita Fjädern kommit ifrån de andra barnen tvingas han att ensam söka 
hjälp hos de vita. Vid ett tillfälle kommer han till ett nybyggarhem. Han är hung-
rig och tänker att han ska be om lite mat. Det blir en traumatisk upplevelse. En 
hund skäller, en kvinna och ett barn skriker, mannen i huset hämtar ett gevär. 
Det luktar illa och i huset finns något som åstadkommer ett hårt knackande ljud. 
Ljudet kommer från en väggklocka, något som Vita Fjädern aldrig sett, och det 
skrämmer honom så att han rusar därifrån i panik. Mot nybyggarnas rädsla och 
misstro ställs indianskt tänkesätt: ”Vita Fjädern hade lärt sig att näst att vara modig 
fanns det ingenting som var viktigare än att visa vänskap och gästfrihet.” (s 59) 
Även här finns den historiska anknytningen eftersom de första vita bosättarna blev 
väl mottagna av indianerna. Den vite unge man som senare hjälper Vita Fjädern 
kommer själv från ett annat land och vet hur det känns att vara utanför. Han tar 
med indianpojken till en by där de försöker hitta någon som talar Vita Fjäderns 
språk. Den ende som kan tolka är indianen Två Horn, som sitter i fängelse för att 
ha stulit hästar. Fången är mycket bitter och undrar varför de vita har rättigheter 
som inte indianerna har. Två Horn svarar själv på sin fråga: ”... jo, därför att vi 
är så få [...] Och de vita männen är som gräshopporna, när de flyger så tätt att 
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hela rymden är mörk. De är fler än det finns löv i skogen. Om du räknar på dina 
fingrar månvarv efter månvarv, kan du ändå inte räkna dem alla. Tänk på detta, 
unge frände.” (s 75 f.) Vita Fjädern tar djupt intryck av sina upplevelser och av de 
människor han möter. Det leder till att han blir medveten om sin identitet som 
indian och han tänker på framtiden med stor oro. Slutet där han återförenas med 
de andra indianbarnen och känner gemenskapen med dem ger en tillfällig respit 
inför kommande svårigheter.

Stig Ericson använder gärna ord och vändningar som associerar till den indianska 
miljön. Här har han sannolikt tagit intryck av den tidigare nämnda författaren 
Mari Sandoz. Laura R Villiger skriver: “Trying to put her impressions into a literary 
form, the author realized that, in order to treat the Indian world adequately, she 
must approach it from within − from a viewpoint as Indian as possible. For her, 
this could only be accomplished by creating a special language, one that echoed 
the Indian locution and something of their world order.”88 På samma sätt försöker 
Stig Ericson att med hjälp av ett korthugget språk skapa en rytm som efterliknar 
indianernas sätt att tala. Meningarna blir korta och viktiga ord upprepas: ”En efter 
en gick de över bron med sina filtar och knyten. Vita Fjädern var en av de sista. 
Man tog bort den smala bron. Barnen stod på ångaren och grät. Deras föräldrar 
och syskon stod på stranden och grät.” (s 42) ) Tideräkningen utgår från årstidernas 
växlingar. I Crazy Horse anger Mari Sandoz tidpunkten för en händelse på följande 
sätt: ”Late in July, the Moon of the Cherries Reddening”.89 De första raderna i 
Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten lyder på motsvarande sätt: ”Det var i de 
svarta körsbärens månad − den tid de vita kallar höst.” (s 7) Även platser beskrivs 
från indianskt perspektiv. ”Man skulle till en plats som de vita kallade Black Pole.” 
(s 40) Jag har tidigare noterat Stig Ericsons användande av indianska ord och 
uttryck i Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten, här vill jag bara ge ytterligare 
något exempel. Den berusade indian som Vita Fjädern möter vid agenturen sjunger 
några fraser ur en lakotasång: 

Ai-hii − en krigare lämnar oss,
hans hjärta är starkt...
Ai-hii − en krigare lämnar oss,
hans hjärta är sjukt... (s [27], 28)

Ordet ”Hau” (s 26) förekommer som hälsningsfras mellan indianerna, men vid 
ett tillfälle hör Vita Fjädern det från en vit man. Berättaren kommenterar: ”Häls-
ningsordet lär konstigt när en vit man uttalade det.” (s 61) Indianernas språk och 
sätt att tala är normen, medan de vita betraktas som utanförstående. 

88 Villiger, s 41.
89 Sandoz, 2004, s 163.
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Den maskulina dominans som var utmärkande för de tidiga indianböckerna finns 
kvar. De flesta viktiga personerna är av manligt kön, medan kvinnor och flickor 
enbart nämns i förbigående. Vita Fjäderns mor har rollen att se till att hennes son 
ser prydlig ut när han ska följa med sin far till agenturen. Småsystrarna finns med 
som lekkamrater och Vita Fjädern vet att han kommer att sakna dem när han gett 
sig iväg till de vitas skola. Bland de barn som skickas iväg till skolan finns också 
flickor. Trots detta är det mest pojkarna som märks i handlingen. Det är bara i 
samband med beskrivningen av hur barnen delas upp på båten, så att flickorna får 
sova på ena sidan och pojkarna på den andra, som flickorna omnämns. 

I analogi med äventyrsböckerna kan Vita Fjädern ses som en hjälte som ger sig 
ut på ett farligt uppdrag. Det är viktigt för en indianpojke att visa sig modig tänker 
Vita Fjädern i en internt fokaliserad passus. Om det var omöjligt att visa sitt mod 
i strid, kunde kanske detta att följa med till de vitas skola, att frivilligt ge sig in i 
de vitas värld betraktas som en modig handling. Till skillnad från de traditionella 
indianböckernas hjältar är Vita Fjädern en vanlig pojke som, åtminstone när ingen 
ser det, ger uttryck för sina känslor. På sin väg möter han faror i form av de vitas 
underliga saker och beteenden, men istället för att trotsa farorna springer Vita 
Fjädern sin väg. Han är rädd och orolig och präglas av sina upplevelser. Något 
ärorikt återtåg som de tidiga hjältarna fick vara med om, blir det inte. Bokens 
slutrader är tvärtom ovanligt pessimistiska om man betänker att boken är avsedd 
för barn i åldern sju till tio år:

Vagnen skakade fram genom mörkret. Den innehöll femtionio lakota-barn, som 
skulle till en skola i Carlisle för att lära sig tala och arbeta som de vita. De kom 
från olika reservat − områden som de vita givit de röda att leva på, sedan de tagit 
från dem deras jaktmarker. Sedan skulle de fara tillbaka till reservaten och lära 
folket där att leva och arbeta och helst också tala som de vita. Några dog i Car-
lisle. Många återvände till sitt folk utan att ha lärt sig de vitas språk. En del lär-
de sig att tala och arbeta som de vita, och for sedan tillbaka till sina reservat. En 
del stannade för alltid hos de vita, där de oftast levde i stor fattigdom. Vita Fjä-
dern var en av dessa femtionio. Just nu sov han. (s 89 f )

Även vid en jämförelse med Stig Ericsons egna böcker är slutet ovanligt nedslående. 
Oftast skapar han, med utgångspunkt i sin tro på att indianernas kultur ska leva 
vidare, hoppfulla slut. Här får Vita Fjädern en kort respit i sin sömn, men frågan 
är hur det går för honom i framtiden. Stig Ericson ger svaret drygt tio år senare. 
I boken Jenny från Bluewater berättar indianen John White Elk om sin tid på 
internatskolan Carlisle. Det första han fick göra var att byta sitt indianska namn, 
som betydde White Feather till John. Vita Fjädern var alltså en av dem som lärde 
sig att tala och arbeta som de vita och sedan for tillbaka till sitt reservat för att lära 



228

Stig ericSonS indianböcker

indianbarnen läsa och skriva de vitas språk. Hela sitt liv kände han sig emellertid 
kluven mellan den indianska och amerikanska kulturen: ”Jag var bara en imitation 
av en vit människa. Det var vad man försökte göra oss till. Imitationer. Det var 
därför man klippte håret av oss. Det var därför man gav oss vita namn.”90

Både omslag och illustrationer är tecknade 
av Nils Stödberg. Framsidan visar Vita Fjä-
dern klädd i traditionella skinnkläder med 
mockasiner och en randig filt över axlarna. 
Håret är långt och svart, men utan fjädrar. 
I bakgrunden syns två ljushåriga pojkar och 
fyra vita män. Bakom dem finns några hus, 
en vagn och några tunnor. Pojkarna skrattar 
och pekar finger åt indianpojken. Längst 
fram finns en vit man tecknad från sidan. 
Perspektivet gör att han tornar upp sig över 
Vita Fjädern, vilket förstärker dennes position 
av utsatthet. Vita Fjädern ser med allvarlig min 
på den vite mannen i förgrunden. Omslaget 

förmedlar intrycket att indianpojken är helt ensam och utlämnad till de vitas värld. 
De kritiker som recenserade boken uppmärksammade att det var något nytt 

inom den svenska indianboksgenren att se händelserna ur indianernas perspektiv. I 
Aftonbladet skriver Ingegärd Martinell: ”Stig Ericsons ’Vita Fjäderns äventyr bland 
blekansikten’ är en bakochframvänd indianbok. Här skildras en indianpojkes syn 
på den besynnerlige vite mannen och hans underliga värld.”91 Även Gunila Am-
björnsson kommenterar Vita Fjäderns förundran över allt som han inte förstår: 
”Så blir hans förutsättningslösa reaktioner en spegel av de vitas kultur eller ibland 
brist på kultur.”92 I enlighet med de diskussioner om verklighetsbakgrund som 
fördes vid 1970-talets början påpekas i samma recension att detta är en nyttig 
bok ”med en dokumentär och trovärdig prägel”. I en förhållandevis lång artikel 
uppskattar Birgitta Tingdal Stig Ericsons försök att skildra händelserna så som in-
dianerna upplevde dem. Hon menar emellertid att det trots de goda intentionerna 
finns brister i resultatet: ”Det finns trots allt en del indianexotism kvar i boken. 
Författaren har inte i någon större utsträckning försökt gå in på orsakerna till att 
indianerna hamnade i den situation som skildras i boken och avsaknaden av detta 
leder lätt till en ganska ytlig syn på problemen.”93

90  En fotnot ger upplysningen ”Indianbarnens resa till Carlisle finns beskrivna i boken Vita Fjäderns äventyr 
bland blekansikten, Bonniers -71.”; Ericson, Jenny från Bluewater, s 111.

91 Ingegärd Martinell, ”Barnböcker med bildstöd”, AB 5.12.1971.
92 Gunila Ambjörnsson, ”En enda lång berättelse om de vitas svek”, DN 31.12.1971.
93 Birgitta Tingdal, ”Annorlunda indianbok: Vita Fjäderns äventyr”, GHT 16.11.1971.
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Du är också indian, Pamela (1978)
Nästa bok med indianperspektiv har underrubriken En berättelse från Pine Ridge 
och utspelas där 1975.94 Det har gått två år efter belägringen av byn Wounded 
Knee, vilken är belägen inom reservatet. I ett efterord redogör Stig Ericson för 
hur indianreservaten styrs med Indianbyrån och Stamrådet i spetsen. Han för-
klarar också syftet med den amerikanska indianrörelsen AIM, American Indian 
Movement, och den splittring som finns bland indianerna. Miljön beskrivs som 
deprimerande med vanskötta hus och sönderrostade bilvrak. Tolvåriga Pamela Red 
Dog tillhörande oglala är bokens huvudperson och en del av händelserna fokaliseras 
genom henne. Genom att välja en flicka som huvudperson bryter Stig Ericson in-
dianbokens vanligen maskulina genremönster. Det innebär också att protagonisten 
ur ett genusperspektiv och i enlighet med postkolonialt tänkesätt är i underläge 
vad gäller kön, etnisk tillhörighet och ålder. Stig Ericson väljer emellertid att se  
 
händelseutvecklingen ur flera olika perspektiv och beskriver också reaktionerna hos 
Pamelas halvbror Mark, en artonårig dansk turist och en FBI-detektiv.

En viktig fråga inom den postkoloniala teorin är hur identiteten påverkas av 
klyvnaden mellan den ursprungliga kulturen och de nya påtvingade förhållandena. 
Pamela och Mark slits mellan gamla indianska sedvänjor, vilka deras föräldrar håller 
fast vid, och den nya amerikanska livsstilen. När Pamela tittar på en mockasin, som 
hennes mor sytt, ser hon det välkända pärlmönstret med trekanter som betecknar 
tälten och cirkeln som står för sammanhållningen. Samtidigt som hon tycker det 
är vackert, tänker hon på att det där hör till de gamla tiderna och att dessa aldrig 
kommer tillbaka. Tanken gör henne sorgsen: ”Det var som om hon plötsligt kom-
mit in i ett mörkt rum hon inte hittade i, ett rum fyllt med ömtåliga föremål som 
gick sönder om man kom åt dem...” (s 13) Vid ett annat tillfälle klipper Pamela 
figurer av ett grönt papper. När hon blir påmind om familjens situation faller 
bitarna ner i knäet: ”Kanske var det sin egen verklighet hon klippte sönder: den 
hopplöshet hon mer och mer började ana men inte kunde finna ord för.” (s 28) 

En anledning till att Pamela inte vill kännas vid sin ursprungliga kultur är det 
som skolans historiebok berättar. Pamela har läst om indianernas grymma krigs-
danser som förberedelser till överfall på nybyggare och soldater. Det har i ett slag 
gjort henne medveten om att hon är annorlunda. ”Fram till den dagen hade hon 
inte tänkt så mycket på att hon tillhörde en liten grupp människor, som skiljde 
sig från andra amerikaner.” (s 41) Nu vill hon inte följa med till den traditionella 
dansfesten och inte träna på sitt folks danser som de andra ungdomarna. Pamelas 
mor, som läst samma historieböcker, vet hur det känns och tvingar henne inte 
att delta i danserna. Den gamla kulturen gör sig emellertid ständigt påmind och 
när Pamela hör sin mor nynna på en indiansk folksång reagerar hon instinktivt: 

94 De följande citaten är hämtade ur Ericson, Du är också indian, Pamela, 1978.
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”Pamela önskade att hon skulle sluta. Sången gjorde henne orolig ‒ liksom allt 
annat som påminde om de gamla tiderna.” (s 39) Att åtminstone i fantasin spränga 
de gränser som dragits upp genom koloniseringen är ett av den postkoloniala lit-
teraturens mål. När verkligheten blir för trist, drömmer sig Pamela bort. Hon har 
vid ett tillfälle varit på flygplatsen i Rapid City och där sett affischer med vackra 
vyer från fjärran platser och Pamela vet att de där platserna finns i verkligheten: 
”Just i detta ögonblick fanns de där platserna med sina magiska namn: Cortina, 
Paris, Wien, London...” (s 15) Hon har också sett några leende flygvärdinnor i 
klarblåa uniformer. Sedan dess vill Pamela bli flygvärdinna för att kunna komma 
ut i världen och se spännande platser. 

Pamelas halvbror Mark är äldre och mer medveten om sitt indianska ursprung 
än Pamela. Han har varit på några möten med AIM och börjat engagera sig i 
indianernas situation. Mark önskar att hans far skulle ta del i den nya rörelsen 
istället för att inta en passiv hållning: ”Det är nu han skulle göra nånting, sa han. 
Just nu. Precis just nu.” (s 29) Mary Red Dog, Marks fostermor, är rädd för de 
nya tankarna och försvarar sin man. Hon anser att Charlie Red Dog har gjort sin 
plikt som amerikan genom att delta i Koreakriget och att det inte är hans fel att 
han inte får något arbete. Men Mark har AIM-ledarnas ord ringande i öronen 
och vill inte ge upp:

Han talade om människorna som riskerat livet under demonstrationerna vid 
Wounded Knee två år tidigare. Han talade om dem som misshandlats av po-
lis och hamnat i fängelse bara för att de hade protesterat mot att indianer i fle-
ra hundra år hade lurats av regeringen i Washington. Man måste göra nånting, 
sa han. Vi måste ställa oss upp och slåss mot det vita förtrycket och inte bara ta 
emot bidrag. (s 29 f )

På samma sätt som Pamela tar Mark avstånd från deras indianska kultur. Han 
avskyr när Mary sitter med sitt pärlbroderi och han talar i hånfulla ordalag om sin 
far som ”den store dansaren” (s 27). När Mark var yngre hade han olika drömmar 
om framtiden. Först skulle han bli busschaufför, och det var fadern, som då var 
sonens idol, som skulle lära honom att köra buss, och senare ville han bli en be-
römd rodeoryttare. Precis som Pamela inriktade han efter hand drömmarna på ett 
liv som innebar att han kunde komma bort från reservatet. Mark hade hört talas 
om Marinkåren och berättade för Pamela: ”Det är stenhårt där, precis stenhårt. 
Men dom får se mycket av världen. Dom skickas till en massa mystiska platser, 
där det är jättefarligt. Och alla blir rädda när marinsoldaterna kommer...” (s 87) 
Protagonisten vill inte bara lämna den av koloniseringen bestämda platsen utan 
också överskrida den hierarkiska gränsen. Han vill med andra ord leva upp till 
den hegemoniska maskuliniteten och bli någon att räkna med, någon som andra 
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har respekt för. Mark vädjar till Pamela om förståelse: ”Du är också indian, Pam. 
Fattar du inte... Han lutade sig framåt och satte händerna för ansiktet. Jag vill inte 
bli som han, sa han nästan viskande. Fattar du inte det. Jag vill inte bli som pappa. 
Jag vill inte... Sedan kom gråten.” (s 94) I likhet med de andra antihjältarna ger 
Mark utlopp för sina känslor.

Det faktum att Pamela tar sig till ödehuset där ett AIM‒möte ska hållas kan 
tolkas som att hon gör en resa som formar hennes identitet. Till en början är det 
inget överlagt beslut att ge sig iväg, hon vill bara bort från huset där hennes mors 
gråt gör henne obehaglig till mods. Pamela fokaliseras internt när hon tänker 
på hur Mark har förändrats den sista tiden. Förr var han glad och obekymrad, 
spelade fotboll med kompisarna och älskade att lyssna på sin fars berättelser om 
hur Crazy Horse kämpade mot de vita inkräktarna. Nu är han orolig och umgås 
med människor som är eftersökta av polisen. Tanken på att Mark kanske befin-
ner sig i fara får Pamela att styra stegen mot ödehuset. När hon ser ett flygplan 
korsa himlen väcks hennes gamla dröm om ett annat liv och hon känner att hon 
måste skynda sig att varna Mark. Väl framme vid huset hör Pamela skottlossning 
och skräcken griper tag i henne. En av FBI-männen får syn på henne och Pamela 
springer för livet. Förföljaren ger snart upp och när Pamela lugnat sig lite känner 
hon plötsligt en stor glädje:

 
Hon stod där, bredbent, med det varma blodet strömmande genom ådrorna; 
hon kände sin egen styrka, att hon hade krafter kvar, att hon levde och fungera-
de; hon kände lukten av barr och blöt jord; hon såg tallarnas kronor avteckna sig 
mot den mörka himlen − och hon tyckte att de var hennes vänner. Detta var en 
upplevelse som skulle stanna i henne. (s 70 f )

Pamelas upplevelse av skräck och utsatthet har ersatts av glädjen över att känna 
sin egen kraft och styrka. Känslan kommer att finnas kvar och forma hennes 
identitet. Genom att beskriva träden som hennes vänner visar Stig Ericson på 
Pamelas indianska tänkesätt där allt levande är lika viktigt. Händelsen förstärks av 
att hon i drömmen återupplever skräcken men att den även här upplöses i doften 
av tallarnas varma kåda. 

Identitet och självkänsla hänger ihop med språk, och liksom tidigare återger Stig 
Ericson indianska ord med en efterföljande förklaring: ”Hon visste att trianglarna 
föreställde tält, tipies” (s 12) och ”Det skulle hållas en pow-wow, en gräsdans, 
mellan kullarna ett stycke från byn” (s 26). Stamtillhörigheten oglala förklaras i 
en not: ”Oglala betyder de skingrade och är en av de många indianstammar som 
gemensamt brukar kallas sioux.” (s 7) Familjenamnen Red Dog och Attack Him 
anges utan översättning. De platser som nämns i texten har sina verkliga namn och 
finns också utsatta på en karta i efterordet. Huset där AIM-mötet äger rum kallas 
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”De Döda Brödernas Hus” och där har namnet av någon anledning översatts till 
svenska. Vi får också en förklaring till varför huset kallas så: ”De två bröderna hade 
bott ensamma i huset och inte haft några släktingar på reservatet. En dag hade de 
kommit överens om att ta varandras liv. Ingen visste varför. De hade skjutit varann 
med samma revolver, och det dröjde länge innan man hittade dem. Ryktet påstod 
att de hade varit målade i ansiktet och haft riktiga örnfjädrar i håret.” (s 58 f ) 

Ett sätt att utestänga inkräktare är att använda språket på ett subversivt sätt. Den 
danske turisten Paul Jensen känner sig utanför när han träffar AIM-medlemmar 
bland annat på grund av svårigheterna med att förstå deras språk: ”Några av dem 
pratade snabbt med varann på det där lågmälda, lite slappa sättet som gjorde att 
Paul inte förstod vad de sa, trots att de talade engelska.” (s 18) Även hierarkin inom 
AIM poängteras av språket genom Pauls konstaterande att ledaren talar annorlunda: 
”Rösten lät skolad. Paul uppfattade varje stavelse.” (s 33 f ) Samtidigt använder AIM-
ledaren en insidesterm när han påpekar att Paul är för ung för vara en ”fed”. Paul 
vet inte vad det betyder, men får senare förklaringen att det står för federal polis.

Som jag redan nämnt bryter Stig Ericson indianböckernas vanligen manliga 
genusperspektiv i Du är också indian, Pamela genom att låta en flicka vara hu-
vudperson. I övrigt är rollerna traditionella och bygger på ett dualistiskt möns-
ter. Pamelas föreställningar om en flygvärdinna kan betecknas med ledord som 
vacker, leende, omtänksam, serviceinriktad, uppoffrande medan Marks bild av 
en soldat kan beskrivas i termer av styrka, hårdhet, tävlande, aktivt handlande. 
Även föräldrarnas liv beskriver en uppdelning i kvinnligt och manligt. Mary Red 
Dog broderar pärlor på mockasiner och lagar mat. I en internt fokaliserad passus 
påpekar berättaren att hon kanske skulle ha engagerat sig i frågan om indianernas 
rättigheter ”om hon inte haft fyra barn och en alkoholiserad karl att tänka på” (s 
30). Marys uppgivenhet och oro för att Mark ska arresteras eller misshandlas av 
motståndare till AIM tar sig uttryck i vanmäktig gråt. Charlie Red Dog använder 
den mesta tiden till att dricka öl eller sova ruset av sig. Men när reservatspolisen 
kommer och vill förhöra sonen utstrålar Charlie pondus: ”Det var som om han 
växte. Han stod med fötterna isär och händerna i sidorna. Han var rak i ryggen 
och höll huvudet något bakåtlutat, och det fanns ett energiskt drag kring mun-
nen och hakan”. (s 101) Mark noterar förändringen hos sin far och vet att den 
beror på att fadern känner sin betydelse. Med samma uttryck som Mark använde 
till Pamela, ”Du är också indian” (s 102), förmår Charlie Red Dog polisen att se 
vikten av sammanhållning mellan indianerna mot övermakten.

Synsättet ändras när den danske turisten Paul Jensen fokaliseras. Det ombytta 
perspektivet där en vit man upplever sig som ”den Andre”, den som är annorlunda, 
grundar sig förmodligen i den verklige författarens egna erfarenheter. Stig Ericson 
har vid ett flertal tillfällen uttalat sig om svårigheterna att helt leva sig in i en annan 
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kultur och om den misstänksamhet han mött från indianernas sida. Paul Jensen 
kommer till Pine Ridge för att besöka Wounded Knee och för att ta reda på mer 
om indianernas situation. I den postkoloniala teorin nämns ofta platsens betydelse. 
När Paul besöker Wounded Knee ser han till sin besvikelse bara en nedbränd trä-
kyrka och en halvt igenvuxen begravningsplats. Paul har läst om belägringen och 
demonstrationerna här för två år sedan, men nu säger platsen honom ingenting. 
För en indian däremot betyder platsen nederlag och påminnelse om svikna löften. 
Det var här som det sista stora indianupproret slogs ner 1890 och det var här som 
hoppet om upprättelse återuppstod under några månader våren 1973. På en bar 
träffar Paul Jensen några indianska ungdomar som tar honom med till ett ödehus 
där det ska hållas ett AIM-möte. Huset kan betecknas som liminal space det vill 
säga en plats där språk, kulturer och synsätt blandas och formar en grupps eller 
en enskild persons identitet. Paul bjuder indianerna på whisky och ställer frågor 
om AIM på sin knaggliga engelska. När ledaren kommer blir det tyst och plöts-
ligt inser Paul att han inte är välkommen: ”För första gången i sitt artonåriga liv 
kände han sig annorlunda. Han skiljde sig från de andra ‒ genom sin hudfärg, sin 
bakgrund, sitt sätt att tänka och känna. Hans situation var en helt annan än deras. 
Det var en hemsk känsla.” (s 34 f ) Paul Jensen hade tänkt sig att komma hem till 
Danmark som något av en hjälte och berätta att han träffat riktiga indianer och 
en känd AIM-ledare. Känslan av utanförskap i ödehuset och det faktum att han 
blir ivägkörd innan mötet börjar får honom emellertid att tveka. När han sedan får 
veta att det blivit skottlossning när AIM-ledaren skulle gripas och att en FBI-man 
dödats känner sig Paul skamsen för att han bjudit på sprit och för att han trott, att 
han hade något att bidraga med. Insikten om att det som Paul upplevde som ett 
spännande äventyr var blodigt allvar för indianerna drabbar honom med full styrka.

I kapitlet ”Ett otrevligt uppdrag” beskrivs de fyra FBI-män som blivit utkom-
menderade för att gripa ledaren för AIM-mötet. Stig Ericson visar hur olika etniska 
ursprung gör sig gällande även här. Mike O’Hara, som är i 30-årsåldern, beskrivs 
på följande sätt: ”Han hade ljust, kortklippt hår, ljusa ögon och ljus hy som hade 
lätt att rodna.” (s 49) Fadern hade utvandrat från Irland och fått arbete som polis 
i det nya landet. En av de andra detektiverna beskrivs som Mikes kontrast. Bill 
Armstrong ”var mycket mörk, nästan svart, och hade afro-frisyr och solglasögon” 
(s 49). Efter striden när en av de andra FBI-männen blivit dödad funderar Mike 
på varför det blev så här. Frågorna hopar sig. Varför var det så viktigt att fängsla 
ledaren? Vad var han efterlyst för? Vem hade talat om för polisen att det skulle hållas 
ett AIM-möte i det gamla stockhuset? Var det någon av indianerna på reservatet? 
Kanske någon som ville göra ett gott intryck på dem som bestämde? Berättaren 
påpekar det osäkra i spekulationerna: ”Det är möjligt att Mike O’Hara tänkte så 
där han stod och stirrade ut i mörkret” (s 66). 
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Stig Ericson skriver i en artikel med titeln ”Hur ska det gå för Lolita Attack 
Him?” om ett besök hos en indianfamilj i Pine Ridge-reservatet.95 Trots att det 
skulle dröja fem år innan Du är också indian, Pamela kom ut finns hela underlaget 
till boken här. Familjen Attack Him, som i boken är en grannfamilj, bor i ett litet 
skevt och delvis omålat hus med flera bilvrak runt husknuten. När Stig Ericson 
stiger in ser han en kvinna vid fönstret sysselsatt med att göra smycken av plast-
pärlor, medan en flicka i tolvårsåldern sitter på en säng med en bok i knät och 
en kaninunge kikar fram bakom en stol. Bokens inledning beskriver nästan exakt 
den återgivna scenen. Under besöket talar författaren med Lolita om skolan och 
vad hon vill bli. Det visar sig att hon tycker om skolan och gärna vill bli lärarinna, 
men att hon också funderar på flygvärdinna. De kommer in på sina respektive 
språk och skrattar åt hur olika det hörs när de talar. När Lolita skriver några ord på 
lakota för att visa hur det ser ut väljer hon ”att ge, att ge tillbaka” och Stig Ericson 
skriver: ”Jag borde inte bli förvånad. Hon tillhör ett folk som för knappt hundra 
år sedan levde av buffeljakt och för vilka generositet och mod betydde mer än allt 
annat. Bufflarna är borta men kulturmönstret lever kvar. Värderingarna.” Artikeln 
är skriven samma år som ockupationen av byn Wounded Knee, som ligger ett par 
mil från familjens hus. Men Lolitas föräldrar är inte med i AIM. Likt många andra 
på reservatet är de rädda för repressalier om de går med och dessutom tror de inte 
att det leder till någon förändring.

Verkligheten gör sig gällande även i bokens 
omslag. Framsidan är en porträttbild av en 
indianflicka med rakt svart hår, klädd i en 
vit T-shirt och med örhängen och armband 
av plastpärlor. Miljön är endast antydd med 
gult präriegräs. 

På baksidan syns stockhuset och några 
kringliggande bilvrak. Båda bilderna är teck-
nade av Adrian Purkis.96 Det är tydligt att 
han utgått från de fotografier som illustrerar 
artikeln om Lolita Attack Him vilka är tagna 
av Stig Ericson själv. 

Du är också indian, Pamela väckte ingen 
större uppmärksamhet i media. Flera kritiker 
betraktade boken som en upprepning av Den 
röda vägen, vilken gavs ut året innan. Ulf Wick-

bom som hyllade böckerna om Dan Henry och vet att Stig Ericson kan mycket 
om sitt ämne skriver: ”Men själva berättelsen om Pamela är rätt tunn. Den känns 

95 Stig Ericson, ”Hur ska det gå för Lolita Attack Him?”, Vi 1973:15, s 18‒20.
96 Jag har inte lyckats ta reda på tecknarens födelseår.
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på något sätt inte slutförd, boken blir mer ett reportage än en ungdomsroman.”97 
Även Kerstin Auraldsson tycker att boken liknar fjorårets, men påpekar samtidigt 
att indianernas krav fortfarande inte är tillgodosedda: ”Stig Ericson gör många 
tillbakablickar och förklarar indianernas situation gång på gång. Många oskyldiga 
får sätta livet till både på de rödas och de vitas sida. Ämnet tål att upprepas så länge 
inga förändringar har skett.”98

Lilla Vargen och de Talande Tecknen (1985)
Den tredje boken med indianperspektiv ingår i Stig Ericsons serie om Lilla Vargen, 
där den utgör den femte och sista delen.99 Lilla Vargen upplever sin tionde vinter 
och sedan ett halvår tillbaka är han tillsammans med de andra i stammen bosatt 
på ett indianreservat. Var detta är beläget och när boken utspelas framgår inte av 
texten och här finns inte något vägledande efterord. Däremot har Stig Ericson i en 
artikel berättat något om sin research. Han besöker Blackfeet Indian Reservation 
och tar sig till den ödemark där Old Agency var belägen. Författaren tänker sig att 
det var hit som Lilla Vargens folk tog sig efter svältvintern 1883–84 och att det var 
här som man delade ut de knappa ransonerna, utfärdade bestämmelser, klippte 
barnens hår och undervisade dem i de vitas språk och religion: ”I sin aningslöshet 
lärde man dem att förakta sin kultur, sina traditioner, sitt språk − och därmed 
sig själva.”100 Vilka uttryck detta tog sig skildras sålunda genom den tioårige Lilla 
Vargens ögon.

Textens allvar och tyngd påverkar stilen. Redan första raden anger tonläget: 
”Det var en mörk kväll i den första vinter-månaden” (s 5). Läraren i reservatskolan 
hotar med ”Det Mörka” som ska drabba alla som inte tror på de vitas Gud. Lilla 
Vargens funderingar kring vad detta innebär är ett återkommande tema. ”Det 
Mörka. Det Mörka. Det Mörka.” (s 31) ekar det i Lilla Vargens huvud. När han 
spiller ut bläck blir Lilla Vargen förtvivlad över fläckarna på händerna: ”Skulle detta 
Mörka aldrig gå bort?” (s 70) Även i beskrivningar av naturen finns samma ordval: 
”Mörkt vatten trängde upp genom hålen efter hästarnas hovar” (s 32) och ”Så fick 
han på avstånd se ett tjockt, mörkt, dött träd utan krona” (s 43). Det finns vissa 
ansatser till spänning och humor, men de försvinner ofta i en hotfull eller sorglig 
stämning. Lilla Vargen minns vad en av de äldre pojkarna i lägret hade sagt när 
man talade om de vitas språk: ”Att bli som de vita! Aldrig! Då kan dom lika gärna 
försöka få en buffel att dyka ner under vattnet och bygga en bäver-hydda.” (s 32). 
Tanken får honom att le för sig själv, men snart är oron för skolan tillbaka. Det är 
bara när indianerna minns de gamla tiderna som den riktiga glädjen och humorn  
 

97 Ulf Wickbom, ”Läs om indianer”, SDS 27.1.1979.
98 Kerstin Auraldsson, ”Frihetskamp i öst och väst”, UNT 6.12.1978.
99 De följande citaten är hämtade ur Ericson, Lilla Vargen och de Talande Tecknen, 1985.
100 Ericson, ”Vi måste göra motstånd”, s 12.
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kommer fram. En historia som då berättas handlar om när Gula Björnen jagade 
en hjort och slutligen stod där med en bit av svansen i handen.

Den ende vite person som beskrivs mer ingående är Svartkappan, läraren i re-
servatsskolan. Han fokaliseras aldrig utan ses genom indianpojkarnas ögon. När 
Lilla Vargen får tillfälle att iaktta Svartkappans ansikte gör han följande reflexion: 
”Det hade djupa veck och fåror. Dess bleka färg förde tanken till ben som var på 
väg att vitna. Håret kring munnen och öronen liknade det döda gräset under snön. 
Den nakna hjässan såg tunn och bräcklig ut. Lilla Vargen kunde inte förstå att 
just dessa vita människor hade större makt än alla andra.” (s 61) När Lilla Vargen 
får syn på ett dött träd utan krona ger han utlopp för sin aggression mot de vita 
med Svartkappan i spetsen. ”Lilla Vargen kunde nästan se Svartkappan framför 
sig: det stränga ansiktet, det nakna huvudet... Han stötte spjutet hårt i denne tyste 
fiende.” (s 44) Stig Ericson försöker oftast att se händelser och personer ur olika 
perspektiv. När Lilla Vargen frågar fadern Två Fjädrar vem Svartkappan egentligen 
är, blir svaret att fadern har hört en del sägas om denne man, men att han inte tror 
att det är en ond människa.

 Lilla Vargen beskrivs som kort men välväxt och med ett vackert ansikte. Till 
sättet är han något av en enstöring och han funderar mycket över saker och ting. 
Alla i lägret är eniga om att Lilla Vargen har Makterna på sin sida, eftersom han 
som spädbarn räddades av en stor varg. Lilla Vargen vet att detta gör honom till 
en utvald och att han, som en av de första i sin stam, bör visa sig stark nog att lära 
sig de vitas ”Talande Tecken”. Även Rävöra hör enligt indianrådet till de utvalda. 
När han var liten blev han svårt sjuk, men räddades genom att en bit av lillfingret 
offrades till solen. Han har också en speciell gåva att se saker som ingen annan 
kan se. Rävöra anses därför som en passande följeslagare till Lilla Vargen. Efter det 
första mötet med indianbarn som ser ut som de vita vet emellertid Lilla Vargen vad 
han vill: ”Aldrig någonsin skulle han klippa sitt hår och ta på sig sådana kläder. 
Aldrig. Aldrig...” (s 32) De indianbarn som redan anammat de vitas sätt att tala 
och klä sig hånar Lilla Vargen och Rävöra och kallar dem ”Långhår” (s 25, 54, 62). 
Deras blickar känns som osynliga pilar och Lilla Vargen har inte långt till tårarna: 
”När Lilla Vargen gick fram mot Svartkappan, kände han hur de osynliga pilarna 
från barnen trängde in i hans bröst. De fick hans hjärta att krympa − och för ett 
kort ögonblick önskade han sig kort hår och kläder av det som kallas tyg.” (s 54) 
Han räddas dock av tanken på styrkan i sitt namn, han vet ju att Vargen en gång 
gav honom av sin kraft. 

När Lilla Vargen och Rävöra tilldelas nya namn förstår inte Lilla Vargen hur det 
är möjligt: ”Svartkappan visste ingenting om honom − inte vem han var, inte hur 
han var, inte vad han hade upplevt eller drömt...” (s [80]) Pojkarna tvingas lära sig 
att både uttala och skriva sina nya namn. Rävöra tröstar dock Lilla Vargen med att 
detta inte är riktiga namn utan bara något de kallas för i skolan. Lärarens försök 
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att tala Lilla Vargens språk minskar också rädslan: ”Svartkappans sätt att uttala de 
tre orden gjorde honom mindre farlig.” (s 58) Indianpojkarna får ett visst övertag, 
det finns något som de kan bättre än Svartkappan. Än mer övertygad om detta 
blir Lilla Vargen, när läraren frågar vad han heter på sitt eget språk. Alla indianer 
vet att man inte avslöjar sitt namn för främmande människor, eftersom namnet 
är en del av ens egen identitet. ”Lilla Vargens hjärta svällde. Han kände sig nästan 
fri. Fram till detta ögonblick hade han känt det som om de vita var mäktigare i 
nästan allt − att deras vapen var starkare, att de visste mer än någon av hans eget 
folk... Nu var han säker på att det inte var så.” (s 78) 

Omskolningen av indianbarnen innebär också en omvändelse i tron och Svart-
kappan ser som sin uppgift att förkunna den kristna läran. Lilla Vargen får höra om 
”Det Mörka” av de indianbarn som funnits i skolan en längre tid. Han får bara veta 
att det är något som Svartkappan hotar med och att det är mycket värre än att bli 
slagen med käppen. I en internt fokaliserad passus undrar Lilla Vargen om det kan 
vara den stora kaminen, svarta tavlan eller det stora skåpet i klassrummet? Rävöra 
å sin sida funderar på en innebörd som utgår från tankarna hos ett koloniserat 
folk: ”Kanske att inte vara fri.” (s 64) Så småningom får Lilla Vargen och Rävöra 
veta vad ”Det Mörka” är. En av de indianpojkar som gått längst i skolan berättar: 
”Han säger också att det finns en Mörk Eld långt nere under marken. Detta hotar 
han oss med. Han säger att vi ska brinna där längre än någon kan förstå, om vi 
inte lär oss att tala med den han kallar Gud.” Detta leder till jämförelser med den 
egna religionen. För Lilla Vargens och Rävöras folk är Andarna viktiga och Rävöra 
är säker på att Svartkappan inte har någon Ande. Han vet också att indianerna 
tillhör Solens folk och att det inte finns någon mörk eld i Skuggornas land. 

I Lilla Vargen och de Talande Tecknen finns det förflutna med som en påminnelse 
om en lyckligare tid innan Lilla Vargen och hans folk tvingades bosätta sig på 
reservatet: ”Han [Lilla Vargen] längtade efter att komma bort från detta område, 
som de vita kallade Reservat. Och han kände stor oro inför vad som väntade. 
Ingenting var längre som förut. Här hördes sällan sång och skratt ‒ och det glada 
ljudet av trummor.” (s 5 f ) Då hade man berättat historier som alla hade skrat-
tat åt, dansat och sjungit sina gamla sånger. Det fanns gott om bufflar och annat 
villebråd som gjorde att man aldrig behövde svälta. För att stärka sin kropp hade 
man varje morgon doppat sig i det iskalla vattnet. Det nuvarande instängda livet 
innebär ständig hunger, bitterhet över de vitas svek och sorg över att se de unga 
förvandlas till vita. Nu var det slut med kalla dopp för att få styrka inför jakter och 
strider. ”Varför skulle man härda sin kropp? Man hade ju ingenting att göra − utom 
att hämta sin magra tilldelning av mat vid Agenturen.” (s 42) 

Boken börjar med en episod där Gula Björnen slagit sin dotter och sin hustru 
på grund av att han druckit ”den vite mannens vatten. [...] Denna dryck gav onda 
drömmar. Den fick människor att förlora sitt förstånd. De grälade och slogs. De 
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blev sjuka.” (s 7) Lilla Vargen kan inte förstå hur någon kan slå sitt eget barn. 
Framtiden präglas av oro och rädsla. Lilla Vargen är rädd både för att börja skolan 
och för vad som ska hända längre fram i tiden. De äldsta i lägret varnar för att 
Den Blå vägen, som börjar med att man lär sig de vitas språk, ska leda till folkets 
undergång. ”Många av de äldre vände bort sina ansikten, när de hörde dessa främ-
mande ljud utan värde och utan innehåll.” (s 22) Den pojke som funnits länge på 
reservatet framstår som ”nästan-vit” och Lilla Vargen vet att det inte bara har med 
kläderna att göra. Pojkens nya namn har påverkat identiteten: ”Och jag har varit 
här så länge, att jag ibland tror att jag verkligen heter så. Joseph.” (s 83) Hoppet 
ligger i att Lilla Vargen och hans kamrater kan bevara sin kultur och därmed sin 
självkänsla trots att man följer de vitas väg. 

För de koloniserade folken är platsen och hemmet av stor betydelse. När Lilla 
Vargens folk förr slog läger där det fanns tillgång till vatten och villebråd befann 
de sig ofta i trakter som de varit i förut, vilket upplevdes som en trygghet. När de 
har fråntagits sina gamla jaktmarker och tvingats bosätta sig på reservatet, känner 
de sig inte hemma. I Unsettling narratives diskuterar Clare Bradford vad som ingår 
i begreppet “hem” i en vidare mening: “it incorporates a person’s knowledge and 
understanding of the world, as well as interpersonal relations and modes of social 
behaviour.” 101 I Lilla Vargens ögon framstår de vitas värld som hård och livlös. 
Husen var gjorda ”av döda träd utan grenar, som man fått att ligga tätt ovanpå 
varandra.” (s 21) och ”De tunga, fyrkantiga husen tycktes stirra på honom genom 
sina döda ögon av det som kallades glas.” (s 23) I klassrummet sitter barnen på 
hårda bänkar. De psalmer som barnen sjunger är ”utan liv och hjärta” och Lilla 
Vargen tänker på sitt eget folks sånger som får de som lyssnar att vilja dansa och 
vara glada. Här är allting omgärdat av strikta regler. Lilla Vargen noterar att till och 
med elden är instängd. De indianbarn som fått håret klippt och klätts i kläder av 
tyg ger även de ett hårt intryck. ”Pojken som stannat kvar hade mycket kort hår, 
vilket gjorde att öronen såg för stora ut. Hans breda ansikte var dystert. Tänderna 
hade svarta fläckar. Hans ögon var stora och sorgsna, som om de sett för mycket.” 
(s 62) Instängdheten på reservatet har gjort att även de vuxna i Lilla Vargens läger 
har drabbats av livlösheten. Två Fjädrar har blivit bitter och sitter mest orörlig i 
sin tipi, medan Gula Björnen dricker ”den vite mannens vatten” för att glömma 
sin sysslolöshet. 

I The empire writes back påpekas hur plats och språk är beroende av varandra: 
“The gap which opens between the experience of place and the language available to 
describe it forms a classic and all-pervasive feature of post-colonial texts.”102 Detta 
gäller inte bara plats utan alla företeelser där kulturerna skiljer sig åt. Lilla Vargens 
folk använder sina egna omskrivningar för de vitas företeelser: ”de vitas fläckiga 

101 Bradford, 2007, s 137.
102 Ashcroft m fl, 1989, s 9.
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bufflar, de illa-luktande djur som kallades boskap” (s 5) och ”Många-Små-Hus, den 
plats de vita kallade Agenturen” (s 19). Efterhand som fler indianer lär sig de vitas 
språk används emellertid de engelska orden och inte de indianska omskrivningarna: 
”Lilla Vargen [...] försökte erinra sig fler av de vitas ord. Glas, tyg, metall, låda, dörr, 
hjul...” (s 23) Två Fjädrar vill att Lilla Vargen ska lära sig de vitas språk, eftersom 
han är förvissad om ”att de vitas ord kan nå längre än en jägares pil” (s 19). När 
Svartkappan skriver tecken på svarta tavlan väntar sig Lilla Vargen att de ska ge 
ljud ifrån sig. Besviket konstaterar han att de bara är uttryck för främmande ljud. 
Även namnen som Lilla Vargen och Rävöra tilldelats är i pojkarnas öron ljud utan 
betydelse och mening. På hemväg från skolan förklarar Rävöra för Lilla Vargen att 
tecknens makt kan bero på hur man ser dem. Han visar istället de tecken som han 
har lärt sig av medicinmannen: ”Cirklarna betyder vårt folks sammanhållning, sa 
Rävöra. Våra tält står alltid i cirkel. En cirkel kan också betyda liv. Fåglarnas ägg är 
runda. En trekant är vårt folks tecken för en fjäril, eller en pilspets, eller ett varmt 
tält − det beror på hur man ritar den, och hur många man ritar.” (s [91]) Rävöra 
återger sålunda de tecken som sen urminnes tider prytt indianernas tält, husgeråd 
och kläder och där varje mönster har sin betydelse.

Stig Ericson har återigen valt pojkar och män som huvudpersoner. Den enda 
flicka som namnges är Grå Fågeln, barnet som slagits av sin spritpåverkade far. 
Hjortkvinnan, som är Lilla Vargens mor och moster till flickan, tröstar Grå Fågeln. 
I övrigt nämns Hjortkvinnan i samband med att hon hjälper Lilla Vargen att göra 
sig fin inför skolstarten: ”Hjortkvinnan hade kammat hans hår länge och med stor 
omsorg. Dessutom hade hon stuckit in två skat-fjädrar under hans pannband.” 
(s 43) Det finns flickor i skolan, men de nämns bara i förbigående. Joseph, den 
indianpojke som agerar tolk mellan Svartkappan och Lilla Vargen och Rävöra, 
berättar vad som hände när Svartkappan predikade om de vitas Mörka Eld och 
att alla skulle brinna där efter sin död. ”När min mor hörde detta skar hon sig 

så djupt i handlederna att hon dog.” (s 88) 
Händelsen får ingen närmare förklaring, 
men det är troligt att Stig Ericson vill visa 
hur främst indiankvinnorna blir offer för de 
kristna missionärernas påverkan. 

Omslag och illustrationer till Lilla Vargen 
och de Talande Tecknen är utförda av Tord 
Nygren. Framsidan föreställer Lilla Vargen 
klädd i en ljus skinnjacka med fransar och 
ett rött pannband. Framför honom på ett 
bord ligger en griffeltavla och i förgrunden 
finns en hand vars finger pekar på tavlan. 
Lilla Vargens blick är emellertid inte riktad 
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mot bordet utan förlorar sig snarare i fjärran. I bakgrunden står en indianpojke 
med kort hår och klädd i brun rock och blå skjorta. Positionerna och stämningen 
för tankarna till en rättegång där Lilla Vargen är placerad på de anklagades bänk. 

På bokens baksida finns en svartvit teckning från den vita agenturen med några 
hus och en vagn. Illustrationerna i boken korresponderar väl med innehållet. De 
är tecknade med mycken svärta och uttrycker mestadels sorg och oro. Kapitlet ”I 
Svartkappans hus” har en illustration som, med undantag av ett fåtal textrader, täcker 
ett helt uppslag med läraren vid orgeln och barnen i sina bänkar. Kraftmätningen 
mellan Svartkappan och Rävöra i kapitlet ”Att lägga handen på en motståndare...” 
beskrivs i nästan lika delar bild och text, vilket ger ett dramatiskt intryck.

De kritiker som uttalat sig om Lilla Vargen och de Talande Tecknen är överens om 
Stig Ericsons förmåga att skildra hur det känns att berövas sin kulturella identitet. 
Kent Hägglund skriver: ”Krocken mellan segrarnas och förlorarnas kulturer står 
fram i sin oändliga smärta och förnedring.”103 Här kommenteras också det nära 
samarbetet mellan Stig Ericson och Tord Nygren, vilket leder till att bilderna blir 
nästan lika viktiga som texten. Ingegärd Martinell framhåller också Stig Ericsons 
förmåga att gestalta problematiken utan några extra förklaringar. ”Den kulturkrock 
som skildras är litteratur utan att kännas som litteratur; läsaren upplever den till-
sammans med Lilla Vargen.”104 Stig Ericsons språk bedöms som så ofta i positiva  
ordalag: ”På ett i bästa mening lättläst språk berättar Stig Ericson sin historia med 
den initierades kunskap och engagemang.”105

Stig Ericson som postkolonial författare
I analyserna av Stig Ericsons böcker har jag visat hur hans texter förhåller sig till 
de postkoloniala kriterierna. Här vill jag försöka sammanfatta Stig Ericsons bety-
delse för den svenska indianboken ur ett postkolonialt perspektiv och vad detta 
perspektiv har tillfört hans texter. 

Det faktum att en författare lyfter fram en minoritetskultur och därmed ger 
läsarna inblick i en annorlunda kultur kan uppfattas som ett postkolonialt för-
hållningssätt. Det framhåller Roderick McGillis i introduktionen till den tidigare 
nämnda boken Voices of the other. När det gäller barn- och ungdomsböcker menar 
han, att respekt för barn och deras rätt att ärva en värld i vilken alla möjligheter 
ligger öppna är ett kännetecken på den postkoloniala författaren. Under mer än 
två decennier skrev Stig Ericson barn- och ungdomsböcker om indianer. Hans 
engagemang innefattade en önskan om att presentera indianernas historia och 
kultur för svenska barn och ungdomar. Som ett led i detta lyfte han fram enskilda 
öden där svenska läsare kan identifiera sig med indianska huvudpersoner.

103 Kent Hägglund, ”Lilla Vargen bara bättre”, DN 1.3.1986.
104 Ingegärd Martinell, ”Indianer och vita”, AB 18.12.1985. 
105 Thomas Brylla, ”Ny bok om Anders”, UNT 26.7.1986.
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Roderick McGillis fortsätter resonemanget om postkoloniala författare med bland 
annat följande påpekande: “Writers who self-consciously interrogate the enforced 
diminishment of indigenous peoples or minorities of any sort write from positions 
of postcoloniality. The postcolonial creative writer need not focus exclusively on 
political matters, but her interest in emerging identity and self-determination 
inevitably brings to her work political concerns.”106 Den författare som utgår från 
ett postkolonialt synsätt ser det ofta som sin uppgift att ifrågasätta den rådande 
samhällsordningen och bearbeta effekterna av kolonisationen vare sig det gäller 
förlust av kultur och språk eller därav följande sociala problem som alkohol och 
splittring av familjer. Stig Ericson synliggör i sina senare texter sådana orättvisor. 

För indianerna är individen en del av familjen som i sin tur hör till en stam. Det 
medför att sammanhållningen är viktigare än att agera hjälte på egen hand. Både 
Vita Fjädern i Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten och Lilla Vargen i Lilla Vargen 
och de Talande Tecknen är beroende av stamrådets beslut när det gäller att ta steget 
till de vitas värld. Kraven på att anpassa sig till det amerikanska samhället tvingar 
indianbarnen att gå i de vitas skola och leder till alienation i förhållande till den 
egna kulturen. För Vita Fjädern innebär det också att han måste lämna sin familj 
och sitt folk. I samtidsskildringen Du är också indian, Pamela är oglalaindianernas 
eget språk bortglömt, endast enstaka ord lever kvar. De splittringar som finns i 
Pamelas familj minskas i bokens slut när Pamela och Mark inser att fadern står på 
deras sida. Även den lokala polisen ser sammanhållningen mellan indianerna som 
viktigare än att ta reda på vad som verkligen hänt. 

Det som förmodligen är svårast för en utomstående att leva sig in i och som 
också påverkar de koloniserade folken mest är frågan om identitet. Stig Ericson 
visar hur Vita Fjädern i Vita Fjäderns äventyr bland blekansikten möter många 
människor och företeelser som påverkar honom djupt. I Lilla Vargen och de Talande 
Tecknen upplever Lilla Vargen att alla hans invanda föreställningar ifrågasätts, när 
han börjar i de vitas skola. Stig Ericson beskriver hur Lilla Vargen tvingas ändra 
sitt namn, sitt språk och hela sitt tänkesätt. Identiteten blir osäker och Lilla Var-
gen måste övertyga sig själv om att han innerst inne har en egen kärna som inte 
påverkas av yttre förhållanden. 

Den egna historien är viktig för de koloniserade folken, men innebär ofta en 
konflikt för de unga. Detta beskriver Stig Ericson i samtidsskildringarna Du är också 
indian, Pamela och Den röda vägen. För Pamelas del är det slitningarna mellan den 
gamla kultur som föräldrarna förespråkar och den nya amerikanska livsstilen som 
gör henne osäker. Består hennes förfäder av krigiska vildar som skolans historie-
böcker vill göra gällande eller av ett stolt och starkt folk med en färgstark kultur 
som den nya indianrörelsen hävdar? När Stig Ericson samtalade med indianer på 
olika reservat blev historiemedvetenheten tydlig. Äldre människor återkom ofta till 

106 McGillis, 2000, s xxvii.
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stammarnas stora män och den politik som berövat indianerna deras rättigheter, 
medan ungdomarna talade om mindervärdighetskänslor gentemot sina amerikanska 
skolkamrater. Genom att foga in deras uttalanden i sina texter visar Stig Ericson 
att koloniseringen är en process som aldrig avslutats. 

En del narratologiska strukturer förekommer oftare i postkoloniala texter, även om 
de är vanliga även i andra litterära riktningar. En sådan är ambivalens i betydelsen 
att texten visar på många olika alternativa lösningar. I Beginning postcolonialism 
skriver John McLeod: “Texts rarely embody just one view. Often they will bring 
into play several different ways of seeing without always deciding which is the true 
or most appropriate one.”107 Stig Ericson belyser ofta händelserna ur flera olika 
synvinklar. I Du är också indian, Pamela skiftar perspektivet och personer med 
varierande bakgrund får komma till tals. Både de enskilda avsnitten och boken 
som helhet slutar i osäkerhet. Det är inte bara inom böckerna som Stig Ericson 
presenterar olika perspektiv, även de olika böckerna har skiftande utgångspunk-
ter. Dan Henrys upplevelser på indianreservatet Standing Rock i Eld ska flamma, 
Dan Henry är inte desamma som Pamelas på Pine Ridge-reservatet i Du är också 
indian, Pamela. Lill-Jerkers möte med en indian i boken Akta er för rödskinn är 
annorlunda än Lilla Vargens sammanträffande med en blårock i Lilla Vargen och 
de Talande Tecknen. Alla böckerna lägger nya dimensioner till synen på indianerna. 
I sin strävan efter att hitta en narratologisk struktur som kunde förstärka känslan 
av att indianerna skildras inifrån tog Stig Ericson bland annat hjälp av författaren 
Mari Sandoz. Hon hade lagt ner stor möda på att leva sig in i indiansk livsstil och 
omsätta den i litteratur och Stig Ericson hämtade här inspiration bland annat till 
användningen av indianska uttryck och till språkets korthuggna rytm.

En fråga, som jag diskuterat vid olika tillfällen, bland annat i samband med 
indiansk litteratur i kapitel två, är författarens bakgrund. Clare Bradford menar att 
den kan påverka en författare såtillvida att han eller hon hellre väljer en huvudperson 
från samma kultur som författaren själv: “It is not surprising, then, that non-In-
digenous authors are more likely to construct non-Indigenous than Indigenous 
focalizers, since in this way they are able to represent Indigenous cultures from the 
outside and from the perspective of majority cultures.108 I Stig Ericsons tidigare 
böcker är huvudpersonerna ofta svenska barn och ungdomar och indianerna pre-
senteras ur deras synvinkel. Han har vid flera tillfällen kommenterat svårigheterna 
med att skildra indianernas kultur från insidan. Det var först när han lärt känna 
indianer på olika reservat lite närmare, som han tyckte sig kunna skildra deras liv 
inifrån och därmed låta barn och unga med indianbakgrund vara huvudpersoner. 
I inledningen redogjorde jag för en del tankar kring författarens användande av 
faktabakgrund och visade hur Roderick McGillis skiljer på objektiv kunskap och 

107 John McLeod, Beginning postcolonialism (Manchester, 2000), s 51.
108 Bradford, 2007, s 73.
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emotionell förståelse. Den senare innebär att författaren inte bara tar reda på fakta 
utan låter sig påverkas av den kultur han vill beskriva. Vi kan konstatera att Stig 
Ericson i sina senare böcker ger uttryck för emotionell förståelse. 

Stig Ericson försöker levandegöra indianernas sätt att vara, deras önskningar och 
mål i livet, deras inre konflikter och deras sätt att förhålla sig till kolonisatörerna. 
I de historiska böckerna beskriver han den indianska kulturen som livsbejakande 
i jämförelse med de vitas. Det gäller allt ifrån sättet att klä sig till inställningen till 
naturen och religionen. Medan de traditionella indianböckerna såg indianernas 
undergång som en nödvändighet för att ge plats åt de vitas livskraftigare kultur, 
manar Stig Ericson till förståelse och upprättelse av ett folk som fortfarande käm-
par för sina rättigheter. Han vill även sätta in böckerna i ett globalt perspektiv. 
Samtidigt som han berättar om en liten indianpojke vid 1800-talets mitt lyckas 
Stig Ericson göra hans känslor så allmängiltiga att ett barn som i våra dagar kastas 
in i en ny kultur sannolikt kan känna igen känslan av utanförskap.  

Frågan är om det finns något som motsäger intrycket av att Stig Ericson skulle 
vara en postkolonial författare i sina senare böcker om indianer. I en diskussion 
om skillnaden mellan västerländska författare och de som tillhör en ursprungsbe-
folkning konstaterar Bradford bland annat: “A noticeable feature of contemporary 
Indigenous texts is that even though they commonly locate characters in settings 
marked by poverty, they tend not to focus on the negative effects of factors such 
as substandard housing, lack of food, or insufficient money, but rather on the 
agency characters exercise and on values associated specifically with Indigenous 
traditions.”109 Stig Ericson beskriver i sina samtida ungdomsböcker Du är också 
indian, Pamela och Den röda vägen de dåliga bostäderna och bilvraken som finns 
överallt. I den förstnämnda boken kommenterar en av FBI-männen miljön i re-
servatet: ”jag blir lika betryckt varje gång jag kommer till ett [indianreservat]. Jag 
fattar inte att man kan bo så här.”110 I böckerna finns en rädsla för att fastna i den 
hopplöshet som råder på reservaten, men Stig Ericson ger trots allt hopp om att 
protagonisterna går vidare.

I kapitel två analyserade jag boken The birchbark house av Louise Erdrich, där 
hon skildrar sin egen släkthistoria. En jämförelse med Stig Ericsons texter visar 
att det finns likheter och skillnader. Båda författarna har en ambition att förmedla 
förståelse och kunskap om en minoritetskultur via ett barns tankar och känslor. 
Skillnaderna ligger bland annat i handlingens komposition. Medan Stig Ericsons 
berättelser, i likhet med de flesta västerländska författare, rör sig lineärt, beskriver 
Louise Erdrich händelserna från vår till vår i en cirkulär komposition. Erdrich är 
noga med att ange platsen för bokens handling, att redogöra för namnen på byn 
och området och att sammanfoga dessa med den indianstam som vistas där. Stig 

109 Bradford, 2007, s 189.
110 Ericson, 1978, s 49.
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Ericson anger sällan den exakta platsen för händelserna och till vilken stam indian-
erna hör. The birchbark house är full av detaljer om mat, kläder och husbyggande. 
I Stig Ericsons böcker beskrivs indianbyn i allmänna ordalag och det finns inga 
uppgifter om hushållning. Handlingen i The birchbark house bryts av insprängda 
sagor och myter, vars uppgift det är att undervisa eller roa åhörarna. Det frekventa 
användandet av ord och uttryck på ojibwa ger Erdrichs text en stark förankring i 
en specifik kultur. Det finns tillfällen då huvudpersonerna i Stig Ericsons böcker 
berättar historier från förr, men han återger inga sagor. Trots att Stig Ericson har 
en tydlig ambition att inta ett postkolonialt perspektiv blir skillnaden gentemot 
Louise Erdrichs insidesperspektiv uppenbar. 

Sammantaget skulle jag vilja påstå att Stig Ericsons sena texter om indianer 
innehåller många postkoloniala drag. Däremot är jag tveksam till att klassificera 
honom som en postkolonial författare ens i de böckerna.  
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5 Indianböcker i Sverige 1986−2008

I detta kapitel fortsätter den kronologiska genomgången av indianböcker i Sverige. 
Dispositionen följer samma mönster som i kapitel två och tre. Först kommer en 
inledning om barnbokens ställning under den aktuella perioden, därefter en pre-
sentation av indianboksutgivningen som tar upp både översättningar och svenska 
original. Inställningen till indianböcker hos kritiker och läsare diskuteras med 
utgångspunkt i recensioner och läsarundersökningar. De svenska originaltexterna 
analyseras på samma sätt som tidigare med postkolonial teori som grund. Även 
genusaspekter och stil blir föremål för diskussion. Kapitlet avslutas med några 
iakttagelser kring omslag och illustrationer.

Barnbokens ställning i Sverige 
Under senare delen av 1980-talet fortsatte utgivningen av fantasylitteratur och 
historiska ungdomsböcker. I Minnet av det förflutna diskuterar Ying Toijer-Nilsson 
det ökande intresset för historiska skildringar under 1980-talet. Hon menar att det 
till en del kan bero på att dessa böcker efterfrågas i skolan som bredvidläsningslit-
teratur. En annan orsak är att författarna nu gärna går tillbaka till historisk tid efter 
att länge ha skildrat samtida vardagsrealism. Det betyder i regel inte att man överger 
kravet på en realistisk bakgrund, bara att den byter skepnad. ”Ofta är det fråga om 
böcker, där en ålderdomligare historiesyn revideras. I den nyare historieforskningens 
anda är det avheroiserad historia, som i regel bjuds, inte äventyr och hjältedater.”1 

I en artikel om 1990-talets ungdomsbok ser Sonja Svensson en ny tendens som 
gäller både översatta och inhemska ungdomsromaner och som tar sig uttryck i 
beskrivningen av en problemfylld tonårsvärld.2 Den kännetecknas av: ”individual-
psykologin, de starka uttrycken i skildringen (alltså inte bara vågade och tabunedri-
vande ämnesval utan faktiskt en fränhet i skildringen) samt den mer avancerade 
berättartekniken.”3 I samma artikel myntar Sonja Svensson termen ”idyllfobi”, 
med vilken hon syftar på ”vår samtida ungdomslitteraturs starka benägenhet att 
uppsöka det mörka, våldsamma, det extrema och tragiska − att kort sagt sky det 

1 Toijer-Nilsson, 1987, s 12.
2 Sonja Svensson, ”Tankar kring några tendenser i 90-talets ungdomsbok”, Abrakadabra 1995:5, s 18‒26.
3 Svensson, ”Tankar kring några tendenser i 90-talets ungdomsbok, s 19.
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idylliska och vardagliga.” Genom att fokusera på individen snarare än samhället 
har barn- och ungdomslitteraturen vissa likheter med den som skrevs före den 
radikala perioden. Detta bekräftas bland annat i motiveringarna vid utdelningen 
av Nils Holgerssonplaketten: ”Under 90-talet diskuteras åter det psykologiska och 
individuella, och prismotiveringarna liknar dem som skrevs om 50- och 60-talens 
pristagare.”4 

Svenska barnboksinstitutet genomför varje år i mars en bokprovning, vilket 
innebär en genomgång av föregående års bokutgivning både vad gäller statistik 
och trender.5 Några nedslag i 2000-talets bokprovningar ger en antydan om 
barn- och ungdomsbokens utveckling. Så kan man år 2000 konstatera att det 
stora antalet deckarförfattare inom vuxenlitteraturen även börjat smitta av sig på 
barnboksförfattarna och att gränsen mellan fakta och fiktion blivit alltmer flytande. 
I 2002 års ungdomsböcker blir det mångkulturella perspektivet tydligt. 2003 är 
flickorna i majoritet bland ungdomsböckernas huvudpersoner och ”idyllfobin” 
ändrar därmed karaktär. Även mellanåldersböckerna (9‒12 år) har mörka inslag i 
handlingen. Detta år ökar antalet titlar med fantasyanknytning markant. Genren 
hade redan funnits i flera årtionden, men fick ny skjuts av J K Rowlings böcker 
om Harry Potter, varav första delen utkom 1999 på Tidens förlag.6 Liksom i de 
tidiga äventyrsböckerna ger sig den föräldralöse hjälten ut på olika uppdrag. Det 
onda låter sig emellertid inte besegras och striden fortsätter. Hjälten förändras av 
sina upplevelser, vilket ger upphov till moralfilosofiska funderingar och identitets-
sökande. 2004 sprider sig ”Harry Potter-effekten” och vi får även fantasylitteratur 
som vänder sig till de lägre åldrarna.

Under 2005 verkar det som idyllfobin är på tillbakagång genom att de utage-
rande våldsamheterna ersätts med sökande efter inre styrka. Kategorin barn- och 
ungdomsdeckare ökar stadigt och 2006 utkom 75 titlar med deckaranknytning 
mot 21 titlar år 2000. De riktar sig främst till mellanåldrarna och både flickor och 
pojkar agerar detektiver. Kritik mot de vuxnas bristande ansvar är ett vanligt tema 
i 2007 års utgivning, medan familjebilden under 2008 beskrivs i form av många 
olika konstellationer. Antalet barn- och ungdomsböcker i Sverige uppnådde 2008 
sin största omfattning hittills.7

Indianboksutgivning i Sverige 
Intresset för indianer var fortsatt stort i Sverige vid ingången av den här perioden. 
En film som fick stor genomslagskraft var Dansar med vargar i regi av Kevin Coster 
och med svensk premiär 1991. Samtidigt som äventyren spelar stor roll handlar 

4 Eriksson och Kjersén Edman, s 27.
5 http://www.sbi.kb.se/sv/Utgivning-och-statistik/Bokprovning 15.4.2013.
6  J K Rowling, Harry Potter och de vises sten, [ Harry Potter and the philosopher’s stone, 1997], övers Lena Fries-

Gedin (Stockholm, 1999).
7 2008 utgavs 1821 titlar, enligt http://www.sbi.kb.se/sv/utgivning-och-formedling/bokprovning 2.11.2011. 
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det om ett inre sökande, som redan tidigare förknippats med indianskt tänkesätt, 
men som nu förstärks ytterligare. Enligt Carl Holmbergs tidigare nämnda upp-
sats om svenska indianbilder är ett av syftena med filmen att sprida kunskap om 
mindre kända sidor i indianernas liv. Han påpekar också att det svenska intresset 
för indianer på 1990-talet fick en bredare och mer mångsidig inriktning: ”Etni-
citet, väpnad kamp och motståndsstrategier mot de vita, ekologiska och andliga 
aspekter, allt detta hade redan tidigare i olika omgångar observerats bland svenska 
indianföreningar. Nu började man snarare lyfta fram allt detta samtidigt.”8 

När det gäller skönlitteratur för vuxna översätts flera författare med indiansk 
bakgrund till svenska. I avsnittet om indianernas litteratur kommenterade jag 
barnböcker av Louise Erdrich. Dessa finns inte översatta till svenska, men det gör 
däremot ett flertal av hennes vuxenromaner. Författaren utgår från sina anfäder 
på moderns sida och skildrar ojibwastammens traditioner och historia. Romanen 
Tracks med den svenska titeln Spår är ett exempel.9 Den utspelas vid 1900-talets 
början och beskriver en tid när såren från de sista indianövergreppen fortfarande är 
öppna. Berättare är Nanapush, som minns den sista buffeljakten och som vägrade 
sätta sitt namn under de bosättningsdokument, som skulle innebära att stammen 
blev av med sina skogar och sjöar. Den andre berättaren är Pauline, som slits mel-
lan sina förfäders tro och kristendomen. 

The grass dancer av Susan Powers (1961‒), tillhörande siouxindianerna, översattes 
till svenska 1995 med titeln Gräsdansaren på Tidens förlag.10 I det rika persongal-
leriet ingår den svenskättade konstnären Martin Lundstrom. Författaren beskriver 
en tidsresa hundra år bakåt i tiden samtidigt som händelserna ses ur många olika 
karaktärers perspektiv. Spokaneindianen Sherman Alexie (1966‒) gav 2003 ut boken 
Ten little indians, vilken översattes till svenska året därpå med titeln Rödskinn.11 De 
tio berättelserna handlar om dagens indianer och författaren visar med hjälp av 
drastisk humor och psykologisk insikt hur historien fortsätter att påverka individen.

Under 1960- och 1970-talet kännetecknades indianböckerna för barn och unga 
av realism och ideologi. Författarna såg det som sin uppgift att ge en så sann bild 
som möjligt av den indianska kulturen. Parallellt med detta uppstod emellertid ett 
visst motstånd mot alltför specifikt etniska skildringar. En ny form av kolonialism, 
neokolonialism, vars syfte är att slå vakt om de dominerande sociala och kulturella 
krafterna gör sig gällande. I inledningen återgav jag Roderick McGillis’ definition 
av neokolonialism där han menar att den antingen står för en sammansmältning, 
där minoritetskulturen bara blir till ett pittoreskt inslag i en utslätad kultur som är 
gångbar över hela världen, eller att den står för ett betraktande av minoritetskulturen 
som underlägsen och alltför udda. Fenomenet blir allt tydligare under det sena 

8 Holmberg, s 57.
9 Louise Erdrich, Spår [Tracks], övers Mats Hörmark (Stockholm, 1989).
10 Susan Powers, Gräsdansaren, [The grass dancer, 1994], övers Mona Lagerström (Stockholm, 1995).
11 Sherman Alexie, Rödskinn, [Ten little indians, 2003], övers Cecilia Franklin (Stockholm, 2004).
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1900-talet och då speciellt inom populärlitteraturen där starka kommersiella krafter 
slår vakt om västerländska intressen. Som exempel kan nämnas det amerikanska 
Disneyföretagets utgivning, vars tillrättalagda innehåll är gångbart i alla kulturer. 
Berättelsen om indianflickan Pocahontas, som både filmats och getts ut i bokform, 
har sålunda gett upphov till diskussioner om behandlingen av indianernas kultur.12 

I likhet med de tidigare behandlade perioderna kommer jag här att göra ett urval 
av indianböcker för barn och ungdomar. De valda böckerna är sådana som tillför 
genren något nytt, eller som jag av andra skäl väljer att kommentera. Materialet 
redovisas i grov kronologisk ordning från 1986 till och med 2008 utifrån det svenska 
utgivningsåret. Urvalsperioden är, som tidigare nämnts, vald med utgångspunkten 
att undersöka hur indianböckerna förändrades efter Stig Ericson. Anledningen 
till att jag avslutar översikten 2008 beror på att den första översättningen av en 
ungdomsbok med indiansk författare i Sverige då utkommer. 

Via det danska förlaget CDR-förlag utkom 1986‒88 tre sagosamlingar åter-
berättade av Joseph Bruchac (1942−) och illustrerade av John Fadden Kahionhes 
(1938−), en konstnär med rötter i mohawk-nationen. Bruchac har skrivit romaner, 
artiklar, barn- och ungdomsböcker samt gett ut flera samlingar med sagor från olika 
indianstammar.13 Han är Abenakiindian på sin mors sida och uppfostrades av sina 
morföräldrar. Att vara indian på 1950-talet var ingenting som man var stolt över 
och i hemmet pratade man inte om det indianska arvet. Först 1975, efter att ha 
avlagt sin doktorsexamen i litteratur, började Bruchac engagera sig i indianernas 
sak.14 Svenska utgivningar av indianska sagor är som vi tidigare sett inte ovanligt, 
men att författaren, som står för urval och framställning, gör det ur ett kulturellt 
insidesperspektiv är mindre vanligt. Sålunda innehåller The wind eagle, på svenska 
Vindörnen, berättelser från författarens eget ursprung.15 I ”Författarens förord” finns 
en beskrivning av detta folk som en gång bebodde staterna Maine, New Hampshire 
och Vermont i nuvarande USA. Huvudperson i alla berättelserna är Gluskabi, som 
skapade sig själv av det damm som blev över när de första människorna kommit 
till. Stone giants and flying heads, på svenska Stenjättar och flygande huvuden, är en 
samling berättelser hämtade från den irokesiska sagotraditionen.16 Mod och listighet 
premieras och det goda avgår alltid med segern. Även den tredje samlingen Kriget 
mot ormarna innehåller berättelser från irokesstammen; den utgavs ursprungligen 
med titeln Turkey brother, and other tales.17

12 Bradford, 2007, s 73 ff; Reese, 2001, s 130. 
13 Ingen av författarens barn- och ungdomsböcker finns översatt till svenska.
14 Susan Stan, “Joseph Bruchac. Poet, storyteller, publisher, activist”, The five owls, Jan/Feb(1993), s 57‒58.
15  Joseph Bruchac, Vindörnen, [The wind eagle, 1985], ill John Fadden Kahionhes, övers Stefan Mählqvist 

(Mundelstrup, 1986).
16  Joseph Bruchac, Stenjättar och flygande huvuden, [Stone giants and flying heads, 1979], ill John Fadden 

Kahionhes, övers Stefan Mählqvist (Mundelstrup, 1987).
17  Joseph Bruchac, Kriget mot ormarna, [Turkey brother, and other tales, 1975], ill John Fadden Kahionhes, 

övers Stefan Mählqvist (Mundelstrup, 1988).
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William Mayne (1928−2010) är en engelsk författare med en omfattande pro-
duktion av barn- och ungdomsböcker. Drift, med den svenska titeln Vilse utgiven 
på Rabén & Sjögrens förlag 1986, utspelas i norra Nordamerikas vildmark på 
1880-talet.18 Författaren använder sig av en ovanlig narrativ strategi genom att 
först återge händelserna ur nybyggarpojken Rafes perspektiv och därefter ur in-
dianflickan Tawenas. I uppsatsen “Narrative strategy in Drift by William Mayne” 
visar Ann Donovan hur textens innehåll påverkas: “The tension of the plot, which 
is considerable, is wound even tighter by the ambiguities of the narrative itself.”19 
Barnen ger sig ut i skogen när de följer ett björnspår. Rafe som inte känner naturen 
blir rädd, när han förstår, att de har gått vilse. Han tas tillfånga av två indiankvin-
nor, som behandlar honom som sin slav. Tawena följer efter på avstånd och lyckas 
övertyga de vidskepliga kvinnorna om, att de måste behandla Rafe väl och se till 
att han kommer hem välbehållen. 

I de följande kapitlen återges händelserna ur Tawenas perspektiv. Hon har levt 
hela sitt liv i skogen och ser hur klumpigt Rafe beter sig och hur högljudd han 
är. I en internt fokaliserad passus ges Tawenas syn på Rafes beteende: ”Så där gör 
de vita, tänkte Tawena. Först gör de ett starkt ljud som inte betyder någonting 
och sedan säger de någonting som inte behöver sägas alls. För dem är ord som 
pärlor; de bara trillar ur munnen på dem.”20 Bilden av indianerna präglas av de 
olika perspektiven. Ann Donovan skriver: “Tawena’s account shows a totally dif-
ferent sequence of events unfolding for the Indians, one which is based upon their 
cultural orientation.”21 Rafe är naturligtvis tacksam både mot Tawena och de två 
indiankvinnorna, som räddat hans liv. Under de månader han tillbringar med de 
båda kvinnorna, har Rafe hunnit fästa sig vid dem och kan inte låta bli att gråta, 
när de ger sig av från byn. Hans mor, som är en hårdhudad nybyggarkvinna, bryr 
sig inte ens om att tacka indiankvinnorna för att de fört hem hennes son välbe-
hållen. Hon förebrår Rafe för att han gett sig av med Tawena: ”Jag har ju sagt att 
du inte får leka med sådana där hedningar från kojorna. [...] Jag är inte kinkig av 
mig, men fy vad den där ungen luktar!”22 På samma sätt som i de traditionella 
indianböckerna talar Tawena i korta uppbrutna satser: ”Vi gå titta björn” och 
”Någon alla dar, kråka mat”.23

Ett av de få svenska originalen skrevs av författaren Elisif Elvinsdotter (1964−). 
Hon var bara drygt tjugo år gammal när Vargens år utkom på Bonniers förlag 1987.24 
Boken handlar om indianpojken Yuchi och hans tama varg Rawa. Handlingen är 

18 William Mayne, Vilse, [Drift, 1985], övers Mona Eriksson (Stockholm, 1986).
19  Ann Donovan, “Narrative strategy in Drift by William Mayne”, The voice of the narrator in children’s 

literature, red Charlotte F Otten och Gary D Schmidt (New York, 1989), s 295‒307; [295].
20 Mayne, 1986, s 102.
21 Donovan, s 296.
22 Mayne, 1986, s 8.
23 Mayne, 1986, s 8.
24 Elisif Elvinsdotter, Vargens år (Stockholm, 1987). 
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förlagd till en obestämd tid före de vitas ankomst. Yuchi, som tillhör huronerna, 
rymmer hemifrån för att förhindra att hans varg blir avlivad, och får en tillfällig fristad 
hos Eriestammen. På frågan varför hon skrev en indianbok svarar Elisif Elvinsdotter: 

Jag hade läst mängder av indianböcker som liten, många av de klassiska, som idag 
ses som rasistiska. När jag ville börja skriva själv tänkte jag på hur många böcker 
som handlar om prärieindianerna − det är hästar och buffeljakt o dyl − och ville 
därför skriva om en annan grupp, skogsindianerna. Via boken Stora indianboken 
som hade en utförlig karta på indianstammar, plockade jag ut ett par stammar 
som fanns kring de stora sjöarna i närheten av varandra. Sedan letade jag även 
fakta om huronerna och hur indianernas tideräkning såg ut [...] Sedan gick även 
en expert på indianer igenom manuset innan det publicerades, och det var bara 
en liten detalj han ville ändra − nämligen att huronerna inte hade totempålar!25

Till de sagor och legender som finns insprängda i texten anger författaren källorna 
Totems gåva. Indianska myter och sägner och Den gyllene grenen av James G Frazer.26 
Elisif Elvinsdotter skrev också texten till bilderboken Gnistfågel, där Margareta 
Nordqvist står för bilderna.27 Liksom i Vargens år kretsar handlingen kring ett 
vilt djur. Indianflickan Gnistfågel tar hand om en skadad vildhäst, men släpper 
honom fri när han blivit frisk.

Samma år, det vill säga 1987, översattes flera indianböcker till svenska, bland 
annat från de nordiska grannspråken. Den danske författaren Kaare Djuraas28 
bok Lille Hest fick på svenska titeln Indianpojken Lille Hästen och utgavs på Opals 
förlag.29 I poetiska ordalag och med delvis mytiska inslag skildrar författaren en 
ung indianpojkes utveckling till krigare. Trots sitt yttre mod visar Lille Hästen prov 
på både rädsla och sorg. Sålunda kräks han under striden med en björn och gråter 
bittert när hans bästa vän dödas av björnen. Författaren låter också den allvetande 
berättaren påpeka att alla pojkar inte blir krigare:

 De gamla kvinnorna kunde berätta om sådana pojkar. De växte upp och fortsatte att 
vara pojkar, tills de en dag flyttade ihop med en krigare och blev hans kvinna. Flera 
av dem var dessutom mycket vackra och blev högt uppskattade av hela stammen för  

25  E-post från Elisif Elvinsdotter till författaren 14.4.2011; W Ben Hunt, Stora indianboken, [The golden book 
of Indian crafts and lore, [1954]], övers Gabriel Setterborg (Malmö, [1973]). 

26  Totems gåva. Indianska myter och sägner, berättade av V Hulpach, övers Åke Ohlmarks, ill M Troup 
(Stockholm, 1976); James G Frazer, Den gyllene grenen. Studier i magi och religion, [The golden bough, 
1900], del 1-2. (Stockholm, 1925). På frågan om vilka källor hon använt svarar Elisif Elvinsdotter: ”Totems 
gåva kände jag till. Den gyllene grenen kom mot slutet av skrivandet när jag letade en förklaring till det 
som hänt i Yuchis by, min pappa tipsade om att den innehöll information om olika magiska riter och där 
hittade jag en tänkbar förklaring till varför alla kan ha lämnat byn.” E-post 15.4.2011.

27 Elisif Elvinsdotter, Gnistfågel, ill Margareta Nordqvist (Stockholm, 1988).
28 Jag har inte lyckats hitta några biografiska uppgifter om författaren.
29 Kaare Djuraas, Indianpojken Lille Hästen, [Lille Hest, 1984],övers Gunvor V Blomqvist (Stockholm, 1987).
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sina muntra infall, sentimentala sånger eller talanger som flöjtspelare. Sådana 
flick-pojkar levde och dog som stammens övriga kvinnor.30

Indianerna har namn som Fingrar Som Griper, Han Som Ser och Store Mannen. 
Handlingen utspelas före de vitas ankomst och koloniseringen har inte inletts.

Wahlströms förlag gav samtidigt ut första delen i den norska indianboksserien 
”Apache-serien” av Stig Holmås (1946−).31 Åskans son utspelas i Arizona och Mexico 
under senare delen av 1800-talet och skildrar apachernas strider mot mexikanska 
soldater. Föräldrarna till Åskans son dödas under ett angrepp mot deras by och 
indianpojken växer upp hos sina släktingar. Trots sin uppfostran till krigare, vill 
han leva fredligt: ”Åskans son var rädd för kriget, och han hade aldrig längtat till 
platser där blodet flöt ur människors öppna sår.”32 Hans släktingar och vänner, som 
tar gestalt av verkliga indianer som Cochise och Geronimo, drar dock med honom 
i striden. Berättarperspektivet växlar därefter mellan indianerna och soldaterna. 
Överste Galvez fokaliseras internt när han minns en räd mot ett fredligt indianläger: 
”En ung mor hade försökt fly med ett litet barn i famnen. Men för Galvez var alla 
apacher ormar, de var giftiga djur som måste dödas oavsett ålder eller kön. Han 
hade skjutit kvinnan i ryggen och ungen hade rullat som en boll genom gräset. I 
dag är det nog bara det vita skelettet kvar av ungen, tänkte han.”33 Barnet är förstås 
Åskans son, och det är också han, som i slutkapitlet dödar överste Galvez. I en 
analys av de tre första delarna i Apacheserien visar Aina Nøding hur Stig Holmås 
påverkats av de traditionella indianböckerna.34 När det gäller hämndmotivet ser 
hon det som centralt både för Åskans sons handlingar och för romanserien som 
sådan eftersom den är en uppgörelse med den traditionella historiebeskrivningen. 
Apacheserien innehåller också de tidigare så vanliga spänningsmomenten som 
kampscener, spionuppdrag och rajder. Enligt Nøding ligger Stig Holmås’ förny-
else av genren i att händelserna skildras ur apachernas perspektiv och att detta ger 
utrymme för att beskriva de enskilda indianernas tankar och känslor.

Trenden att teckna psykologiska porträtt ur indianskt perspektiv, en utveckling 
som inleddes i början av årtiondet, fortsätter nu. Flera ungdomsböcker med ett 
liknande tema, att söka sin identitet, översätts till svenska. Författaren Jan Hudson 
(1954−1990) studerade antropologi och var väl insatt i den indianska kulturen 
när hon skrev boken Sweetgrass, som på svenska fick titeln Doftgräs − flickan från 
prärien.35 Enligt baksidestexten till den svenska utgåvan på Rabén & Sjögrens 
förlag, gifte hon sig med en svartfotsindian. Jan Hudson började skriva om en 

30 Djuraas, 1987, s 11 f.
31 Stig Holmås, Åskans son, [Tordesønnen, 1985], övers Solveig Rasmussen (Stockholm, 1987).
32 Holmås, 1987, s 98.
33 Holmås, 1987, s 116.
34  Aina Nøding, ”Indianer i soloppgang. Stig Holmås’ Apache-serie”, Barneboklesninger. Norsk 

samtidslitteratur for barn og unge, red Agnes-Margrethe Bjorvand och Svein Slettan (Bergen, 2004).
35 Jan Hudson, Doftgräs − flickan från prärien, [Sweetgrass, 1984], övers Mona Eriksson (Stockholm, 1987).
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ung svartfotskvinna, för att ge sin styvdotter kunskap om tidigare generationers 
starka och självständiga indiankvinnor. Handlingen utspelas på de västkanadensiska 
prärierna 1837, den vinter då en omfattande smittkoppsepidemi härjade bland 
svartfotsindianerna. Berättarperspektivet är autodiegetiskt, det vill säga, att det är 
den unga Doftgräs själv som berättar hur hon tvingas till allt större ansvar efter-
hand som hennes släktingar blir sjuka. Den detaljrika skildringen av indianlivet 
blir till en utvecklingsroman, där en ung flicka intar en vuxen kvinnas roll. Det 
autentiska intrycket förstärks med indianska ord som ”kimataps”, vilket förklaras 
med fattig familj, och ”minipoka”, älsklingsbarnet.36 

Trots att Jan Hudson underbygger sin berättelse med egna erfarenheter har 
Clare Bradford invändningar mot författarens sätt att behandla svartfotsindian-
ernas kultur: ”The alterity of Blackfoot society is signalled at a superficial level 
by details of everyday life (food, domestic arrangements, clothing), but deeper 
values and ideologies of the culture are unaddressed. The informing assumption 
of the text is that Sweetgrass desires the same outcomes (such as individuation, 
physical attractiveness, and heterosexual romance) that are prevalent in conser-
vative versions of the feminine Western narratives.”37 Debbie A Reese diskuterar 
Jan Hudsons bok under rubriken “Two recent books that are problematic” i den 
tidigare nämnda artikeln “Representations of native American women and girls 
in children’s historical fiction”. Hon ser både positiva och negativa sidor i texten: 
“For the most part, the book is engaging and the story well told. And in some cases 
the characterization of the women fits with what we know about Native women 
in that historical time period. Sweetgrass’s grandmother, for example, has a sense 
of humor that lightens tension.” Reese fortsätter: “However throughout the book, 
Sweetgrass is preoccupied with the question of whom she will marry. This theme 
dominates and overwhelms the otherwise positive aspects of the story.”38

Författaren Mary-Ellen Lang Collura (1949−) är född och uppvuxen i Kanada 
och där utspelas också romanen Winners, med den svenska titeln Siksika på Al-
fabetas förlag.39 Boken är en samtidsskildring och ett starkt psykologiskt porträtt 
av den 15-årige pojken Jordy Threebears. Efter att ha skickats runt till flera olika 
fosterhem placeras han nu hos sin indianske morfar på Ash Creek Blackfoot reserve. 
Jordys känslor inför sitt nya liv är blandade. Han vet inte vad han ska göra i det 
primitiva lilla huset utan TV och vanliga bekvämligheter. Den första tanken är att 
rymma tillbaka till stan, men mot sin vilja blir han nyfiken på sin underlige morfar. 
I skolan utanför reservatet betraktar de vita barnen honom som ”en reservatsindian, 
någon som de associerade med olösbara skillnader och kulturklyftor.”40 När Jordy 

36 Hudson, 1987, s 13 och s 18.
37 Bradford, 2007, s 100.
38 Reese, “Representations of native American women and girls in children’s historical fiction”, s 133.
39 Mary-Ellen Lang Collura, Siksika, [Winners, 1985], övers Jadwiga P Westrup (Stockholm, 1987).
40 Collura, 1987, s 20.
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hamnar i slagsmål, får han tillmälen som ”Jävla rödskinn...” och ”Vi skulle ha slagit 
ihjäl dem allihop för hundra år sen.”41 Jordy söker efter sin identitet genom att ta 
reda på mer om sina döda föräldrar, prata med sin morfar och bli bekant med de 
andra indianungdomarna i reservatet. Ändå känner han sig ofta utanför: ”Ibland 
förvånade det honom att inse att han var en svartfot, att han var bland sina egna. 
Han kände sig mer som en flykting från något ställe som han inte riktigt mindes, 
bosatt i ett land som han ännu inte förstod.”42 Räddningen för Jordy blir den 
vildhäst hans morfar skaffar åt honom och med vilken han vinner en svår tävling. 
Boken slutar med att Jordy ger hästen namnet Siksika, vilket betyder Svartfot, och 
därmed ger en indikation om valet av livsväg. 

Sökandet efter en identitet är huvudtema även i Barbara Smuckers (1915−2003) 
bok White mist, på svenska Staden under sanden, utgiven på Opals förlag.43 May 
Apple vet att hon är ett hittebarn, men har ingen aning om sitt ursprung. Hon 
har tagits väl om hand av sina vita fosterföräldrar, som älskar henne. I skolan 
kallas hon för Pocahontas och får ofta kommentarer om sitt indianska utseende. 
Det är först när hon träffar indianpojken Lee, som May Apple på allvar börjar 
fundera på sin härkomst. Med hjälp av fantasybetonade inslag förflyttar författaren 
sina huvudpersoner tillbaka till 1837. Det är där som May Apple hittar sin rätta 
identitet som medlem av Potawatomistammen. Tillbaka i nutiden känner båda 
ungdomarna att de vill bejaka sin indianska identitet och arbeta för att förbättra 
indianernas villkor.

Den indianska kulturen används fortfarande i spänningsskapande syfte av 
icke-indianska författare. En bok som diskuterats mycket är False face av Welwyn 
Wilton Katz, med den svenska titeln Det falska ansiktet, utgiven 1988 på Rabén 
& Sjögrens förlag.44 Den vita flickan Laney och mohawkindianen Tom hittar två 
indianska masker i en mosse. Maskerna visar sig ha magiska egenskaper och den 
som har hand om dem måste vara försiktig. Roderick McGillis anför False face som 
exempel på ”knowing”, ett begrepp som jag diskuterat tidigare och som innebär 
att författaren använder sig av inläst kunskap utan emotionell förståelse. W W 
Katz redogör i ett efterord för sina efterforskningar om hur irokeserna använde 
sina andemasker. McGillis menar emellertid att författaren, genom att poängtera 
maskernas ondskefulla kraft, använt sitt källmaterial framförallt för att skapa 
dramatik och spänning. Problemet blir då att läsaren, som ingetts en illusion av 
autenticitet, uppfattar irokesernas kultur som mystisk och skrämmande. De kulturella 
skillnaderna förklaras inte; det okända associeras med något man bör ta avstånd 
ifrån. McGillis slutsats blir att författaren intar en dominerande position utanför 
kulturen och därmed upprepar den koloniala situationen. Clare Bradford anför 

41 Collura, 1987, s 32.
42 Collura, 1987, s 117.
43 Barbara Smucker, Staden under sanden, [White mist, 1985], övers Gunvor V Blomqvist (Stockholm, 1987).
44 Welwyn Wilton Katz, Det falska ansiktet, [False face, 1987], övers Anna Iweborg (Stockholm, 1988).
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liknande synpunkter på hur W W Katz låter de gamla indianmaskernas magiska 
kraft genomsyra handlingen: “This melodramatic use of the mask as a signifier 
of occult forces relegates Native American traditions to a realm of savagery that 
implicitly evokes its opposite, the civilized world where rationality and scientific 
knowledge are privileged.”45 

Joyce Rockwood (1947−) skrev Groundhog’s horse 1978, men på svenska gavs 
den ut först 1989 med titeln Lita på Midnatt på Alfabetas förlag.46 I förordet 
”Till läsaren” får vi veta att boken handlar om cherokeeindianerna, att dessa är ett 
bergsfolk med byar i Appalachernas dalgångar och att året är 1750. Humor är inget 
vanligt stildrag i indianböckerna, men i den här boken finns en humoristisk ton. 
Indianpojken Mullvad älskar sin häst Midnatt och skryter alltid om hur speciell den 
är. När han pryder hästens pannlugg med pärlor, tycker emellertid farfar, att det 
går för långt och säger att alla i byn kommer att skratta åt honom. Relationen till 
de vita är god och innebär framförallt utbyte av varor: ”Timmerhus var en nyhet. 
Den kom från de vita i de engelska kolonierna vid kusten, fem dagsresor österut. 
Enligt farfar var det också de vita som först hade kommit med hästar, katter och 
höns, bleckgrytor, gevär och en massa andra saker.”47 På försättsbladets baksida 
informeras läsaren om att sagan om den svarta jätteormen som Mullvads farfar 
berättar är en bearbetning av en cherokeesägen.48 

I boken Brothers of the heart, på svenska Shem och indiankvinnan, utgiven på 
Alfabetas förlag, vill författaren Joan W Blos (1928−) framhålla indianernas sätt att 
leva i samklang med naturen.49 Nybyggarpojken Shem är född med en sned fot och 
det ena benet kortare än det andra. På en handelsexpedition vintern 1837−1838 
förolyckas hans kamrater och Shem blir ensam kvar i vildmarken. Han räddas av 
en gammal indiankvinnan som, när hon levde bland de vita, fick namnet Mary 
Goodhues. Händelserna berättas dels via en allvetande icke-fokaliserad berättare och 
dels i dagboksform där Shem själv berättar ur ett autodiegetiskt perspektiv. Mary 
förmedlar både fysisk och psykisk styrka. Hon syr mockasiner med inläggningar 
och tränar Shem i att gå på ett nytt sätt. Hans självförtroende stärks, och under de 
vintermånader som de måste stanna i det gamla blockhuset, bygger Shem upp en 
ny identitet. Mary förbereder honom för den långa färden tillbaka till civilisationen 
genom att lära honom viktiga fraser på ottawaspråket och hur han ska bete sig, 
när han träffar på andra indianer. 

45  Bradford, 2007, s 85. Perry Nodelman diskuterar också False face i artikeln “At home on native land. A 
non-aboriginal Canadian scholar discusses aboriginality and property in Canadian double-focalized novels 
for young adults”, Home words, s 107‒128.

46  Joyce Rockwood, Lita på Midnatt, [Groundhog’s horse, 1978], ill Victor Kalin, övers Gun-Britt Sundström 
(Stockholm, 1989).

47 Rockwood, 1989, s 16.
48  Sägnen berättades för antropologen James Mooney och återgavs av honom i Myths of the Cherokee 

(Cambridge, 1888). 
49  Joan W Blos, Shem och indiankvinnan, [Brothers of the heart, 1985], övers Katarina Kuick (Stockholm, 

1990).
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Vita barn som leker indianer är, som jag har visat, ett tema som dyker upp med 
jämna mellanrum i indianboksfloran. I Ensam krigare av Eva Wikander (1947−2002), 
utgiven på Rabén & Sjögrens förlag, är det dock inte bara fråga om en lek, snarare 
ett sätt att hantera sin tillvaro.50 Boken handlar om 10-årige Johan, en svensk pojke 
i en svensk stad, som går helt upp i sin dröm om att vara en indian. Texten återges 
i dagboksform och huvudpersonen berättar ur ett autodiegetiskt perspektiv. Hans 
pappa har hjälpt honom att bygga ett indiantält på balkongen och Johan skriver: 
”Var i min tipi hela kvällen i går. Hörde fågelsång från prärien och en buffelhjord 
som mullrade förbi. Kvällarna har blivit så mörka. Men jag är inte rädd, för jag har 
hittat min sten och sen talar jag med Wakan Tanka, Den Stora Heliga. Han ger 
mig råd och tecken. Såg ekorren från balkongen. Det måste vara Snabba Fotens 
ande som vill ge mig mod.”51 Johan är utsatt för svår mobbning i skolan. När hans 
plågoandar jagar honom tar han sin tillflykt till toaletten, där han dagdrömmer 
om att han deltar i indianernas jakter. Pappans alkoholmissbruk förklaras med 
referenser till indianernas situation: ”Det är blekansiktenas fel att indianer dricker. 
De vita förde med sig eldvattnet till indianerna. När indianerna drack, kunde 
blekansiktena lura av dem smycken och vapen och till och med jaktmarker. Bara 
för att indianerna var fulla och inte visste vad de gjorde. Jag hatar eldvatten!”52 
Kulmen nås när Johan omsätter sina tankar och dagdrömmar i verkligheten och 
skjuter sin plågoande med en pil i axeln. Här förmedlas ingen djupare kunskap 
om indianernas kultur, men indiantemat är konsekvent genomfört och fyller sitt 
syfte som en tillflykt för den mobbade pojken.

Indianbilen, skriven av Gull Åkerblom (1943‒) och utgiven på BonnierCarlsens 
förlag 1998, utspelas också i Sverige.53 Till skillnad från Johan i Ensam krigare är 
den 8-årige Kevin till hälften indian. Vi får veta att hans svenska pappa arbetade i 
USA och där träffade Nina, som har vuxit upp på ett indianreservat. Däremot får 
vi inte veta till vilken stam hon hör. Kevin älskar sin mamma och hennes sneda 
bruna ögon, men önskar att han varit lik pappa istället: ”Indianögonen. Kevin 
skulle hellre vilja ha blå, runda ögon som pappa har. Då ser man vanlig ut och 
blir inte retad...”54 När familjen är nyinflyttad sprayar någon texten ”Stick hem till 
reservatet INDIANJÄVLAR!” på brevlådan och i skolan utsätts han för tillmälen 
som ”Djävla indiantryne!”55. Efter att Kevins mamma informerat barnen i skolan 
om sin bakgrund och indianernas historia dämpas hoten. Mobbningen är ett av 
flera motiv i boken och indianproblematiken finns med som ett bakgrundstema.

Den amerikanske författaren James Bennett (1942−) har skrivit flera ungdoms-
böcker, men endast Dakota dream, utgiven med samma titel på Berghs förlag, är 

50 Eva Wikander, Ensam krigare (Stockholm, 1994).
51 Wikander, s 11.
52 Wikander, s 28.
53 Gull Åkerblom, Indianbilen, ill Boel Werner (Stockholm, 1998).
54 Åkerblom, s 12.
55 Åkerblom, s 35 f.
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översatt till svenska.56 I likhet med huvudpersonen Jordy i Siksika har Floyd Rayfield 
flyttat runt mellan olika fosterföräldrar och ungdomshem. Till skillnad från Jordy 
har Floyd ingen indiansk bakgrund. Däremot har han, sedan flera år tillbaka, en 
stark önskan om att bli siouxindian och leva som en sådan. Här finns likheter 
med Johans tankar i Ensam krigare, men Floyd är äldre, bor i nordvästra USA 
och är fast besluten att förverkliga sina drömmar. På en stulen motorcykel tar han 
sig till Pine Ridge-reservatet. Donny, en ung indian som hjälper honom tillrätta, 
berättar om livet på reservatet och sin egen strävan efter utbildning. En av de äldre 
indianerna ser Floyds vilsenhet och föreslår att han ska genomgå en ”hanblecheya”, 
vilket förklaras med ”de dygn av fasta och total isolering, då indianen förbereder 
sig för att ta emot de syner, visioner, som han hoppas ska komma till honom.”57 
Under de fyra dygn som Floyd, i sin egenskap av Charly Black Crow, tillbringar 
i ödemarken, går han igenom hela sitt femtonåriga liv. Han inser att drömmen 
om att bli indian bara är en fantasi, ett sätt att lura sig själv. ”Plötsligt kunde jag 
se hur allt hängde ihop, varför jag alltid känt mig besläktad med indianerna. Det 
var därför att deras situation påminde om min egen. De var också oönskade, och 
så snart de försökt bygga upp sin tillvaro någonstans hade de körts bort igen. Allt 
de ville var att bli lämnade ifred. Precis som jag själv.”58 Trots besvikelsen över att 
livet som indian inte är någon lösning på hans problem, får Floyd hjälp med att 
inse sitt eget värde, vilket hjälper honom att gå vidare.

De nordamerikanska indianerna är ett betydelsefullt tema i den tyska författaren 
Käthe Recheis’ (1928−) liv och författarskap. Hon har gjort många resor i USA och 
Kanada, där hon har träffat indianer och studerat deras kultur. Käthe Recheis har 
även översatt indianska författare till tyska. Den lättlästa boken Bruder der Bären, 
på svenska Björnarnas bror utgiven av Opals förlag 1998, bygger på en irokesisk 
saga. Denna saga finns också med i den tidigare nämnda samlingen Kriget mot 
ormarna av Joseph Bruchac, där titeln är ”Pojken som bodde hos björnarna”.59 En 
indianpojke lämnas i skogen av sin morbror, som tycker att pojken är för klumpig 
och aldrig blir en bra jägare. De vilda djuren erbjuder sina bon som skydd för poj-
ken, och slutligen väljer han björnarnas ide. När han återvänder till människorna, 
lovar han att för alltid komma ihåg sina vänner bland djuren. 

Den engelska författaren Celia Rees (1949−) skrev Witch child, som i Sverige fick 
titeln Häxa, när den gavs ut på Rabén & Sjögrens förlag 2001.60 Boken handlar 
om flickan Mary, som 1659 flyr från England till Amerika efter att hennes mormor 

56 James Bennett, Dakota dream, [Dakota dream, 1994], övers Ingrid Warne (Stockholm, 1995).
57 Bennett, 1995, s 25.
58 Bennett, 1995, s 96.
59  Käthe Recheis, Björnarnas bror, [Bruder der Bären, 1997], ill Franz Hoffmann, övers Helen L Lilja 

(Stockholm, 1998). Uppgifterna om Käthe Recheis är hämtade från efterordet av Lena Törnqvist i Käthe 
Recheis, Björnarnas bror, ny uppl (Stockholm, 2002), s [79]‒[80]; sagan finns också i Bruchac, 1988, s 10 
ff.

60 Celia Rees, Häxa, [Witch child, 2000], övers Peter Törnqvist (Stockholm, 2001).
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avrättats som häxa. I uppföljaren Sorceress, på svenska Häxa − bortom tiden, lämnar 
Mary den engelska bosättningen och hamnar hos indianerna.61 Ramhandlingen, 
som utspelas i nutid, börjar med ett möte mellan forskaren Alison Ellman och 
studentskan Agnes Herne som tillhör mohawkstammen. Forskaren har tillgång till 
en dagbok skriven av Mary Newbury och hoppas att hon genom Agnes ska få reda 
på vad som hände Mary. Det lyckas också genom att Agnes under en traditionell 
anderesa hemma på reservatet får veta vad som hände för mer än 350 år sedan. 
Hos pentucketindianerna fick Mary en aktad ställning som Vargöga, hustru till 
Nötskrika och mor till hans barn, men också som helerska med magisk kraft. I det 
krig mot engelsmännen som leddes av Metacom, eller kung Filip som han kallas 
av de vita, blev hennes man och senare hennes dotter dödade. Tillsammans med 
sonen togs Mary tillfånga av mohawkerna, blev gift med en av deras krigare och 
därigenom anmoder till Agnes. Det är genom sin släktskap med Mary, som Agnes 
i likhet med de andra kvinnorna i släkten besitter speciella andliga förmågor. 

En svensk bilderbok för de litet äldre barnen är Indianpojken, med både text och 
bild av Göte Göransson (1921−), som illustrerat flera indianböcker. Boken utkom 
1997 på Opals förlag.62 Handlingen utspelas förmodligen på 1600-talet eftersom 
indianbyn ligger i närheten av Fort Kristina vid Delawarefloden. Indianpojken 
Chitanwulit, vars namn betyder stark och duktig, blir vän med den svenske ny-
byggarpojken Sven Svensson. 

Hans Peterson (1922−), som skrivit ett stort antal barn- och ungdomsböcker, 
ser som sin främsta uppgift att ge läsarna trygghet, läsupplevelse och kunskap.63 
2002 påbörjade han en serie om tre böcker på Opals förlag om nybyggarpojken 
Matti.64 Det källmaterial som Hans Peterson bygger på utgörs av olika böcker om 
svenskarna i Delaware där han har funnit beskrivningar av fort, byar, vandringsleder, 
ceremonier och mycket annat.65 I första delen, Matti − den vita indianen, rymmer 
Matti från det svenska par, som tagit sig an honom, när hans egna föräldrar om-
kommit. Matti har lärt känna indianpojken Chiton, när denne tillsammans med 
sin far kom till nybyggarna för att byta varor, och det är hos hans släktingar som 
Matti får sin hemvist. De tillhör delawareindianerna och det var den stammen som 
1654, när handlingen utspelas, hade mest kontakt med kolonin ”Nya Sverige”. 
Irokeserna som framförallt förde handel med holländarna är delawarernas fiender. 
Matti finner sig någorlunda väl tillrätta, men han vet att han inte kommer att bli 
någon indian och att livet hos indianerna bara är tillfälligt. Andra delen, Matti, 
vägvisare, berättar om en vandring tillsammans med ett holländskt par, som ämnar 
ta sig till en bosättning längre in i landet. Matti, som då har levt med indianerna 

61 Celia Rees, Häxa − bortom tiden, [Sorceress, 2002], övers Peter Törnqvist (Stockholm, 2002).
62 Göte Göransson, Indianpojken (Stockholm, 1997).
63 Birgitta Fransson, ”Varför skriver du historiska böcker?” Opsis Kalopsis 1993:1, s 17‒19.
64  Hans Peterson, Matti − den vita indianen (Stockholm, 2002); Hans Peterson, Matti, vägvisare (Stockholm, 

2003); Hans Peterson, Matti, jägare (Stockholm, 2004).
65 Brev från Hans Peterson till författaren 1.4.2011.
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i flera år, har lärt sig att ta sig fram i vildmarken. I del tre, Matti, jägare, är Matti 
tillbaka hos nybyggarna, nu i egenskap av den som jagar och som har kännedom 
om indianerna. Han gifter sig med en indianflicka och känner att han slutligen 
har hittat sin identitet både som indian och som vit.

Maj Bylock (1931‒), har i likhet med Hans Peterson skrivit ett flertal historiska 
berättelser för både barn och ungdomar. Författaren låter i de båda böckerna Marie 
och Mårten i Nya världen och Blå Molnets gåva sina protagonister komma i kontakt 
med indianer.66 Böckerna utgör del fem och sex i Vallonserien, som består av sju 
böcker om syskonen Marie och Jean. 

På min fråga om vilka källor hon utgått ifrån svarar Maj Bylock bland annat 
att hon har en dagbok efter sin morfar.67 Han emigrerade till Amerika 1885, men 
kom sedan tillbaka till Sverige. Redan ombord på skeppet till Amerika fick han 
höra talas om indianernas grymheter, något som Maj Bylock återger i sina böcker. 
När det gäller botarriter, ramsor och liknande har författaren använt gamla källor 
om magi och botarkonst. Både tid och plats i Maj Bylocks böcker är ungefärligen 
desamma som i Hans Petersons böcker. Väl framme i det nya landet bosätter sig 
Marie och Mårten i närheten av den svenska kolonin och köper land av delawa-
reindianerna, som är positivt inställda till nykomlingarna. I Blå Molnets gåva blir 
Mårten kidnappad av en skeppare, som vill ha honom med till Västindien. Marie 
och dottern Celine tvingas klara sig själv med indianernas och de andra nybyggarnas 
hjälp. Celine lever ett fritt liv tillsammans med indianen Vargöga. Boken slutar 
med att Celine gifter sig med den svenske löjtnanten Erik Silverlärka och flyttar 
med honom till Stockholm. Mårten kommer tillbaka efter många år och han och 
Marie bor kvar på nybygget tills de dör. Då blir det Vargöga som får överta gården 
och marken återgår på så sätt i indianernas ägo.

Indianska sagor i bilderboksformat översattes alltjämnt under 1980-talets slut 
och speciellt vid 1990-talets början. I Sverige gav förlaget Carlsen/if ut en lång rad 
amerikanska bilderböcker om indianer. Bilderna är ofta anslående med suggestiva 
och starka färger, medan texten förmedlar legender och berättelser. Böckerna 
vänder sig till läsare i alla åldrar. Engelsmannen Paul Goble, vars första bilderbok 
på svenska nämndes i kapitel tre, återkommer nu med bland andra Buffelkvinnan 
och Hennes sju bröder.68 I den sistnämnda boken finns en lång lista med litteratur 
om cheyennernas sagor och levnadssätt. Paul Goble redogör också för sitt sätt att 
teckna och varifrån han hämtat kunskap: ”Utseendet på blusar och dräkter och 
många andra klädespersedlar i denna bok har jag tagit från Cheyennernas eget 
sätt att formge kläder, som man kan studera på många museer såväl i USA som i  

66  Maj Bylock, Marie och Mårten i Nya världen, ill Katarina Strömgård (Stockholm, 2003); Maj Bylock, Blå 
Molnets gåva, ill Katarina Strömgård (Stockholm, 2004).

67 E-post från Maj Bylock till författaren 23.5.2011.
68  Paul Goble, Buffelkvinnan, [Buffalo woman, 1984],övers Uno Palmström (Stockholm, 1986); Paul Goble, 

Hennes sju bröder, [Her seven brothers, 1988], övers Uno Palmström (Stockholm, 1990). 
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Europa. Sättet att måla ’tälten’, tipis, har jag hämtat från modeller som tillverkades 
vid sekelskiftet för Field museum of natural history i Chicago, USA.”69 

Knots on a counting rope, Knutar på ett rep, är den engelska respektive svenska 
titeln på en bok av Bill Martin Jr (1916−2004) och John Archambault70 och med 
bilder av Ted Rand (1915−2005).71 I poetiska ordalag berättar en farfar för sin 
blinde sonson om dennes födelse och namngivning. För varje gång han berättar, 
knyter farfadern en knut på ett rep, så att pojken en dag, när repet är fullt och 
farfadern borta, ska kunna hämta styrka i sin egen historia. 

Författaren Barbara Juster Esbensen (1925−1996) har en omfattande barnbok-
sproduktion bakom sig. De två bilderböcker som översattes till svenska The star 
maiden och Ladder to the sky, med de svenska titlarna Stjärnflickan och Himlastegen, 
bygger enligt ”Författarens anmärkning” på välkända sägner från ojibwayindianernas 
sagotradition.72 Denna dokumenterades av hövdingen Kah-ge-ga-gah-bowh, som 
senare tog sig namnet George Copway.73 Bilderna av Helen K Davie (1952−) är 
målade med vattenfärg i ljusa nyanser och varje bild har en ram med olika mönster 
och slingor. I bilderboken Brother Eagle, sister Sky, på svenska Vår broder Örn, vår 
syster Himmel, har Susan Jeffers (1942–) använt en text som, enligt hennes eget 
efterord, bygger på ett tal av hövding Seattle.74 Han varnar för vad som kommer 
att hända, om människorna slösar bort och förstör det som naturen ger. De över-
dådiga och utsmyckade bilderna visar indianerna som skuggväsen i en natur som 
blir alltmer skövlad med stora kalhyggen som följd. 

Författaren och konstnären C J Taylor (1952−) har indianskt påbrå genom att 
hennes far är mohawk. Hennes bilderböcker The ghost and the lone warrior och How 
Two-Feather was saved from loneliness med de svenska titlarna Sagan om Ensam och 
förfaderns ande och Sagan om Två-fjädrar och Majsgudinnan bygger på legender från 
arapahoindianerna respektive abenakiindianerna.75 Bilderna är målade i en mättad 
gulbrun nyans där förfaderns ande tar formen av ett benrangel i röd slängkappa. 
Båda böckerna har efterskrifter där man kan läsa om de olika folkslagen och varifrån 
legenderna är hämtade. I The mud pony, på svenska Lerhästen, återberättar Caron 
Lee Cohen en pawneelegend.76 Enligt förordet är detta en bearbetning av en längre 

69 Goble, 1990, s [1].
70 Jag har inte lyckats hitta några biografiska uppgifter om författaren.
71  Bill Martin Jr och John Archambault, Knutar på ett rep, [Knots on a counting rope, 1987], ill Ted Rand, 

övers Love Kellberg (Stockholm, 1989).
72  Barbara Juster Esbensen, Stjärnflickan, [The star maiden, 1988], ill Helen K Davie, övers Camilla Gripe 

(Stockholm, 1990); Barbara Juster Esbensen, Himlastegen, [Ladder to the sky, 1989], ill Helen K Davie, 
övers Camilla Gripe (Stockholm, 1991).

73 George Copway, The traditional history and characteristic sketches of the Ojibway nation (London, 1850).
74  Susan Jeffers, Vår broder Örn, vår syster Himmel, [Brother Eagle, sister Sky, 1991], övers Uno Palmström, ill 

Susan Jeffers (Stockholm, 1992). 
75  C J Taylor, Sagan om Ensam och förfaderns ande, [The ghost and the lone warrior, 1991], övers Johan Holmér 

(Stockholm, 1991); C J Taylor, Sagan om Två-fjädrar och Majsgudinnan, [How Two-feather was saved from 
loneliness, 1991], övers Johan Holmér (Stockholm, 1991).

76  Caron Lee Cohen, Lerhästen, [The mud pony, 1988], ill Shonto Begay, övers Stefan Lyssarides (Stockholm, 
1992). Jag har inte funnit några biografiska uppgifter om författaren.
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berättelse hämtad från en samling av George A Dorsey, som vid förra sekelskiftet 
skrev ner skidiernas sagor.77 Bilderna är tecknade av konstnären Shonto Begay 
(1954‒) från navajostammen. Till skillnad från Paul Goble och Helen K Davie 
återger Shonto Begay inga färgrika kläder eller andra mönstrade detaljer. Hans 
huvudfigur är som pojke enbart klädd i ett enfärgat höftskynke och senare, när 
han blivit hövding tillkommer endast några fjädrar och ett halsband. Även miljön 
saknar detaljer, vilket inte hindrar att den ljusbruna färgskalan och de antydda 
omgivningarna för tankarna till den indianska kulturen. 

2000-talets svenska bilderboksförfattare använder indiantemat i roande syfte 
snarare än att ge kunskap. Ulf Stark (1944‒) utgår ofta från sin egen barndom i 
sina böcker. Så är det också i När mamma var indian, med illustrationer av Mati 
Lepp (1947‒) och utgiven på BonnierCarlsens förlag.78 Boken utspelas förmodligen 
i slutet av 1940-talet. Lille Ulf klär ut sig till indian och smyger på de vuxna. Till 
hans glädje lämnar mamma sin plats vid spisen och följer med Ulf på en äventyr-
lig eftermiddag. Det visar sig att mamma också lekte indian när hon var liten. I 
en uppsats om Ulf Starks uppväxtskildringar ur ett manlighetsperspektiv skriver 
Magnus Öhrn: ”I När mamma var indian (2002) befinner sig plötsligt modern i 
pojklandet, för att tala med Rotundo; dessutom leker hon, det vill säga att hon 
uppträder som en pojke.”79

I den svenska bilderboken Olga och Stefan och indiankällan på Rabén & Sjögrens 
förlag ger författaren och tecknaren Helena Willis (1964‒) en skämtsam bild av 
indianerna.80 Olga är en tuff tjej som bor med sin förmänskligade häst Stefan i ett 
kargt ökenlandskap kanske i Texas. Tillsammans med indianflickan Viskande Vinden 
söker de efter vishetens källa. Det är den gamle hövdingen Dundrande Åskan som 
berättar legenden: ”Den store Guden svävade över öknen och såg att kaktusdalen 
höll på att brinna upp. Guden började gråta och Vishetens Källa bildades på den 
högsta bergstoppen av tårarna. När man dricker av vattnet blir man mycket vis.”81 

Under den här aktuella perioden blir det i USA och Kanada allt vanligare att 
författare med indiansk bakgrund skriver barn- och ungdomsböcker där den 
indianska kulturen är huvudtemat.82 Av dessa finns nästan inga titlar översatta 
till svenska. En möjlig orsak skulle kunna vara, att förlagen tycker, att problema-
tiken är alltför knuten till den specifika kultur som skildras. 2008 gör emellertid 
Rabén & Sjögrens förlag ett undantag genom att ge ut The absolutely true diary 
of a part-time Indian, med den svenska titeln Den absolut sanna historien om mitt 

77 George A Dorsey, Traditions of the Skidi Pawnee (Boston och New York, 1904).
78 Ulf Stark, När mamma var indian, ill Mati Lepp (Stockholm, 2002).
79  Magnus Öhrn, ””Men vad i himlens namn har ni för er pojkar!” Ulf Starks uppväxtskildringar ur ett 

manlighetsperspektiv”, Barnlitteraturanalyser, red Maria Andersson och Elina Druker (Lund, 2008), s 
131‒148; s 144.

80 Helena Willis, Olga och Stefan och indiankällan (Stockholm, 2008).
81 Willis, s [9].
82 Se bl a Molin, 2005 och avsnittet om indiansk litteratur i kaptel 1.
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liv som halvtidsindian skriven av spokaneindianen Sherman Alexie.83 Tidigare har 
sagor och bilderböcker av indianska författare översatts till svenska, men detta är 
sålunda den första ungdomsromanen. Att just den här boken översattes till många 
olika språk förklarar Clare Bradford på följande sätt: ”When books by minority 
authors find white audiences, this is generally because they are not too different. 
Thus, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian deals with a conventional 
topic, the identity formation of its adolescent protagonist, and is set in part in a 
mainstream location.”84 Enligt Sherman Alexies egen hemsida är boken till stora 
delar en självbiografisk skildring av författarens uppväxt på Spokane Indian reser-
vation i nordvästra USA.85 Huvudpersonen Arnold, eller Junior, som han kallas 
på reservatet, berättar sin historia ur ett autodiegetiskt perspektiv. På en lärares 
inrådan börjar han i en vit skola utanför reservatet. Detta får emellertid till följd, 
att Arnold sviker sin bäste vän och sin familj, hans identitet blir kluven och han 
känner sig som ”halvtidsindian”. Att författaren skriver ur ett insidesperspektiv 
blir tydligt bland annat genom det personliga berättandet, den tydliga fokalise-
ringen och det direkta läsartilltalet. De starka banden till föräldrarna, systern och 
mormodern och den oro som sveket mot stammen ger upphov till kan ses som 
postkoloniala kännetecken. Boken har tilldelats ett flertal priser, bland andra det 
svenska Peter Pan-priset för 2009, där motiveringen inleds på följande sätt: ”Berät-
telsen är hjärtskärande sorglig men samtidigt varm och hysteriskt rolig och bygger 
på den hyllade författaren och komikern Sherman Alexies egna upplevelser.”86

Samtidigt med översättningar av nyskapande indianböcker fortsatte en viss 
utgivning av de traditionella indianböckerna i omarbetat skick. Som jag visade i 
kapitel tre gav Wahlströms förlag ut böckerna om Hjortfot av Edward S Ellis i flera 
nya utgåvor fram till början av 1980-talet. Därefter avstannande utgivningen och 
under den här aktuella perioden utkom endast en samlingsvolym 1995 innehål-
lande Hjortfot, Hjortfot på prärien och Hjortfot i Klippiga bergen.87 Tio år senare dök 
emellertid Hjortfot upp på nytt i serien ”Äventyrsklassiker” på Rabén & Sjögrens 
förlag. De tre titlar som gavs ut i Wahlströms samlingsvolym återberättas nu av 
Maj Bylock i mycket förkortade versioner.88 I samma serie utkom James Fenimore  
 

83  Sherman Alexie, Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian, [The absolutely true diary of a 
part-time Indian, 2007], ill Ellen Forney, övers Ingela Jernberg (Stockholm, 2008).

84  Clare Bradford, “Race, ethnicity and colonialism”, The Routledge companion to children’s literature, red 
David Rudd (New York, 2010), s 39‒50; s 49.

85 http://www.fallsapart.com 25.10.2011.
86  http://ibby.se/?page_id=221 4.11.2011. 
87  Edward S Ellis, Hjortfot, övers Thorleif Hellbom och Jan Samuelsson (Stockholm, 1995). Samlingsvolymen 

utgår från Edward S Ellis, Deerfoot in the forest (Philadelphia, 1905); Edward S Ellis, Deerfoot on the prairies 
(Philadelphia, 1905); Edward S Ellis, Deerfot in the mountains (Philadelphia, 1905).

88  Edward S Ellis, Hjortfot, återberättad av Maj Bylock, ill Katarina Strömgård (Stockholm, 2005); Edward S 
Ellis, Hjortfot på prärien, återberättad av Maj Bylock, ill Katarina Strömgård (Stockholm, 2005); Edward S 
Ellis, Hjortfot i Klippiga bergen, återberättad av Maj Bylock, ill Katarina Strömgård (Stockholm, 2005).
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Coopers Den siste mohikanen.89 Den bild av indianerna som utmärker de traditio-
nella indianböckerna finns kvar trots bearbetningarna. Sålunda benämns de onda 
huronerna ”blodtörstiga helveteshundar” medan de goda mohikanerna fortfarande 
kallas ”rödskinn”.90 Den komprimerade handlingen kan leda till att upplevelsen 
av texten förvrängs eftersom det inte finns utrymme för att förklara personernas 
handlande. Så kan en mening som den följande återges utan att sammanhanget 
klargörs: ”Efter en stund kom han tillbaka med en ny skalp dinglande vid bältet.”91 

Ovanstående genomgång visar att indianboken i allt större omfattning utgörs av 
en blandning av flera olika genrer. 1970- och 1980-talets realistiska berättelser har 
i hög grad ersatts av utvecklingsromaner med sökandet efter identitet som huvud-
tema. Religionen spelar en stor roll och kan ibland ge upphov till fantasyliknande 
äventyr. I böcker som Det falska ansiktet av W W Katz och Häxa − bortom tiden 
av Celia Rees tenderar användandet av indiansk kultur i spänningsskapande syfte 
att ge böckerna en neokolonistisk prägel. 

Indianbokskritik i Sverige och USA
Liksom vid de tidigare perioderna undersöker jag, hur de svenska kritikerna ställde 
sig till de nya indianböckerna. Här vill jag emellertid också ge exempel på hur de 
översatta indianböckerna mottogs av recensenter som har ett insidesperspektiv. 
På 1980-talet började litteraturvetare, lärare och bibliotekarier från olika indian-
stammar i USA och Kanada att mer systematiskt läsa och skriva om barn- och 
ungdomsböcker med indianska motiv. Bland de mest aktiva är representanter för 
den tidigare nämnda organisationen Oyate.92 

Elisif Elvinsdotter får mestadels positiv kritik för sin debutbok Vargens år. Birger 
Hedén konstaterar att författaren kallar sin bok en indianberättelse: ”Alltså inte 
indianbok. Och det är en viktig distinktion. Ty hennes bok skildrar helt enkelt 
indianliv i Nordamerika och har föga gemensamt med Hjortfot, Gula Vargen, 
Winnetou och allt vad de heter med deras hjältedyrkan och konfrontationer 
mellan röda och vita.”93 Här aktualiserar Hedén den distinktion mellan de tra-
ditionella indianböckerna och barn- och ungdomsböcker om indianer, som jag 
antydde i inledningen. En recensent menar att de olika motiven återfinns i många 
ungdomsböcker: ”Mycket av vardagsupplevelserna kunde utspelas i vilken kultur 
som helst även om det här givetvis finns många inslag som ofta förekommer i 
indianböcker.”94 I Svenska Dagbladet tycker recensenten att författaren är väl på-

89  James Fenimore Cooper, Den siste mohikanen, återberättad av Maj Bylock, ill Tord Nygren (Stockholm, 
2001).

90 Cooper, 2001, s 24 och 15.
91 Cooper, 2001, s 45.
92  De flesta recensionerna är hämtade från de två tidigare nämnda samlingsvolymerna Through Indian eyes 

och A broken flute.
93 Birger Hedén, ”Ovanlig indianberättelse”, GP 15.6.1988.
94 Anne-Marie Alfvén-Eriksson, ”En huron mognar till man”, DN 16.4.1988.
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läst och att hennes kunskaper är övertygande, men funderar ändå över den bild 
som ges av indianerna: ”Kanske kan någon invända att författaren här idealiserar 
den gode vilden och ägnar sig åt naturmystik, men det är gjort med inlevelse och 
finess”.95 Saknaden efter 1970-talets svenska indianboksförfattare kommenteras: 
”En del tecken tyder på att Elisif Elvinsdotter har förutsättningar att fylla det 
svenska indianbokstomrummet efter Helmer Linderholm och Stig Ericson.”96 Även 
Jan Nilsson undrar i en samlingsrecension om Elisif Elvinsdotter ska vandra i de 
nämnda författarnas spår. Han är positiv både till skildringen av indianpojkens 
inre mognad och till den yttre dramatiken. Liksom tidigare kritiker saknar han 
dock det specifikt indianska: ”Däremot får skildringen av indianernas levnadsvanor 
och kultur stå tillbaka för de allmänmänskliga resonemangen och en doftande, rik 
naturskildring.”97 Jan Nilsson visar i samma recension att författaren Stig Holmås 
å andra sidan är alltför angelägen om att beskriva indianernas livsbetingelser: ”I 
’Åskans son’ [...] ges en grundlig redovisning av apache-indianernas livsvillkor, 
religion och förhållningssätt till varandra och naturen. Ibland är den pedagogiska 
ambitionen så stor, att det blir mer undervisning än gestaltning.” 

I en recension av Jan Hudsons bok Doftgräs kommenterar Ying Toijer-Nilsson 
det faktum att författaren fick pris för bästa engelskspråkiga ungdomsbok i Kanada 
1984.98 Hon fortsätter: ”Här har vi alltså något så ovanligt som indiansk kvin-
nohistoria i en tonårsroman, grundad på antropologiska studier.” De detaljrika 
skildringarna av kvinnornas arbete uppmärksammas, liksom huvudpersonens 
utveckling från tonåring till ansvarstagande kvinna. Även Boel Westin ser till 
författarens kunskap om svartfotsindianerna: ”Hur hon räddar sin sjuka bror och 
styvmor är en osentimental skildring av överlevandets konst och visar hur väl 
författaren behärskar sitt ämne.”99 

Doris Seale, med härkomst från santee- och creeindianer, reagerar mot att boken 
belönats med det nämnda priset. Hon har nämligen flera invändningar mot för-
fattarens sätt att skildra huvudpersonen: “This girl is self-absorbed to a degree that 
would be far more believable of a twentieth-century upper middle class American 
girl than of a young nineteenth-century Blackfeet woman”.100 Beskrivningen av 
svartfotsindianernas liv innehåller därtill tveksamheter vad gäller dessa indianers 
seder och bruk. Bland annat skulle ingen indianfamilj lämna stammen och bo 
ensam så som sker med Doftgräs’ familj. 

Siksika av Mary-Ellen Lang Collura utspelas i likhet med Sweetgrass bland svart-
fotsindianerna. Beskrivningen av stammens kultur kommenteras i positiva ordalag 
av de svenska recensenterna: ”Och så är nästan alla huvudpersonerna svartfotsin-

95 Marianne Morén, ”Det handlar om jakt”, SvD 18.10.1987.
96 Arne Upling, ”Tidlösa indianer”, NA 24.10.1987.
97 Jan Nilsson, ”Akta er för rödskinn!”, Arbt 12.11.1987.
98 Ying Toijer-Nilsson, ”Kvinnan bakom allt”, SvD 18.10.1987.
99 Boel Westin, ”Livet i tipin”, DN 8.12.1987.
100 Doris Seale, “Book reviews”, Through Indian eyes, s 127.
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dianer, vilket ger läsaren en inblick i dagens indianska verklighet.”101 Doris Seale, 
som var kritisk mot Jan Hudsons bok har både negativa och positiva synpunkter. 
Att författaren inte är av indiansk härstamning framgår enligt recensenten av vissa 
uttalanden: “it is not hard to tell that Collura is not a Native writer, when she 
refers to Jordy’s ‘swift, bronze ancestors,’ and Joe’s long hair as ‘the one mark of 
Indianness available to him’.”102 Samtidigt ser recensenten författarens engagemang 
och inlevelse i de karaktärer hon beskriver, vilket upplevs som ett försonande drag: 
“She pays Native people the compliment of allowing them to be human beings, 
full of complexities and surprises.” 

När det gäller Dakota dream av James Bennett ser Kent Hägglund det positiva i 
att kulturklyfter kan överbryggas: ”Det här är en mycket bra roman som beskriver 
hur fruktbart ett kulturmöte kan vara. Bennett skildrar skickligt och omskakande 
hur myter och seder som är annorlunda mot dem man har växt upp med kan 
locka och förlösa.”103 Beverly Slapin, den amerikanske recensent som undersöker 
trovärdigheten i skildringen av den indianska kulturen och därmed har en annan 
infallsvinkel, menar emellertid, att författaren visar bristande respekt för indianska 
seder: ”Dakota Dream might have been a good story. Our teenager, with all of his 
pretensions, could have come to Pine Ridge, where someone might have taken 
pity on him and explained to him that being Indian is a matter of blood and spirit, 
not of romance and imagination; and that sweats and vision quests are not games 
to be engaged in by adventurous non-Native teenagers.”104

Hans Petersons serie om Matti uppmärksammas inte i någon större utsträck-
ning. Jag har bara funnit recensioner av första delen. Helene Ehriander diskuterar 
den historiesyn, som präglar texten: 

Exotismen i indianberättelsen ligger helt i miljöskildringen och människor är 
sig lika då som nu, här som där. Varken i dialogen eller i beskrivningen av Mat-
ti finns något som egentligen placerar honom i en annan tid. Han skildras som 
en av oss, med allmängiltiga funderingar och behov av en familj som kan ge ho-
nom värme och få honom att känna sig respekterad. Kulturskillnaderna upple-
ver jag egentligen som större mellan de olika indianstammarna än mellan nu och 
då. Vem som är vän och vem som är fiende problematiseras genom fejder mellan 
stammarna och de olika koloniernas agerande.105

Peter Grönborg ser Matti − den vita indianen mest som en lättläst bok. Mattis rela-
tion till indianerna upplever recensenten som helt oproblematisk: ”Matti lär sig jaga, 

101 Irmelin Sandman Lilius, ”Att vara ung svartfot idag”, DN 16.4.1988.
102 Seale, “Book reviews”, Through Indian eyes, s 104 f.
103 Kent Hägglund, ”Myter om maya”, DN 16.3.1996.
104 Beverly Slapin, “Reviews”, A broken flute, s 223.
105 Helene Ehriander, ”15 år − då som nu”, HD 27.5.2002.
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paddla kanot och upplever en rad rafflande äventyr i skogarna. Hans Peterson skriver 
väl avvägt, växlar fint mellan det folkloristiska, det psykologiska och dramatiska.”106

Maj Bylocks bok Marie och Mårten i Nya världen får en genomgående positiv 
recension av Ying Toijer-Nilsson. Hon skriver bland annat: ”Maj Bylock är skicklig i 
att knyta intriger och kan berätta en historia så att den samtidigt är både informativ 
och dramatisk. På sitt mjuka, lättillgängliga språk ger hon en trovärdig beskriv-
ning av emigranternas vardag. Tilltro måste balanseras mot misstänksamhet både 
när det gäller indianer och nybyggare.”107 Något mer ifrågasättande när det gäller 
relationen till indianerna är recensenten i Sydsvenska Dagbladet: ”I bokens allra 
sista sidor får dock präktigheten en bitter eftersmak. Nybyggarna har köpt ett stort 
stycke bördigt land av sina nyvunna vänner − indianerna. En affär som finansieras 
med gåvor som en koppargryta, tennmuggar, synålar, ylletyg, en yxa, några hackor, 
sågblad och ett halsband.”108 När det gäller Blå Molnets gåva kommenterar Ying 
Toijer-Nilsson Maj Bylocks förmåga att ta fasta på människans allmänna basbehov, 
som hon menar är sig lika över tiden. Genom historien har kvinnorna tvingats ta 
en aktiv roll, när det gäller att tillgodose behovet av mat, husrum och gemenskap. 
Platsen Nya Sverige och skildringen av den svenska kolonin noteras också: ”Den 
historiska ramen är alltså korrekt. Maj Bylock har också fått med sådana detaljer 
som att svenskarna kom bra överens med traktens indianer och att där fanns en 
präst, som sammanställde en ordbok över deras språk.”109 

I avsnittet om indianernas litteratur diskuterade jag icke-indianska författare 
och bildkonstnärers användande av bland annat indianska sagor. De bilderböcker 
som nu översätts till svenska och många andra språk kritiseras ofta av indianska 
recensenter för att innehålla tveksamheter både vad gäller innehåll och utseende. 
Det kan till exempel gälla synen på indianerna som en försvinnande minoritet, 
något som är vanligt i de äldre böckerna präglade av kolonisationen. Vår broder 
Örn, vår syster Himmel börjar i den svenska översättningen med följande rader: 
”En gång för så länge sedan, att nästan alla spår av den tiden är försvunna i prä-
riedammet, levde ett folkslag som var en del av det land som vi kallar Amerika.”110 
Doris Seale skriver: “Throughout the book, in both text and illustrations, it seems 
to have been Jeffers’ intention to portray Native people as gone.”111 

De svenska recensenter som skriver om Den absolut sanna historien om mitt liv 
som halvtidsindian av Sherman Alexie, hänvisar alla till bokens självbiografiska 
bakgrund. I Borås Tidning heter det dock: ”Och visst har hans bok med sanning 
att göra, men i så fall snarare en konstnärlig än faktabaserad dito. Sherman Alexie 
distanserar sig från sina smärtsamma uppväxtvillkor, skruvar till dem så att det 

106 Peter Grönborg, ”Lättläst och enkelt”, BT 20.6.2002.
107 Ying Toijer-Nilsson, ”Kärlek och vänskap i 1600-talets Amerika”, SvD 16.2.2004.
108 Anne Aobadia, ”Vallonsyskon i hoppets land”, SDS 26.1.2004.
109 Ying Toijer-Nilsson, ”Spännande fortsättning på äventyret”, SvD 6.9.2004.
110 Jeffers, 1992, s [1].
111 Doris Seale, “Reviews”, A broken flute, s 312.
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står härliga till, dock utan att bottenkänningen i svärta överbryggas.”112 Cay Cor-
neliuson varnar för att sätta likhetstecken mellan författaren och huvudpersonen: 
”Om jag var lärare skulle jag peka på en läsart som inbjöd till kritisk distans i stället 
för identifikation − det är lära för livet i dokusåpornas tid. Juniors bakgrund och 
förutsättningar är ändå så annorlunda att det inte omedelbart går att identifiera 
sig med honom.”113 I Dagens Nyheter tar recensenten fasta på Juniors ångest över 
att svika sin bakgrund: ”Junior har lämnat de sina i sticket. Nu är han ingen reser-
vatsindian men inte heller något annat.”114 Samma infallsvinkel används av Johan 
Werkmäster i Göteborgsposten: ”Drastiskt och dråpligt skildras Arnolds försök att 
förena och överleva i de båda världarna − att stå ut med såväl personliga tragedier 
som rasistiska skämt [...]. Stundtals är smärtan svår, men den balanseras av en 
läkande värme och optimism som helar såren och tränger in under huden, vilken 
färg den än har.”115 Sherman Alexie är en välkänd författare i USA och The absolu-
tely true diary of a part-time Indian fick positiva recensioner både av amerikanska 
kritiker och recensenter från olika indianska stammar.

Läsarnas intresse för indianböcker
Läser då barn och ungdomar fortfarande indianböcker? Frågan kompliceras av 
det faktum att indianboken blivit svårare att avgränsa som egen genre. I Svenska 
Dagbladet får ungdomar ibland vara med och uttala sig om recenserade böcker. Så 
är fallet när Elisif Elvinsdotters bok Vargens år och Jan Hudsons Doftgräs ‒ flickan 
från prärien recenseras. 15-åriga Jenny Cargill-Ek tycker att båda böckerna är 
spännande och händelserika. När det gäller den förstnämnda boken tycker hon att 
personerna var levande beskrivna och att det var lätt att leva sig in i indianernas liv, 
men att slutet var lite sorgligt. Enligt Jenny passar båda böckerna för 13‒16-åringar.

I Barnens tre bibliotek redovisar Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson 
bland annat ett projekt där syftet är att ge svar på frågan ”Varför är vissa böcker så 
populära?”116 Under 1989 och 1990 fick 28 barn i årskurs 4, 5 och 6 svara på frågor 
om sina favoritböcker. Generellt konstateras att vissa långserier har ersatts med 
andra långserier, men att denna typ av böcker fortsätter att dominera statistiken. 
Att det finns en klar könsuppdelning i val av bästa bok är en annan iakttagelse som 
känns igen från tidigare läsundersökningar. Vi kan notera att Stig Ericsons böcker 
om Lilla Vargen nämns som favoritbok av två pojkar och en flicka.117 När det gäller 
författare till bästa bok eller favoritbok får Stig Ericson en röst av en flicka och sju 

112 Peter Grönborg, ”Absolut humor kring klassresa”, BT 3.3.2009.
113 Cay Corneliuson, ”Galghumor i skildring av vardagen som indian”, SvD 23.2.2009.
114 Nisse Larsson, ”Stark skildring av klassförräderi”, DN 30.12.2008.
115 Johan Werkmäster, ”På jakt efter en bättre framtid.”, GP 14.1.2009.
116  Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson, Barnens tre bibliotek. Läsning av fiktionsböcker i slukaråldern 

(Stockholm, 1994).
117 Wåhlin, s 194.
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röster av pojkarna.118 Bland de tolv böcker som väljs till ”boktoppen” finns ingen 
bok om indianer representerad. 

 Antologin Modig och stark − eller ligga lågt har undertiteln Skönlitteratur och 
genus i skola och förskola och diskuterar följaktligen barns läsning ur ett genusper-
spektiv.119 I inledningen refereras till en undersökning av kommunikationsforskarna 
Ulla Johnsson-Smaragdi och Annelis Jönsson, som har funnit att flickor oavsett 
ålder läser mer än jämnåriga pojkar och att gruppen icke-läsare har ökat.120 Under 
rubriken ”Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1− 3 och i år 6” 
undersöker Lars Brink elevernas val via enkäter och boksamtal. Barnen fick välja 
från ett begränsat bokbestånd och hade sålunda inte möjlighet att ta med egna 
favoritböcker. Endast de böcker som var mest omtyckta redovisas med titel, varför 
det är svårt att veta om det fanns några indianböcker i urvalet. Lars Brink konstaterar 
dock : ”Bland de bortvalda böckerna finns till exempel kärleksböcker, indianböcker, 
fantasy, hästböcker [...] genrer som annars ofta är populära. De bortvalda böckerna 
kan helt enkelt ha sett tråkiga ut, ha innehållit för mycket text eller kan omvänt 
ha varit för enkla och barnsliga.”121 Spridningen på olika titlar är stor, men när 
det gäller årskurs 3 finns en bok där en av huvudpersonerna är indian med bland 
flickornas favoritböcker, nämligen den tidigare uppmärksammade boken Spring, 
Fanny, Spring! av J R Gardiner.122 Vid boksamtalen valde en grupp pojkar i årskurs 
6 att diskutera Hjältejakten av Stig Ericson.123 Lars Brink kommenterar: 

Det är uppenbart att ämnet intresserar dem och att deras repertoarer också match-
ar en hel del av bokens allmänna repertoar: ett ifrågasättande dels av den traditio-
nella bilden av den blodtörstige och grymme indianen, dels av den traditionella 
västernhjälten. De är dock tydligt handlingsinriktade och mindre intresserade av 
personernas egenskaper. Det stannar mest vid att personerna är onda eller goda. 
Pojkarna som är relativt ovana läsare har stora problem med berättartekniken. 
De tycker inte om att fiktionen med den femtonårige berättaren bryts gång på 
gång så att berättaren plötsligt blir vuxen och ”berättar i förväg”, som en av poj-
karna uttrycker det.124

118 Wåhlin, s 201.
119  Modig och stark − eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola, red Lena Kåreland 

(Stockholm, 2005).
120  Lena Kåreland, ”Inledning”, Modig och stark − eller ligga lågt, s 9‒21; s 15. Undersökningen har skett 

i åldersgrupperna 11−12-åringar och 15−16-åringar och man har jämfört siffror från åren 1976, 1980, 
1989, 1994, och 1998. Gruppen icke-läsare har nästan fördubblats mellan åren 1989 och 1998, vilket 
gäller båda åldersgrupperna.

121  Lars Brink, ”Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1‒3 och i år 6”, Modig och stark − eller 
ligga lågt, s 181‒201; s 194.

122 Brink, ”Välja bok”, s 195.
123  Lars Brink, ”Boksamtal under mellanåren”, Modig och stark − eller ligga lågt. s 203‒252; s 207. Eleverna 

fick välja bland lärarnas förslag, vilka i sin tur utgick från vad eleverna i år 6 läst föregående år.
124 Brink, ”Boksamtal under mellanåren”, s 224.
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Den slutsats vi kan dra av den här undersökningen är att indianböckerna i 
princip blir bortvalda. Att flickorna valde Spring, Fanny, spring! beror förmodligen 
på att både omslag och titel ger intryck av hundbok.

I Tusentipset förtecknas, som jag tidigare nämnt, skönlitteratur för barn och unga 
i olika genrer. 1989 års utgåva har ett urval av 41 indianböcker under rubriken 
”Indianer”.125 Även om förteckningen inte direkt anger läsarnas favoritböcker, kan vi 
utgå från att dessa böcker, som delvis överensstämmer med min genomgång, också 
lånades och lästes vid 1980-talets slut. I 2007 års utgåva har genrerubriken ändrats 
till ”Ursprungsbefolkningar” och antalet indianböcker har minskat till 26 titlar.126 Av 
de listade titlarna är endast ett fåtal nya och ingen av böckerna är utgiven efter 2002. 
Samma utveckling finns i lästipssamlingen Böcker som killar gillar.127 I den första 
upplagan från 1998 nämns tre titlar med anknytning till indianer: Åskans son av Stig 
Holmås, Björnarnas bror av Käthe Recheis och Indianbilen av Gull Åkerblom. När 
den tredje upplagan utkommer 2008 finns inga böcker om indianer medtagna.128

Intresset för indianböcker visar således en brant nedgång under 1900-talets 
sista decennier. Pojkarnas intresse för bokläsning minskar överlag och läsningen av 
indianböcker upphör i stort sett helt. Även flickorna, som i hög grad engagerade 
sig i de översatta böcker där indianer är huvudpersoner, minskar sin läsning av 
barn- och ungdomsböcker om indianer. Istället vänder sig båda könen till fan-
tasylitteraturen. Här finns den dualistiska motsättning mellan ont och gott som 
många barn och ungdomar sökte i indianböckerna. Dessutom är de uppbyggda 
på ett sätt som liknar de traditionella indianböckerna med en person som ger sig 
ut på ett uppdrag, möter faror och svårigheter av olika slag, vilka han eller hon 
övervinner för att kunna återvända som hjälte eller hjältinna.

Svenska original 1986–2008
Genomgången av indianboksutgivningen i Sverige under perioden 1986 till 2008 
visar att antalet svenska original minskat drastiskt. De böcker som jag väljer att 
undersöka närmare, är liksom tidigare avsedda för barn och ungdomar från sex 
år och uppåt, vilket innebär att jag väljer bort bilderböckerna. Då kvarstår endast 
ett fåtal titlar att analysera.

Indianer och vita
De vita personer som förekommer i de svenska indianböckerna från den här perioden 
är företrädesvis nybyggare. När Marie i Marie och Mårten i Nya världen för första 
gången ser en indiankvinna i närheten av sitt hus, drabbas hon av panikartad rädsla:

125 Tusentipset, 1989, s 191. 
126 Tusentipset, 2007, s 190 ff.
127  Brita Graumann och Britt Långbergs, Böcker som killar gillar. Kommenterade lästips, ill Sonja Härdin 

(Lund, 1998).
128 Carin Collén m fl, Böcker som killar gillar, ill Alexander Murath, 3 omarb uppl (Lund, 2008).



269

indianböcker i sverige 1986–2008

Marie sjönk darrande ihop på trappstenen med pojken i famnen. Skräcken hade 
fått henne att skaka och hon höll på att svimma. Så säker hade hon varit på att 
indiankvinnan hade försökt röva bort Henri. Bland de historier som hon hade 
fått lyssna till på Vita Örnen fanns flera om hur indianerna stal de vitas barn och 
vad de ibland gjorde med dem. Hon hade inte glömt ett enda ord.129

I ett senare skede blir pojken Henri svårt sjuk. Den indian som familjen lärt känna 
tar dem med till en läkekunnig kvinna i sin stam. Även här beskrivs Maries rädsla 
i en internt fokaliserad passus: ”Marie tyckte att hon hela tiden befann sig mitt 
inne i en mardröm. Rädslan för de underliga varelserna runt omkring henne fick 
hjärtat att dunka värre än en stångjärnshammare.”130 Även Mårten minns vad han 
har hört om indianerna under överfarten till Amerika. Därför är han misstänksam 
mot den indianske vägvisare som följer med de vita på jakt och som sköter ka-
notens paddel i de strida strömmarna: ”Mårten var rädd. Fruktansvärt rädd. [...] 
Nu berodde hans liv helt på en annans skicklighet. Och inte på vem som helst 
utan ett rödskinn som han inte litade på särskilt mycket.”131 I Blå Molnets gåva har 
emellertid nybyggarna lärt sig att lita på de indianer som finns i deras närhet och 
nybyggarflickan Lena gifter sig till slut med indianpojken Vargöga.

Hans Petersons böcker om den vite pojken Matti börjar med att denne lämnar 
nybyggarna för att leva med indianerna. Efter en tid kommer en av svenskarna för 
att hämta hem Matti: ”Här kan du inte stanna, sa farbror Johannes. Bland vildar 
som inte vet någonting om ordning och reda och Guds ord. Lata och ohederliga. 
Men eftersom de är liksom barn, håller säkert Vår Herre sin hand över dem.”132 
När perspektivet vänds och indianpojken Chiton fokaliseras funderar han på varför 
den vite prästen kallar indianerna för hedningar och säger att de är evigt dömda: 
”Men varför skulle vi bli dömda när vi lever ett hederligt och fredligt liv? Ni lurar 
oss, när vi byter varor. Vi lurar inte er. Hur mycket betyder er gud för er när ni 
både mördar, krigar, plundrar och stjäl. Det är något vi undrar över.”133 

En företeelse som vi känner igen från de traditionella indianböckerna återkom-
mer här: nybyggarna utsätts för indianöverfall och de torvtäckta taken sätts i brand 
med brinnande pilar. Irokeserna framställs som fiender både till nybyggarna och 
delawareindianerna och får därmed rollen som de onda indianerna. När det gäl-
ler de goda delawarerna är författarens ambition istället att överbrygga skillnader 
och han ser likheterna mellan indianpojken och Matti: ”Frånsett att Chiton var 
rödbrun i färgen och Matti började bli solbränd, att Chiton hade svart hår och 
Matti ljust, att Chiton hade svartbruna ögon och Matti blå, så var de ganska lika, 

129 Bylock, 2003, s 81 f. 
130 Bylock, 2003, s 144.
131 Bylock, 2003, s 134 f.
132 Peterson, 2002, s 63 f. 
133 Peterson, 2002, s 24.
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Kanske femton år, men ingen av dem visste säkert. Lika långa och lika kraftiga av 
hårt arbete, lugna, lite långsamma.”134 

Handelsmän är en annan kategori vita som förekommer i dessa indianböcker. I 
Matti, vägvisare beskrivs en av holländarnas handelsplatser, som en liten stad med 
hundratals hus. Även i Maj Bylocks böcker finns marknadsplatser med många 
olika varor. Vita handelsmän säljer skinn som de bytt till sig av indianerna. När 
Celine i Blå Molnets gåva första gången kommer till Fort Kristina blir hon impo-
nerad av alla hus och människor. Här finns även präster, som ser som sin uppgift 
att förmedla den kristna tron till indianerna, vilka besöker fortets kyrkobyggnad.

Bilden av indianerna
Det faktum att indianerna ses ur de vitas perspektiv medför att negativa omdömen 
ofta får stå oemotsagda. Redan på väg till Amerika får Marie i Maj Bylocks bok 
Marie och Mårten i nya världen höra förfärliga historier om indianerna. Hon råkar 
lyssna när två fransmän diskuterar vad som kan hända om man kommer för nära 
indianerna: ”De sticker ju ihjäl folk och hänger upp liken i träden så att de får 
torka. Sedan skär de stycken av köttet och tuggar det i sig, bit för bit. Tänderna 
trär de halsband av och hårskalperna hänger de i bältet.”135 Det är först när Marie 
lär känna indianerna som bilden revideras. 

När det gäller indianernas sedvänjor beskrivs de med fenomen som allmänt 
förekommer i folktron utan förankring hos någon specifik indianstam.136 När 
nybyggarpojken Henri är ute på spaning tillsammans med sin indianvän Vargöga, 
förklarar Henri för Mårten varför de inte riskerar att gå vilse: ”Hans mamma har 
strukit fladdermusblod på hans ögon så han kan se i mörker.”137 Även indianernas 
relation till naturfenomenen kan ta sig underliga uttryck: ”Om det var nymåne satt 
han istället nere vid floden. Sådana nätter svävade underliga toner över Paradiset. 
Vargöga sjöng till nymånens och sina förfäders ära.”138 

Den bild av indianerna som målas upp i Hans Petersons böcker påminner om 
den som förekom i de traditionella indianböckerna. De är sålunda antingen goda 
och vänskapliga som de delawareindianer Matti lever hos eller ondskefulla och 
grymma som irokeserna, vilka torterar sina fångar och vill fördriva de andra stam-
marna. Matti spekulerar över nybyggarnas okunnighet: ”De hade inte ens lärt sig  
 

134 Peterson, 2002, s 6 f.
135  Bylock, 2003, s 44. Som svar på mina frågor om källor, skriver Maj Bylock att hon bland annat utgått 

från sin morfars dagbok: ”Han emigrerade 1885 [...]. Bl a berättade han vad han blev uppskrämd med 
på sin utresa (= det jag har låtit Jean och Marie höra på sin resa, även om den var mer än 200 år tidigare). 
Detta p g a att jag ville belysa att verkligheten inte alltid stämmer med vad man har fått höra.” E-post 
23.5.2011.

136 Maj Bylock skriver att hon ”använt gamla källor om magi och botarkonst”. E-post 23.5.2011.
137  Bylock, 2004, s 63. Fenomenet finns belagt i flera källor om svensk folktro. I Folktrons ABC (Stockholm, 

2004) skriver Ebbe Schön: ”Den som strök fladdermusblod över ögat fick förmåga att se i mörker.” s 70.
138 Bylock, 2004, s 70.
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skillnaden mellan dem som var vänskapliga och kom för att byta varor och dem 
som var grymmare än djur.”139 

Namn, språk och identitet
Svenska indianboksförfattare har, som jag tidigare påpekat, ofta använt en över-
satt form av indianernas egennamn. De indianer som förekommer i de svenska 
originalen från den här perioden har egennamn som antingen består av indianska 
namn eller översättningar av dessa. I Vargens år har barnen korta indianska vari-
anter som Yuchi, Illana och Neqoi blandat med Lilla Duva och Skogsstjärna. De 
äldre männen har traditionella namn som Svarta Björnen och Kluvna Fjädern 
eller kortare varianter som Rådjur och Vargkäft.140 Eftersom Maj Bylocks böcker 
utspelas i nybyggarmiljö är det bara de indianer som har närmare kontakt med de 
vita som namnges. Deras namn är Snabbfot, Vargöga och Blå Molnet. Ursprungen 
till namnen förklaras bara när det gäller Snabbfot. Det var hans farmor Blå Molnet 
som gav honom det, när han som pojke lyckades smita undan de vita män som 
dödade och skalperade hans far. 

Hans Peterson skildrar i likhet med Maj Bylock delawareindianer på 1600-talet, 
men han benämner dem med indianska namn. Den indianpojke som Matti blir 
vän med kallas Chiton. Författaren är medveten om att namnen hos indianerna 
hör ihop med identiteten och spekulerar över detta: ”Chitons far hette Peto No-
son, ett namn som säkert betydde något häftigt och modigt. Men han kallades för 
Peto.”141 Matti försöker lära sig de indianska namnen även om de känns främmande: 
”Maka hette i alla fall Maka-tal-meshekiakisk vilket betydde Svarta Björnen. En 
annan som höll på med de nya kanoterna hette Chiricahuaapacke, vilket betydde 
Hårt Träd. Men som väl var kallades han Cishise, om Matti fattat rätt.”142 Kvin-
norna har namn som Amonota och Wimona, men här ges ingen förklaring till 
vad de kan betyda. När Matti i Matti, vägvisare talar om för holländarna vad de 
olika platserna heter använder han ibland översättningar och ibland det indianska 
namnet: ”’Sjön vid foten av de långa bergen’, sa Matti. Det indianska namnet är 
svårt att uttala” och ”Indianerna kallar det Appalacherna, sa Matti. Jag vet inte 
vad det ordet betyder”.143

De svenska författarna använder sig av kunskapen om att de indianska stam-
marna talar olika språk. När Yuchi i Vargens år av Elisif Elvinsdotter kommer till 
en främmande by förstår han inte språket, även om han kan göra sig någorlunda 
förstådd på sitt eget huronspråk. Några ord av det främmande språket, som möj-

139 Peterson, 2004, s 6.
140  På frågan om tillkomsten av indianernas egennamn svarar Elisif Elvinsdotter: ”Yuchi är namnet på en 

indianstam, de andra har jag nog hittat på”, e-post 14.04.2011. I Hunt, s [2] finns Yuchi med bland de 
uppräknade stammarna.

141 Peterson, 2002, s 17.
142 Peterson, 2002, s 28.
143 Peterson, 2003, s 7 och s 9.
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ligen kan vara en hälsningsfras, men som inte förklaras, återges i texten: ”Kche noi 
[...] Sar na.”144 Efterhand som Yuchi lär sig den nya stammens språk försvinner 
de indianska uttrycken. Det är därför rimligt att anta, att de används för att visa 
Yuchis utanförskap när han först kommer till byn. I Hans Petersons böcker lär sig 
nybyggarpojken Matti indianspråk så snart han kommer i kontakt med indianerna. 
Att detta inte är alldeles enkelt framgår av den allvetande berättarens konstaterande: 
”Förmodligen skulle Matti aldrig lära sig att betona orden rätt eller hitta just det 
ord han letade efter.”145 Men i likhet med Yuchi är Matti angelägen om att få del 
av den indianska gemenskapen och lägger därför mycken möda på att tillägna sig 
delawareindianernas språk. 

Maj Bylock visar i sina böcker att både indianer och nybyggare har nytta av 
att förstå varandras språk. Så förhåller det sig med indianen Snabbfot: ”Snabbfots 
arbete bestod i att vara vägvisare i skogarna och att hjälpa de vita att träffa indianer 
som ville sälja skinn. Han hade snabbt lärt sig de vitas språk och kunde därför 
tolka när vita och indianer skulle göra affärer med varandra. Eftersom det inte var 
många som kunde både indianernas och de vitas språk fick Snabbfot bra betalt 
för sina tjänster. Många hade helt enkelt svårt att klara sig utan hans hjälp.”146 
I Blå Molnets gåva vill prästen i Fort Kristina lära sig indianernas språk för att 
lättare kunna tala till dem och ber Marie om hjälp. Hon vänder sig i sin tur till 
indianen Vargöga och tillsammans gör de en lång ordlista med indianska, svenska, 
holländska och franska ord.

Yuchi i Vargens år beskrivs som väl medveten om sitt ursprung och sin iden-
titet som huronindian. Trots detta är den utveckling som han genomgår, och de 
handlingar han utför, inte förankrade i någon specifik indiankultur. De berättelser 
som återges och som finns med i bokens källförteckning är enligt min mening 
ganska löst integrerade i handlingen. När Vargkäft blir ombedd att berätta något, 
vet han först inte vilken sägen han ska återge. I de olika indianska stammarna 
är emellertid alla berättelser inordnade i ett sammanhang och därför borde det 
inte råda någon tvekan om vad Vargkäft skulle berätta.147 På samma sätt som i de 
traditionella indianböckerna sammankopplas indianernas påstådda vidskeplighet 
med naturen. I Vargens år har Yuchi stor respekt för de vilda djuren, speciellt de 
som har vitt skinn: ”Vitt är heligt! tänker han. Därför lät jag den gå, den vita räven, 
när jag vittjade snarorna... Eller var det för hans ögon, så trotsiga, fulla av mod? 
Det skulle varit fel att döda”.148 

Det har genom tiderna funnits något i den indianska kulturen, som har utövat 
en stark lockelse på vita pojkar. Deras önskan om att bli eller leva som indianer har 

144  Elvinsdotter, 1987, s 32. På min fråga var orden kommer ifrån svarar Elisif Elvinsdotter att hon inte 
minns var hon har hämtat dem. E-post 14.04.2011.

145 Peterson, 2002, s 8.
146 Bylock, 2003, s 119.
147 Se kapitlet om indiansk historia och litteratur.
148 Elvinsdotter, 1987, s 105.
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dykt upp i flera av de böcker, som jag tagit upp i mina genomgångar. Matti, huvud-
personen i Hans Petersons tre böcker om nybyggarpojken som vill bli indian, lockas 
av indianernas fria liv: ”Medan Chiton hade gjort en kanot åt sig själv, hade Matti 
varit tvungen att gräva upp en ny åker bland sten och rötter, laga taket, mjölka korna, 
äta och sova. Ja, och gå i kyrkan också, två timmar varje söndag.”149 När Matti har 
vistats en tid hos indianerna, ser han också skillnaden mellan indianernas livsglädje 
och nybyggarnas karga vardag. Hos indianerna fanns en annan samhörighet. De 
brydde sig om varandra och visade det genom att röra vid varandra. 

De indianer som uppträder i Maj Bylocks båda böcker Marie och Mårten i Nya 
världen och Blå Molnets gåva fokaliseras sällan, utan beskrivs ur de vitas perspektiv. 
Det gäller sålunda indianpojken Vargöga, som delvis växer upp hos nybyggarna: 
”Vargöga hade kommit för att stanna, åtminstone för en tid. Varför han valde att 
vara tillsammans med blekansiktena istället för med sin egen stam fick de aldrig 
veta. Ändå hade Snabbfot varnat honom. En indian som hade för mycket att göra 
med de vita riskerade att bli utstött ur sin egen stam.”150 Vargöga finner sin identitet 
bland de vita genom att gifta sig med en svensk flicka och så småningom överta 
Maries och Mårtens nybygge.

I Matti ‒ den vita indianen beskriver Hans Peterson delawareindianernas by där 
Chiton hör hemma. Husen har tak av böjda grenar, som täckts med bark. De ligger 
i rader kring en öppen plats. Mitt på den öppna platsen står en hög påle, som är 
vackert snidad och med ett indianhuvud högst upp.151 Indianernas okunnighet om 
tideräkning kommenteras vid flera tillfällen. När Matti frågar Chiton vilket år det 
är, blir denne osäker. Chiton förstår intuitivt att Matti ville veta något, som inte 
har med indianernas tänkesätt att göra. Författarens antagande att indianerna inte 
bryr sig om tiden, återkommer vid ett flertal tillfällen. När Anne, den holländska 
kvinnan i Matti, vägvisare frågar Matti, hur länge han har bott hos indianerna, är 
det hennes landsman David som svarar: ”Jag tror inte att vildar har samma tid-
räkning som vi.”152 Matti känner sig ständigt ifrågasatt och när David frågar om 
Matti verkligen hittar vägen växer irritationen. Matti funderar på vad Anne och 
David har för tankar om honom. Är han en vit indian som de inte vågar lita på, 
därför att indianer är ett främmande folk? 

När Chiton lyckats fälla en stor älg, blir det fest i byn och Matti iakttar indi-
anerna: ”I solnedgången dansade de, hoppade runt och sjöng eller bara ropade. 
Inte bara över älgen, kanske mer över att regnet upphört, att livet var skönt, trots 
irokeser. Att de levde.”153 Ett uttryck som ”hoppade runt” för tankarna till barnsliga 

149 Peterson, 2002, s 18.
150 Bylock, 2004, s 67.
151  Genom att beskriva en totempåle i samband med de här indianstammarna gör Hans Peterson samma 

misstag som Elisif Elvinsdotter, eftersom det bara var de västliga indianstammarna som hade totempålar. 
Se t ex nordvästkustindianer. http://www.ne.se/nordvästkustindianer, Nationalencyklopedin, 3.11.2011.

152 Peterson, 2003, s 10.
153 Peterson, 2002, s 44 f.
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beteenden. I de traditionella indianböckerna jämfördes indianerna ofta med djur 
eller andra naturföreteelser. Det förekommer även här om än i något subtilare form: 
”Som om han [Erik, nybyggare] inte fattat att indianer var något man ständigt 
måste oroa sig för. Liksom för vargarna om vintern, björn när man gick på jakt, 
åska och blixtnedslag om sommaren.”154 Gemensamt för de olika indianerna är 
att de är födda med speciella instinkter och är vidskepliga. Sålunda heter det om 
en av irokesernas jägare: ”Liksom de flesta indianer hade han säkert en instinkt 
som var lika stark som de vilda djurens.”155 När det gäller rädsla för det okända 
får vi en möjlig förklaring. Indianerna var rädda för mörkret, allt det som fanns 
utanför lägereldens sken. Kanske hade de svårare för att se i mörker eller också var 
de oroliga för överfall. Mörkret var i alla fall fyllt av faror.

Beskrivningar av indianernas yttre egenskaper som uthålliga, smärttåliga och 
stoiska ger också associationer till de traditionella indianböckerna. När Matti i 
Hans Petersons bok Matti  – den vita indianen är med indianpojken Chiton på jakt, 
förundras han över Chitons snabbhet. Matti undrar om han någonsin kan lära sig 
att springa lika fort: ”Men kanske indianerna hade andra benmuskler. Förmodligen 
hade Chitons pappa, och kanske mamma, sprungit på samma sätt när de var unga. 
Och deras föräldrar. Och deras föräldrar.”156 Vad gäller utseendet beskriver författarna 
återigen indianernas skinn som rött, brunt eller kopparfärgat. När hövdingadottern 
Maya beskrivs i den tredje delen Matti, jägare väcker det associationer till den tidiga 
indianromantiken: ”Det svarta håret hade en ovanlig nyans av rött. Som om hennes 
förfäders blod någon gång blivit uppblandat. De indianska lite sneda ögonen var 
bruna, som på mogna kastanjer.” och när flickan sträcker ut armen är den ”matt 
kopparfärgad med hud lika mjuk som ett väl garvat ekorrskinn”.157 

I Maj Bylocks Blå Molnets gåva blir nybyggarpojken Henri vän med indian-
pojken Vargöga, som ses ur Henris perspektiv: ”Håret var kort och stripigt och 
skinnet brunt som brödet Grete brukade grädda.”158 Nybyggarflickan Lena är till 
en början rädd för Vargöga: ”Men ännu stirrade hon ner i bordet och tordes inte se 
på pojken med det röda skinnet.”159 I de traditionella indianböckerna beskrivs ofta 
indianernas gälla rop, som upphävs vid strid eller för att påkalla andra indianers 
uppmärksamhet. De återkommer här när Mårten i Marie och Mårten i Nya världen 
lyssnar efter Snabbfots meddelande till de jägare som finns i närheten: ”Hemma 
vid Riddarberget hade han ofta hört vargar yla under kalla vinternätter, och då och 
då hade han hört älgars dödsskri när de föll för jägarens kula. Men det här tjutet 
var hemskare och skarpare än något han hittills hade hört.”160

154 Peterson, 2004, s 42.
155 Peterson, 2004, s 29.
156 Peterson, 2002, s 43.
157 Peterson, 2004, s 64, 66.
158 Bylock, 2004, s 55.
159 Bylock, 2004, s 95.
160 Bylock, 2003, s 133.
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Historia och kolonisering
Begreppen hem och hemmahörande är återkommande i den postkoloniala teorin. 
I Unsettling Narratives diskuterar Clare Bradford begreppet “home”: “What was 
generally regarded in colonial time as inevitable and benign, the appropriation of 
colonized lands, was experienced by Indigenous peoples as invasion and dispos-
session. At the same time, settlers experienced forms of dislocation that revolved 
around the loss of habitual ways of being at home and the necessity of creating 
ways to inhabit the New World.”161 Medan indianerna kämpar för att behålla sitt 
land, strävar sålunda nybyggarna efter att återskapa sin gamla hembygd. I Maj 
Bylocks böcker belyses båda sidor. Ombord på emigrantfartyget talar de vita om 
de rikedomar, man kan förvänta sig att få del av i Amerika: ”Oändliga skogar 
med virke och gott om vilda djur. Ändlösa områden med bördig jord som gick att 
odla upp och ta rika skördar ifrån. Fiskrika sjöar. Berg med järn och kanske andra 
metaller som gick att ta upp ur gruvor. Allt detta låg visserligen på marker där det 
redan fanns ett folk, indianerna, men de var lätta att lura.”162 När Mårten köper 
land av indianerna, vill han att det ska gå rättvist till, det ska inte bjudas på starka 
drycker och indianen Snabbfot ska översätta kontraktet, så att hövdingarna vet vad 
de undertecknar. Annorlunda var det när holländarna köpte mark: 

Indianerna hade lockats med en hög presenter som knivar, yxor, billiga pärlor och 
tyger. Sedan hade de fått ordentligt med genever att dricka innan affären gjordes 
upp. Då blev de glada och välvilliga och ville gärna få mer att dricka. Kontrakten 
var skrivna på holländska, ett språk som indianerna varken kunde tala eller läsa. 
Men värst av allt: indianerna visste inte att de vita köpte marken. De trodde att 
de vita bara hyrde den för en tid. Indianerna såg de vita som sina gäster som fick 
jaga, odla och bo på det område man hade kommit överens om. Att man skulle 
kunna sälja delar av Moder Jord var omöjligt för en indian att tänka sig. Jorden 
och vattnet och himlen, ja, allt i naturen, tillhörde ju den Store Anden. Män-
niskorna hörde också dit. Djuren och träden och stenarna var deras syskon.163

Detta gällde inte bara holländarna, Maj Bylock beskriver också svenskarnas köp 
av Delaware, vilket gick till på ungefär samma sätt. Författaren ger också prov på 
vad som kan hända de indianer som kommer in på den mark som övergått i den 
vite mannens ägor. När indianen Snabbfot var med sin far i skogen för att samla 
honung, hade plötsligt några vita män kommit och sagt att det var deras mark. 
När indianerna vägrade att ge sig av, bestämde sig markägarna för att statuera 
exempel. De hade både sett och hört att indianerna ibland skalperade sina offer. 

161 Bradford, 2007, s 137.
162 Bylock, 2003, s 43.
163 Bylock, 2003 s 196 f.
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Nu slog de vad om vem av dem som först skulle klara av att skalpera en indian. 
Det var på detta cyniska sätt som Snabbfot förlorat sin far. 

Maj Bylock berättar också om nybyggarnas svårigheter med att känna sig hem-
mastadda. I Marie och Mårten i Nya världen beskrivs Marie och Mårtens första 
hus i Amerika, vilket ligger nära floden och skogen. Det skrämmer Marie, som 
ser naturen som liktydig med de primitiva indianerna. Hon är angelägen om att 
snabbt ställa i ordning huset efter mönster hemifrån Sverige. När hon tänker på 
att detta nu ska vara deras hem, minns hon sin fars ord när familjen flyttat från 
Vallonien till Sverige: ”Hemma är här. Glöm inte det!”.164 Bokens slutrader vittnar 
också om att nybyggarna slutligen kan slå sig till ro. De har hittat en vacker plats 
där de kan bygga sitt hus och där de vet att de kommer att trivas. I slutet av Blå 
Molnets gåva har Vargöga och hans söner tagit över Marie och Mårtens nybygge 
och när nybyggarna dör, läser Vargöga en indiansk bön över deras själar: ”Andarna 
i Skuggornas rike har kallat dig till sig. Må du jaga i de sälla jaktmarkerna fram till 
den dag då du ska födas på nytt.”165 Marken har sålunda återgått till indianerna 
och Vargöga hävdar återigen sin egen kultur.

I Hans Petersons böcker om Matti ses koloniseringen först ur indianernas per-
spektiv. Det är Chitons mor Amonotas tankar som fokaliseras: 

Vi kommer alla att jagas iväg av de vita som tar vår mark. Men hur långt mot 
väster kan de driva oss? Vi, våra barn, våra barnbarns barnbarn. Hur långt kan 
de vita förfölja oss, ta vår mark, döda oss? Finns det ett lika stort hav där borta 
i väster? Ingen vet, ingen vet. [...] En gång höll vi ihop. [...] Det var mohawker, 
oneidas, onodagainianer(!), cayuga-folket och senecas. Vi kände vänskap med 
varandra. Vi kunde hjälpas åt om det blev missväxt, sjukdom eller något annat. 
[...] Sedan kom de vita med sina gevär och krut och allt som de gav indianerna 
för skinn och guld. Då kunde vi inte längre hålla samman.166 

Matti bär med sig Amonotas ord och tänker ofta på de vitas agerande gentemot 
indianerna: att de inkräktade på indianernas mark, att de var opålitliga och grymma 
och att de hade farliga vapen. När Matti är vägvisare kommer de fram till en riktig 
liten stad, byggd av holländarna. Matti har aldrig sett något liknande och han kan 
bara konstatera att detta inte är någon indiansk by som man lätt flyttar på. Det 
här är en handelsplats som de vita ständigt kommer att förstärka och försvara och 
Matti förstår att indianerna aldrig kommer att återerövra området. Insikten om 
att de vita tar över allt mer av indianernas mark blir allt starkare. Matti försöker 
försvara indianernas rättigheter: ”Det bor indianer från det ena havet till det andra. 

164 Bylock, 2003, s 80.
165 Bylock, 2004, s [191].
166 Peterson, 2002, s 74.
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Hundratals stammar med olika språk. Det här är deras land. Även om ni kallar 
det vildmark.”167 Svaret från nybyggarna blir att de inte visste om att landet var 
bebott. Den holländska kvinna som Matti varit vägvisare åt, ser problemet enbart 
ur de vitas perspektiv. Alla européer behöver mark, engelsmän eller holländare eller 
svenskar. I det här nya landet ser de möjligheter som inte finns i deras gamla länder. 

Kvinnor och flickor, men mest pojkar
I indianböckerna från 1970-talet och det tidiga 1980-talet fick kvinnor och flickor 
en alltmer framträdande roll. Hans Peterson kan ha hämtat inspiration från Helmer 
Linderholms böcker när han framhåller indiankvinnornas betydelse hos delawa-
reindianerna: ”Matti visste redan att det var kvinnorna som bestämde i byn. De 
skötte också hushållet, husdjuren, arbetet med att så och skörda. De hade hand 
om allt som växte ur jorden.”168 Även hos irokeserna intar kvinnorna en ledande 
roll. När Matti befinner sig hos dem ser han hur de samlas till överläggningar och 
diskuterar med en lång kvinna, som kanske är stammens ledare. 

Indiankvinnor har inga framträdande roller i Vargens år av Elisif Elvinsdotters 
bok. Den gamla kvinna, som förlorat sin man och sin son, och som Yuchi nu får 
bo hos, sköter ödmjukt om honom och ser till att han får mat och varma kläder. 
Det är också kvinnorna som har hand om åkrarna och skörden. Yuchi, som hjälper 
till att rensa bland majsen, är imponerad över deras höga arbetstempo. När det är 
dags att skära majsen hjälps hela byn åt, både män och kvinnor deltar i arbetet. 
Flickan Skogsstjärna är först avigt inställd både till Yuchi och den stora vargen. 
Efter hand som tiden går blir hon alltmer vänligt sinnad och finns ofta till hands 
när Yuchi är sorgsen. Minnet av modern blir allt tydligare när han tänker på att 
återvända hem och han hoppas att snart få träffa henne igen. 

I Maj Bylocks bok Marie och Mårten i Nya världen är det Blå Molnet som fram-
träder bland de i övrigt anonyma indiankvinnorna. När Marie träffar Blå Molnet 
blir hon både skrämd och fascinerad: 

Kvinnans kropp var stor och gömd i en vid, blå klädnad. Fötterna var instuck-
na i sockor av vitt, luddigt skinn. Händerna var magra och knotiga som örnklor. 
På kinderna och pannan var sol, måne och tre stjärnor målade i vitt. Blå Mol-
net... Hon var en medicinkvinna som hade fått gåvan att vara medlare mellan 
sitt folk och de heliga makterna, de som rådde över liv och död. Och det var hon 
som hade fått kunskap och förmåga att utföra deras vilja genom sina händer.169

167 Peterson, 2004, s 44 f.
168 Peterson, 2002, s 16.
169 Bylock, 2003, s 147.
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Författaren tilldelar sålunda Blå Molnet magiska krafter. Hon deltar i den rytmiska 
dansen tills hon faller i trance och får en vision av en vit man som hålls fånge i 
en grotta. Medicinkvinnan lyckas till och med lokalisera var mannen finns: ”Blå 
Molnet lät drömmen hålla henne kvar, och plötsligt såg hon en indian som stod 
på vakt utanför grottan. Hon skymtade också en hög totempåle. Djurbilderna 
på den visade att den vite mannen var fånge hos vesslornas klan. Nu visste hon i 
vilket område grottan fanns.”170 Blå Molnet ger också en gåva till Maries ofödda 
dotter, ett barn som Marie själv inte vet att hon väntar. 

Maries dotter, som får namnet Celine, hör till de starka, orädda nybyggarflickor, 
som började uppträda i böcker av Olle Mattson, Stig Ericson och Helmer Linderholm 
på 1970- och 1980-talet. I boken The distant mirror, som jag nämnde i inledningen 
visar Joanne Brown och Nancy St. Clair hur unga kvinnliga karaktärer i historiska 
berättelser vid 1900-talets slut finner sin plats i världen. Protagonisterna genomgår 
ofta en process som börjar med att de får lära sig vad deras kultur förväntar sig 
av dem i egenskap av flickor, därefter gör de uppror mot restriktionerna, för att 
slutligen inleda en förhandlingsprocess som ger dem en tillfredställande känsla av 
självtillit och makt. Celine tillbringar sina första år i full frihet tillsammans med 
Henri och indianen Vargöga. Vid åtta års ålder börjar hon rida iväg ensam och 
lyckas till och med få Marie att sy ett par långbyxor så att hon ska sitta bättre i 
sadeln. Samtidigt inser Marie att Celine måste lära sig läsa, sy och laga mat. När 
Mårten blir borta på havet flyttar Marie och Celine till Fort Kristina. Där träffar 
hon löjtnant Silverlärka och till föräldrarnas besvikelse gifter hon sig med honom 
för att som hans hustru kunna följa med till Stockholm. 

Margery Hourihan konstaterar i den tidigare nämnda boken Deconstructing the 
hero att synen på vildmarken som något som ska besegras av hjälten har luckrats 
upp i det sena 1900-talets barn- och ungdomsböcker. Det har istället blivit vanligare 
att beskriva naturen som något vi bör värna om och behandla med försiktighet. 
När Yuchi har dödat en stor vapiti, kan han inte låta bli att gråta: ”Yuchi sjunker 
ihop bredvid det vackra djuret, med ena handen i den ännu varma pälsen. Tårarna 
strömmar över kinderna, han snyftar och hulkar som ett barn.”171 Känslan av att ha 
stört naturens ordning och dödat för dödandets skull bemäktigar sig indianpojken. 
Han blir djupt ångerfull, ber skogsanden om förlåtelse och sitter en lång stund 
och bara stirrar på det väldiga döda djurets kropp.  

Som jag visade i kapitlet om indianboken under 1970-talet och början av 
1980-talet blev identitet ett allt viktigare begrepp i indianböckerna. Detta fortsatte 
nu och böckerna fick allt tydligare drag av utvecklingsroman. Även i de svenska 
originalen från slutet av 1900-talet och början av 2000-talet är detta påtagligt. 

170  Bylock, 2003, s 163. Även Maj Bylock gör misstaget att beskriva en totempåle hos de östliga 
indianstammarna.

171 Elvinsdotter,1987, s 58. 
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I kapitel tre diskuterade jag de unga pojkarnas utveckling till man som en resa i 
tre faser: separation, initiation och return, en modell som jag nu återvänder till. I 
den första fasen lämnar Yuchi i Vargens år byn där han har växt upp. Anledningen 
är att hövdingen bestämt att den tama varg som Yuchi haft sen den var en liten 
unge har blivit farlig och måste avlivas. På sin väg bort möter han först den unge 
Wapiti som hör till wyandoternas stam och som hjälper Yuchi en bit på väg. Ef-
ter några dagar kommer han till en by tillhörande Eriestammen där han blir väl 
omhändertagen. Efter en del konfrontationer med de andra unga männen lyckas 
Yuchi hitta sin position i stamgemenskapen. Han visar också sin duglighet som 
jägare och vinner Skogsstjärnas hjärta. I byn finns den gamle indianen Vargkäft 
som hör till Yuchis egen stam och som blir en mentor för Yuchi. Med Vargkäft 
kan han prata om sitt utanförskap och sina funderingar om framtiden. Yuchi är 
en känslosam ung man; när hans vän den unge indiankrigaren Dovhjort är död 
blir sorgen överväldigande och tårarna väller fram. 

Så småningom finner Yuchi sig väl tillrätta i den nya indianbyn, men han grips 
ofta av en melankolisk längtan. I Lilla Vargen får sitt namn beskriver Stig Ericson 
hur de andra indianbarnen lämnar Lilla Vargen ifred, när han är frånvarande i sina 
tankar, men genast släpper in honom i gemenskapen när han vill vara tillsammans 
med de andra. På samma sätt beskriver Elisif Elvinsdotter Yuchis relation till de 
andra indianerna, när han drabbas av tungsinne: ”Man drar sig undan och låter 
honom gå sin ensamma väg. När han sedan är som vanligt igen, är de andra genast 
som förut. Då är han en av dem.”172 Slutligen känner Yuchi att han måste återvända 
till sin barndomsby för att ta reda på sitt ursprung. På väg tillbaka ger han vargen 
fri, ett beslut som mognat fram genom hans respekt för de vilda djuren. När Yuchi 
väl kommer fram till sin gamla by ser han att den är helt ödelagd och övergiven. 
I resterna av föräldrarnas hydda finner han sin mors halsband och boken slutar 
med att Yuchi sörjer sin barndom, som väckts till liv av moderns smycke. Yuchi 
når sålunda inte fram till sin bestämmelse, men när vi lämnar honom håller han 
på att göra upp med sitt förflutna och därefter kommer han sannolikt att ta tag 
i framtiden.

Böckerna om Matti är i likhet med Vargens år lika mycket utvecklingsromaner 
som indianböcker. Mattis föräldrar dör under resan till Amerika och han tas om 
hand av ett annat svenskt par. Han lider av den karga miljön och känner ingen 
tillhörighet hos nybyggarna. I inledningen till första delen Matti – den vita indianen 
rymmer han med indianpojken Chitons hjälp till dennes by i närheten. Matti får 
lära sig allt som en indianpojke bör kunna och vänjer sig snabbt vid indianlivet. 
”Han hade lärt sig att leva som en indian. Han visste hur man ljudlöst halvspring-
ande tog sig fram genom skogen. Utan att tänka visste han hur bågen skulle hållas 
för att pilen skulle träffa. Han kunde tyda och följa spår som var nästan osynliga. 

172 Elvinsdotter,1987, s 115.
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Med stor möda hade han lärt sig indianernas sätt att tänka och känna.”173 Trots 
detta känner han sig inte riktigt hemma. När Chiton dör av en förgiftad irokespil 
fylls Matti av sorg och oro inför framtiden: ”Chiton hade blivit hans enda trygg-
het. Den ende han kunde prata med utan att behöva anstränga sig, varken med att 
förstå eller tala tydligt. Nu var han ensam.”174 Tankarna på att ge sig iväg blir allt 
starkare och när det dyker upp ett holländskt par som vill ha en vägvisare följer han 
med dem. Boken slutar med raderna ”Han måste klara sig själv. Och han skulle 
klara sig själv. Äntligen.”175 Matti har inte hittat sin väg i livet, men han har nått 
ett första delmål. De år han har tillbringat i indianbyn har sålunda blivit en del i 
ett större sökande efter identitet.

 I den andra delen, Matti, vägvisare, slits Matti mellan sin identitet som indian 
och som vit äventyrare. I egenskap av vägvisare använder han de kunskaper han 
har lärt sig hos indianerna. När han lämnat holländarna beslutar sig Matti för att ta 
sig västerut till det stora hav som han har hört talas om. Han klarar sig emellertid 
inte ensam i vildmarken och är illa medfaren när han hittas av några nybyggare. 
De erbjuder honom att följa med dem och i sitt utmattade tillstånd inser Matti att 
det är det bästa han kan göra just nu. Andra delen slutar också med ett delmål och 
en tillfällig hemkomst: ”Någon gång i framtiden skulle han fortsätta mot väster. 
[...] Men inte ännu. Inte på länge.”176 Det är först i tredje delen, Matti, jägare, som 
Matti finner sin plats i tillvaron. Nybyggarna lär sig att uppskatta Mattis skicklighet 
som jägare tillika med annat som han lärt sig hos indianerna. Matti är fortfarande 
tveksam till nybyggartillvaron, men när han funnit en indianflicka som är villig 
att bli hans hustru, lyckas han äntligen smälta samman sina båda världar.

Nu och då − historiska berättelser
Under 1980-talet ökade, som jag redan varit inne på, intresset för historiska berät-
telser för ungdom med individen i centrum. Den här typen av texter har sedan 
levt vidare sida vid sida med samtidsskildringarna. Både Maj Bylock och Hans 
Peterson skrev sålunda historiska ungdomsböcker redan på 1980-talet. På frågan 
varför de skriver historiska böcker svarar Hans Peterson: ”Man kan renodla nu-
tidsproblemen om man plockar in dem i ett historiskt sammanhang.”177 När jag 
frågar Hans Peterson om vilka nutidsproblem som finns i Matti-böckerna svarar 
han, att Mattis känsla av ensamhet och utanförskap är något som barn i olika tider 
och miljöer har gemensamt.178 

Maj Bylock har samma tankar som Hans Peterson: ”Jag speglar nutiden både 
fakta- och idémässigt i de historiska skildringarna. Det är lättare att renodla när 

173 Peterson, 2003, s 6.
174 Peterson, 2002, s 96.
175 Peterson, 2002, s 106.
176 Peterson, 2003, s 93.
177 Fransson, 1993, s 17.
178 Brev från Hans Peterson 1.4.2011.
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man förlägger handlingen några hundra år bakåt i tiden.”179 I avhandlingen ”Det 
kunde lika gärna ha hänt idag” belyser Mary Ingemansson möjligheterna för elever 
att utveckla sitt historiemedvetande genom att använda skönlitteratur som en 
central källa till kunskap.180 Underlaget för undersökningen utgörs av Maj Bylocks 
Drakskeppstrilogi, vilken utspelar sig på vikingatiden. Slutsatsen blir bland annat 
att de historiska berättelserna ger inlevelse och förståelse i en annan tid än ens egen. 
Ying Toijer-Nilsson för fram liknande tankar i en diskussion om analogiproble-
met, det vill säga likheterna mellan nutid och dåtid: ”Svenska ungdomsförfattare 
använder gärna en sådan här backspegelseffekt för att reflektera det närvarande i 
det förflutna. Åtskilliga gånger kan de öppet markera ‒ i efterord eller förord ‒ att 
det är vårt nu som skall sökas i bokens då.”181 

Det kan emellertid ligga en fara i att dra alltför starka paralleller mellan då och nu. 
Speciellt tydligt blir det om man samtidigt vill överbrygga de kulturella olikheterna. 
I samband med kritiken av Jan Hudsons bok Sweetgrass återgav jag Clare Bradford 
synpunkt att huvudpersonens beteende i relation till den unge indianen Örnsolen 
i alltför hög grad liknar ett västerländskt förhållningssätt av sentida datum. Hon 
fortsätter med att diskutera västerländska författares svårigheter med att göra sig fria 
från sitt inlärda synsätt även när de skildrar andra kulturer: ”historical fiction that 
is produced by non-Indigenous authors and concerns itself with precolonial and 
colonial events continues with few exceptions to represent the past from Western 
perspectives and in line with Western conceptions of history.”182 Bradford menar 
att den här typen av historiska skildringar ställer stora krav på författarna efter-
som ursprungsbefolkningarnas liv före kolonisationen är så annorlunda jämfört 
med moderna miljöer. Det räcker sålunda inte med enbart en korrekt historisk 
inramning, författarna behöver dessutom leva sig in i den tidens sociala liv och i 
de agerande individerna för att ge skildringen en autentisk prägel.

De författare som diskuteras här vill gärna se personernas upplevelser och bete-
enden som relativt oförändrade av tid och rum. Det gäller bland annat i skildring-
arna av förälskelse och giftermål. När Yuchi, i Vargens år av Elisif Elvinsdotter, är 
på väg att lämna Eriestammen lovar Skogsstjärna att hon ska vänta på honom: ”I 
plötslig längtan drar han henne till sig. Hennes kropp är lätt och följsam, värme 
strömmar från henne, hjärtat bultar och hennes bara ben nuddar hans. Han känner 
hennes händer mot nacken, hon håller så hårt som hon aldrig ville släppa. Hastigt 
sträcker hon sig så på tå, hennes läppar är varma och torra där de trycks mot hans. 
I nästa stund har hon vänt, springer utan att se sig om och Yuchi tycker att livet  
 

179 Fransson, 1993, s 19.
180  Mary Ingemansson, ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”. Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och 

historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna (Göteborg, 2010).
181 Toijer-Nilsson, 1987, s 25.
182 Bradford, 2007, s 100.
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självt springer ifrån honom.”183 Ovanstående citat skulle kunna vara hämtat ur en 
modern västerländsk ungdomsbok. 

I Hans Petersons första bok om Matti är den unga delawareflickan Wimona 
förälskad i Chiton. Hon är inte rädd för att visa sina känslor. När Matti kommer till 
indianbyn blir hon fascinerad av hans utseende: ”Wimona såg på Matti medan hon 
kramade om Chiton och kysste honom. Sedan gick hon fram och strök försiktigt 
Matti över kinden [...] Jag skulle kunna älska dig också, sa hon. Om du bara inte 
hade så konstigt hår. Och så konstiga ögon.”184

Även i Maj Bylocks bok Blå Molnets gåva uppfattar jag beskrivningen av kärlek 
och äktenskap som oberoende av tid och rum. Nybyggarflickan Lena är till en 
början rädd för indianen Vargöga som vistas hos de vita. Så småningom förändras 
emellertid bilden: ”Men Vargöga hade försiktigt närmat sig henne utan att någon 
hade märkt vad som växte fram mellan dem. Till sist hade han vunnit hennes hjärta. 
Nu var han stolt som en gud. Hans ansikte var målat till fest och Lena bar en vit 
pärlstickad hjortkalvsblus. − I går blev vi man och hustru, sa han. Vi kommer från 
vår bröllopsfest hemma i lägret.”185 Fördelningen av vardagssysslorna hos Lena och 
Vargöga påminner också om den västerländska kulturen: ”Lena hade fött Vargöga 
två tvillingsöner. Stolt som en hövding bröt han mot indianernas urgamla sed att 
kvinnorna skulle sköta barn och hushåll. Han blev en pappa som tog hand om 
sina små pojkar och delade de tunga sysslorna med Lena.”186 

En jämförelse med 1970-talets framställning av kärlek och äktenskap visar en 
något annorlunda bild. Indiankvinnornas starka ställning före kolonisationen 
utgjorde, som jag redan visat, grunden i Helmer Linderholms bild av indianerna. 
I böckerna om Amisko som också lever hos delawareindianerna beskriver Helmer 
Linderholm hur de indianska ungdomarna uppvaktar varandra med utgångspunkt 
i den specifika kulturen. Enligt Linderholm var det opassande att visa sina känslor 
öppet, allting måste ske i det fördolda. Det var till exempel vanligt att unga flickor 
broderade en jaktväska för att ge till en pojke som de tyckte om. I Slavjägarna ser 
Amisko att Jay håller på med ett sådant handarbete. Genom Amiskos tankar får 
vi veta vad delawarernas seder bjuder i ett sådant sammanhang: ”Jag undrade vem 
hon tänkte ge gåvan åt, men det hade ju varit ouppfostrat att fråga om en sådan 
sak.”187 När Amisko vill visa Jay sin kärlek tänder han en fackla vid eldens glöd 
och lyser över hennes bädd. Jay tar då facklan och kastar tillbaka den i härden, 
vilket visar att hon välkomnar Amisko. Så småningom bestämmer de sig för att 
leva ihop utan några speciella festligheter. 

183 Elvinsdotter, 1987, s 129.
184 Peterson, 2002, s 20.
185 Bylock, 2004, s 140.
186 Bylock, 2004, s 173.
187 Linderholm, 1974, s 26.
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Den största skillnaden ligger kanske i att författarna nu låter sina protagonister 
visa sina ömhetsbetygelser öppet. I Maj Bylocks och Hans Petersons texter är 
nybyggarflickan Lena och jägaren Matti stolta över sina giftermål med indianer. 
Hos Helmer Linderholm får den indiankvinna som Madelons far i Riddaren och 
de röda lever med aldrig samma status som hans hustru.

När det gäller den historiska äktheten visar Gunlög Fur att delawareindian-
erna hade en friare inställning till sexualitet och äktenskap än nybyggarna i den 
svenska kolonin. De kristna missionärerna såg sålunda flickors och unga kvinnors 
uppträdande som ett verk av djävulens inflytande och det hände att de uteslöts ur 
församlingen på grund av lättsinnigt uppförande.188

Det som författaren vill förmedla framgår emellertid inte bara i det som berät-
tas utan också i själva framställningen. Clare Bradford uttrycker det på följande 
sätt: “meanings are produced not only through story but also through language 
‒ through discursive and narrative strategies that position readers and propose 
ideologies.”189 Det starka patos som kännetecknade Stig Ericsons och Helmer 
Linderholms texter och som uppmanade läsaren att ta ställning är mindre uttalat 
här. Till en del beror detta på författarnas val av tidsperiod. Vargens år utspelas i en 
obestämd tid före koloniseringen. Följaktligen finns det ingen vit civilisation att 
jämföra med. I böckerna om Matti är huvudpersonens sökande efter gemenskap 
det övergripande temat och den tid han tillbringar hos indianerna blir framförallt 
en lärotid för att klara sig i vildmarken. I Maj Bylocks böcker har kolonisationen 
just inletts och delawareindianerna ser det som sin uppgift att hjälpa nybyggarna 
tillrätta. Istället för att ställa de olika kulturerna mot varandra ser författaren mer 
till likheterna. 

1970-talets realism medförde, som jag har visat, att exotismen kring indianerna 
försvann. I de här analyserade böckerna har intresset för det kultmässiga och andliga 
i viss mån återkommit. Jag har redan beskrivit en del av dessa företeelser. Så finns 
till exempel i Vargens år av Elisif Elvinsdotter föreställningen att vitt är heligt. När 
Yuchis vän Dovhjort hittas död bredvid en nästan vit hjort blir det en bekräftelse 
på skogsandens vedergällning. Författaren ger ingen förklaring till andarnas hämnd 
bara att det är något som Yuchi har haft på känn: ”Nu vet han vad räven ville, 
vad skogen velat säga honom, vad som oroat.”190 Hembyns ödeläggelse förklaras 
med ordet ”Lonouyroya” vilket innebär en magisk rit där män med masker försö-
ker driva bort de onda andar som bosatt sig i byn och gjort människorna sjuka. 
På samma sätt som i Det falska ansiktet av W W Katz låter Elisif Elvinsdotter de 
onda makterna stå som segrare: ”Kvickt tassar ondskan närmare, lockar, vill sluta 
honom i sina taggiga händer. Han tycker sig höra ett vilt, skärande hånskratt. Byn 

188 Fur, 2009, s 11.
189 Bradford, 2007, 103.
190 Elvinsdotter, 1987, s 112.
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skrattar. Skrattar åt honom, den ensamma pojken där på knä med ett tappat hals-
band i handen. I en glimt kommer vissheten att man inte kan kämpa, inte mot de 
makter som gömmer sig bland de fallfärdiga hyddorna.”191 Genom frånvaron av 
förklaringar framstår huronernas kultur som mytisk och farlig, det vill säga något 
man bör ta avstånd ifrån. 

I Gull Åkerbloms bok Indianbilen går Kevins mamma till skolan för att berätta 
om indianernas liv och på så sätt försöka stävja mobbningen gentemot Kevin och 
familjen. Hon visar också sin skinndräkt och en trumma på vilken hon trummar 
en regndans, som hela klassen får dansa till. När det faktiskt blir regn dagen därpå 
säger Kevins pappa ironiskt att det var rena turen. Mamman blir emellertid svart i 
ögonen och Kevin vet inte vad han ska tro: ”Då blev Kevin nästan rädd för henne. 
Kunde mamma verkligen dansa fram regn? Som en trollkarl?”192 Pojken får inga svar 
på sina frågor och tveksamheten kring indianernas övernaturliga förmåga kvarstår.

Indiankvinnan Blå Molnet i Marie och Mårten i nya världen har i sin egenskap 
av medicinkvinna ovanliga förmågor. Genom sin kontakt med andarna kan hon ta 
reda på var Henris far befinner sig. Blå Molnet vet också vilken Maries relation till 
Henri är utan att de talat om det: ”Ändå visste Blå Molnet att Marie inte var pojkens 
riktiga mor. Det hade andarna berättat för henne i en dröm.”193 Indianernas förmåga 
att bota sjuka med hjälp av olika örter är väl känd, men enbart användande av hän-
derna ger snarare associationer till kristendomens handpåläggning. ”Om såren [...] 
gjorde ont visade han det inte. Kanske hans farmor Blå Molnet redan hade strukit 
över dem med sina helande händer.”194 När Snabbfot dör av ett skallerormsbett ser 

de kringstående hur själen lämnar kroppen: 
”Plötsligt såg de en grå liten fågel svinga sig ut 
över floden. Den kvittrade och försvann rakt 
upp mot nymånens skära. Bredvid den flög en 
stor, vit uggla. Kvar på marken låg Snabbfots 
döda kropp.”195 

Omslag och illustrationer
Elisif Elvinsdotters bok Vargens år har ett 
omslag tecknat av Bo Berling (1944‒). Sedd 
ur det denotativa perspektivet, det vill säga 
innehållet i bilden, domineras framsidan av 
ett stort varghuvud i svarta, grå och bruna 
nyanser. I bakgrunden sitter en indianpojke 

191 Elvinsdotter, 1987, s 144 f.
192 Åkerblom, s 37.
193 Bylock, 2003, s 148.
194 Bylock, 2003, s 142.
195 Bylock, 2004, s 75.
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på huk vid ett hjorthuvud, vars hals är genomborrad av en pil. Pojken är klädd i 
ett ländskynke och har ett koger med pilar på ryggen och en stor pilbåge i handen. 
Han iakttar det fällda bytet. Figurerna befinner sig inte i något landskap, utan är 
tecknade mot en vit fond. Vid en första fri association ger omslaget intryck av en 
jaktskildring, kanske i stenåldersmiljö. Bilden antyder dock ingen segerviss jakt-
lycka, och med kännedom om innehållet förstår man, att omslaget beskriver den 
scen där Yuchi har fällt en vapiti och genast ångrar att han dödat det ståtliga djuret. 
Vargen, som ger mer intryck av tam hund än vilt rovdjur, har stora likheter med 
omslaget till Lilla Vargen får sitt namn av Stig Ericson. Det är enbart genom texten 

”En indianberättelse av Elisif Elvinsdotter”, 
som vi förstår att detta är en bok om indianer.

Omslaget till Matti − den vita indianen av 
Hans Peterson föreställer huvudpersonerna 
Matti och Chiton. Båda pojkarna är porträtt-
terade med pilbågar och i samma ställning, 
rakt framifrån med huvudet vänt åt sidan. 
Likheten dem emellan är slående även om 
den ena är ljus och den andra mörk. De 
befinner sig i skogsbrynet och på ängen ut-
anför står en stor älgtjur. Chiton siktar med 
sin pil mot älgen, medan Mattis pil riktas 
neråt. I bakgrunden syns berg som försvin-
ner i fjärran. Bilden är tecknad av Eva-Lena 
Rehnmark (1973‒) och omslutes av en ram, 
som påminner om ett indianskt mönster. Även 

här ligger associationen till en jaktskildring nära till hands. Mattis nedåtriktade 
pil tyder dock på att han drar sig för att döda, något som också bekräftas i bokens 
handling. Bortsett från ramen, en antydd dekoration på pilkogret och Chitons 
svarta fläta är det bara angivandet av bokens titel som för tankarna till indianer. 

Omslagen till de andra två böckerna av Hans Peterson, Matti, vägvisare och 
Matti, jägare, är utförda av Agnes Miski Török (1949‒). På den förstnämnda ser 
man en närbild av Matti halvt bakifrån, men med huvudet vänt mot betraktaren. 
Han har kläder av skinn och ett pannband med indianskt mönster, men kan för 
övrigt höra till vilket folkslag som helst. I bakgrunden syns det holländska par som 
Matti är vägvisare åt. De är klädda som på en medeltida målning med höga vita 
kragar. Landskapet är klippigt och längst bak tornar bergen upp sig. Matti, jägare 
har på framsidan en bild av Matti med samma klädsel, men ett vuxnare uttryck. 
Runt honom står tre indianer klädda i fransade skinnbyxor och pannband med 
en fjäder i. Två av dem spänner sina pilbågar med pilarna riktade mot Matti, den 
tredje håller upp handen i en stoppgest. Indianerna är muskulösa och försedda 
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med kraftiga höknäsor. I bakgrunden syns delar av en palissad med spetsade pålar 
och i fjärran blånande berg. Den dramatiska situationen, där Matti befinner sig i 
indianernas våld, för tankarna till de traditionella indianböckerna.

Maj Bylocks båda böcker har omslag och illustrationer av Katarina Strömgård 
(1971−), som illustrerat ett flertal barn- och ungdomsböcker. Marie och Mårten i 
Nya världen har en suggestiv omslagsbild där Marie kikar in i något som förmod-
ligen är ett indiantält i vilket det brinner en eld. I bakgrunden skymtar profiler, 
kanske av Mårten och indianen Snabbfot. Marie är klädd i en klänning med vit 
krage och hätta av holländskt snitt. Inuti boken finns svartvita teckningar, som 
ofta täcker hela boksidan, och som föreställer personer och situationer som återges 
i texten. Så här beskriver texten indianen Snabbfot, som är vägvisare och hjälpreda 
åt nybyggarna:

På knä i aktern satt en indian med paddeln klar. Han hade hjortskinnsjacka, lä-
derbyxor och mjuka mockasiner. Bredvid honom låg en pilbåge med ena änden 
formad som en lans. I bältet hängde både en kniv och en yxa. Orörlig bevaka-
de indianen Tom och Mårten [...]. Det var bara hans svarta ögon som rörde sig 
under det röda bandet han hade knutit över pannan. Håret var avrakat utom en 
svart tofs mitt på hjässan. I tofsen hade han stuckit in en kolsvart korpfjäder. Ner 
över ryggen hängde en yvig svans från en jordekorre. Indianens smala, bruna an-
sikte var målat i vitt och rött och med en gul pil tvärs över ena kinden. Runt hal-
sen blänkte ett band med blågröna pärlor.196

Den svartvita teckningen av 
Snabbfot täcker en halv bok-
sida. Om man bortser från att 
det inte finns några färger och 
att mockasinerna och pilbågen 
inte syns, stämmer bilden exakt 
med beskrivningen. Frågan är 
då om bilden tillför någon ny 
information. Rent visuellt gör 
den uppenbarligen inte det. 
Den konnotativa aspekten, det 

vill säga vilka associationer bilden ger upphov till, känns dock viktigare än rena 
fakta. Vi vet av texten att Mårten är rädd för indianer och indianens ansiktsuttryck 
kan sägas vara skrämmande. De smala kisande ögonspringorna och de nedåtgå-
ende mungiporna ger Snabbfot ett fientligt sinnat utseende. De antydningar om 
indianernas opålitlighet som finns i texten blir förstärkta när läsaren iakttar bilden.

196 Bylock, 2003, s [114] f.
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Omslaget till Blå Molnets gåva ger ett mycket ljust intryck med himmel och 
hav i olika blå nyanser. Bilden föreställer Marie med en hand på dottern Celines 
axel. Marie är klädd i en lång kjol, midjekort jacka och en vit hätta. Dottern, som 
är i 10-årsåldern, har långbyxor och en lång blus och det röda håret hänger fritt. 
Det ligger nära till hands att associera moderns prudentliga klädsel med ordning 
och behärskning medan dotterns viltflygande hår och lite trumpna min snarare 
för tankarna till upprorsanda och otålighet. Marie ser ut över havet, medan Celine 
vänder sig om mot betraktaren. Figurernas positioner för tankarna till utvandrar-
monumentet i Karlshamn där Karl-Oskar blickar framåt mot det nya landet och 
Kristina vänder sig om och ser mot det som de har lämnat. Här är det Marie som 

ser framåt i något som kan tolkas som en 
längtan tillbaka till det gamla landet, medan 
Celine, som är född i Amerika, ser bakåt 
mot det som hon uppfattar som tryggheten. 
Med kännedom om innehållet vet vi också 
att Marie spanar efter ett skepp som kanske 
ska föra Mårten hem igen. Bland bokens il-
lustrationer finns en bild av nybyggarflickan 
Lena och indianpojken Vargöga när de har 
firat sin bröllopsfest. Teckningen, som täcker 
nästan en hel boksida, visar paret hand i hand 
utan något bakgrundssammanhang. Vargöga 
ser med ett förälskat uttryck på Lena, som 
blygt sneglar tillbaka. Det romantiska skimmer 
som vilar över bilden känns, i likhet med den 
tidigare diskuterade texten, som något som 
ligger långt från 1600-talets karga verklighet. 

Sammanfattning
Utgivningen av indianböcker under åren 1986 till 2008 domineras av översättningar. 
Fram till början av 1990-talet utkommer flera ungdomsböcker där huvudpersonens 
indianska identitet står i centrum. Ett stort antal bilderböcker med bakgrund i 
indianska sagor och myter översätts också. Författarna är mestadels av icke-indiansk 
härkomst, medan det förekommer en del indianska konstnärer bland bilderbok-
sillustratörerna. När det ges ut en ungdomsbok på svenska av en indiansk förfat-
tare markerar det något av en milstolpe och bidrar till att slutpunkten för denna 
översikt sätts till 2008. 

Svenska kritiker är i regel positiva i sin bedömning både av svenska original och 
översatta indianböcker. I USA är indianska recensenter alltmer kritiska till icke-
indianska författares barn- och ungdomsböcker. Efter mitten av 1990-talet minskar 
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utgivningen av indianböcker i Sverige och under den sista tioårsperioden översätts 
bara några enstaka böcker. De läsarundersökningar som jag refererar till, visar dels 
att läsning av skönlitteratur har minskat generellt bland svenska barn och ungdo-
mar, dels att indianböckerna inte längre finns med bland läsarnas favoritböcker. 

Antalet svenska original har minskat drastiskt under denna period. Mitt un-
dersökningsmaterial består sålunda bara av ett fåtal böcker, varav två titlar snarare 
hör till kategorin emigrantböcker. En jämförelse med Stig Ericsons och Helmer 
Linderholms indianböcker från 1970- och 1980-talen visar att författarna inte i lika 
hög grad intar någon ideologisk position. Bilden av indianerna tenderar att likna 
den som gavs av de svenska indianboksförfattarna under 1900-talets första hälft. 
Stödet från inläst bakgrundsmaterial medför dock att den stereotypa beskrivningen 
av indianerna inte är lika tydlig. Författarnas önskan om att snarare se likheter 
än skillnader mellan olika tider och olika folkslag ger upphov till skildringar, där 
sammansmältningen av de olika kulturerna sker på bekostnad av det unika och 
specifikt indianska. 
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I den här avhandlingen har jag beskrivit den svenska indianbokens uppgång och 
fall. Syftet har varit att visa hur genren växte fram, vad den kännetecknades av, 
hur den genomgick en radikal förändring och hur den slutligen upphörde helt. 
Den långa tidsperioden och den stora mängden titlar har medfört att undersök-
ningsmaterialet blivit omfattande. Det har inneburit att jag inte kunnat undersöka 
hela materialet utan tvingats göra ett urval, vilket i sin tur kan ha lett till att en 
del slutsatser blivit alltför generella. Här finns sålunda utrymme för en framtida 
forskning med fördjupad analys av olika tidsperioder och enskilda författarskap. 

Bland de första indianboksförfattare som översattes till svenska var James Fe-
nimore Cooper med romanerna om Skinnstrumpa, vilka från början vände sig 
till vuxna läsare. Den siste mohikanen översattes sålunda redan 1828 och bearbe-
tades för ungdom i början av 1860-talet. Coopers böcker blev något av en mall 
för de svenska indianboksförfattarna att förhålla sig till. I inledningen ger jag en 
hypotetisk karakteristik av den traditionella indianboken och beskriver den då 
som en äventyrsberättelse med strider mellan indianer och vita, med överfall och 
tillfångataganden som vanliga motiv och med handlingen förlagd till de djupa 
skogarna eller prärien. Nu kan jag konstatera att karakteristiken stämmer väl och 
att de svenska indianboksförfattarna, med smärre variationer följer detta mönster 
ända fram till 1960-talets mitt.

1892 utkom I Sitting Bulls land av Richard Melander, som allmänt betraktas 
som den första svenska indianboksförfattaren. Hans bok blev den första i en lång 
rad traditionella indianböcker, som skrevs enligt den beskrivna mallen. Huvudper-
sonerna är oftast svenska män eller ynglingar med militära dygder, patriotism och 
hög moral som rättesnöre. De kan vara nybyggare eller äventyrare av olika slag. 
Trappern har en framträdande roll och beskrivs med Skinnstrumpa som förebild. 
Han älskar ensamheten i vildmarken och intar ofta en mellanställning mellan 
nybyggarna och indianerna. 

För att få fram vilken bild som indianboksförfattarna ger av indianerna har jag 
utgått från postkoloniala kriterier som språk, identitet och motstånd. Det visar sig 
då att indianernas tal beskrivs antingen som bruten engelska eller som gutturala 
strupljud när det gäller deras eget språk. Till det yttre framställs de goda indianerna 
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som högresta med ädla drag, medan de onda har ”stickande” ögon och ofta jämförs 
med djur av olika slag. Hudfärgen anges som kopparfärgad i olika nyanser och 
indianerna tillskrivs färdigheter som skarp syn, uthållighet och ljudlöst smygande. 
Deras framtoning är exotisk med spektakulära fjäderskrudar, krigsmålningar och 
vilda krigsdanser. Tomahawken och skalperkniven finns alltid nära till hands. In-
dianerna drivs av hämndbegär mot de vita eftersom dessa har lagt beslag på deras 
mark, men också av en nedärvd blodtörst och krigsvilja. Återkommande drag är 
listighet och vidskepelse, vilket indianboksförfattarna utnyttjar i spänningsska-
pande syfte. Böckernas slut konfirmerar hjälteberättelsernas ideologi genom att 
indianerna har besegrats och hjältarna kan återvända hem efter välförrättat värv. 
Den imperialistiska inställningen innebär att civilisationen måste befrämjas, att 
indianerna står i vägen för detta och därför är dömda till undergång. 

Richard Melander hyllades av samtidens kritiker för sitt engagemang och för att 
han använde sig av verkligt bakgrundsmaterial. De traditionella indianböckerna 
utsattes efter hand för hård kritik bland annat av tidens ledande barnbokskritiker 
Gurli Linder. Hon menade att böckerna var en upprepning av samma intriger 
och med samma persongalleri. På 1930-talet trodde både Gurli Linder och hen-
nes efterföljare Eva von Zweigbergk att indianboksgenren var på utdöende. Mot 
slutet av decenniet kom emellertid en ny våg av översättningar där författare som 
J F Cooper, Karl May och E S Ellis ingick. Speciellt den sistnämnde författaren 
blev mycket populär och hans böcker om den kristne indianen Hjortfot gavs 
ut i ett flertal upplagor. Svenska indianboksförfattare inspirerades av Ellis och 
skildringar av nybyggare och indianer skrevs efter hans förebild. Den käcka anda 
som utmärkte mellankrigstidens idrottsrörelser och scoutkårer påverkade också 
de svenska indianböckerna. Samtidigt blev inslagen av naturskildring starkare. 

1950-talet präglades av att det nu utkom ett stort antal äventyrsberättelser om 
indianer. Handlingen lånade drag av deckarna genom att olika mysterier löses. 
Böckerna utkom ofta i serier, där samma huvudpersoner råkar ut för olika äventyr. 
Protagonisternas ålder blev lägre samtidigt som flickor och kvinnor lyser med sin 
frånvaro och hjältarna tar avstånd från romantiska känsloyttringar. Det är nästan 
alltid vita skurkar som står för de brottsliga handlingarna medan indianerna blir 
oskyldigt anklagade. Händelserna utspelas oftast i de stora skogarna och indianernas 
förlust av land är en återkommande fråga. Det kan förekomma faktaupplysningar 
i texten, men förorden är i stort sett borta. Dualismen mellan onda och goda 
indianer är fortfarande tydlig även om indianromantiken i samband med de ”ädla 
vildarna” har tonats ner. Slutet innebär ofta en åtminstone tillfällig förbrödring 
mellan indianer och vita istället för en enskild hjältes seger.

Indianböckerna har ansetts som en manlig företeelse genom att de skrivits av 
män och med manliga huvudpersoner. Under 1800-talets senare halva lästes dock 
indianböcker även av unga flickor. Flera kvinnliga författare har vittnat om sin 
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barndoms spännande indianboksläsning. Så skriver Selma Lagerlöf i en novell att 
det var läsningen av en indianbok, som fick henne att upptäcka äventyret och längta 
efter att själv åstadkomma något liknande. Flickbokens uppträdande ledde till en 
mer könsuppdelad läsning och indianböckerna blev huvudsakligen pojkboksläsning 
med underrubriker som ”äventyrsberättelse för pojkar” eller liknande. Under hela 
1900-talet har manliga författare gett livfulla minnesbilder av hur de spännande 
indianböckerna sporrade till läsning som motvikt till den grå skoldisciplinen. 
Böckerna inspirerade både pojkar och flickor till indianlekar, något som i sin tur 
gav upphov till böcker där huvudpersonerna leker indianer. 

I USA började en ny typ av indianböcker dyka upp på 1930- och 40-talet. De 
byggde på så kallade captivity stories eller fångenskapsberättelser och skildrade 
vita barns fångenskap hos indianerna. Genom att placera en vit pojke eller flicka 
i indianbyn blev det naturligt att beskriva det vardagliga livet istället för krigiska 
äventyr. Kunskap om indianernas sedvänjor fick författarna, som oftast var kvin-
nor, genom besök på museum och i arkiv. Fokus låg emellertid på det vita barnets 
upplevelser medan indianerna fortfarande utgjorde ett anonymt kollektiv. Flera av 
dessa böcker översattes till svenska. Det starka intresset för de traditionella indi-
anböckerna i Sverige fick emellertid till följd, att det dröjde nästen en generation 
innan den här typen av indianböcker fick någon genomslagskraft. 

De samhälleliga förändringar i Sverige som blev märkbara vid mitten och slutet 
av 1960-talet påverkade barn- och ungdomslitteraturen och därmed indianböck-
erna genom att dokumentära och politiska inslag blev vanliga. En av de första att 
anamma detta var ungdomsboksförfattaren Stig Ericson. Han hade redan skrivit 
en rad indianböcker i den mer traditionella stilen och också nyöversatt de tidiga 
indianboksförfattarna. I sitt sökande efter fakta använde han inte bara inläst ma-
terial utan tog sig också till de platser där handlingen utspelades för att med egna 
ögon se och uppleva miljön. Stig Ericson besökte också indianreservat där han 
intervjuade siouxindianer. Detta resulterade i att han började skriva ur ett indianskt 
perspektiv. På 1970-talet skildrade han den indianska proteströrelsen i två samtida 
ungdomsböcker. Genom att förlägga handlingen till nutid och stadsmiljö skapar 
Stig Ericson en helt ny variant inom den svenska indianboksgenren. 

Det faktum att Stig Ericson i boken Du är också indian, Pamela väljer en indi-
anflicka som huvudperson innebär också en förnyelse. Den som verkligen lyfter 
fram flickornas och kvinnornas roll hos indianerna är emellertid den med Stig 
Ericson samtida författaren Helmer Linderholm. Det är framför allt i serien om den 
franska flickan Madelon som kvinnorna intar huvudrollerna. Genom sin indianska 
fostermor får Madelon kunskap om kvinnornas särställning inom stammen. De 
vördas för sin förmåga att ge liv och ta hand om allt som växer. Jämförelser med 
de vitas och indianernas kultur utfaller nästan alltid till de senares fördel.
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De manliga hjältarna som klarar sig ur alla faror har ersatts av pojkar och unga 
män som tvivlar på sin egen förmåga och identitet. Upplevelserna av krig och 
våld medverkar till att de ifrågasätter de manliga ideal som varit förhärskande i 
indianböckerna. I de traditionella indianböckerna beskrevs indianerna som näs-
tan övernaturliga när det gällde styrka och uthållighet. Genom de dokumentära 
skildringarna av indianernas liv får vi nu förklaringar till deras förmågor. 

Den dokumentära och verklighetsförankrade ungdomsboken gav på 1980-talet 
vika för mer psykologiserande böcker med individen i centrum. Stig Ericson skrev 
en svit böcker om indianpojken Lilla Vargen, genom vars ögon vi får följa en indi-
anstams förflyttning till ett liv på reservat. Beslagtagandet av land och tvångsför-
flyttningar är koloniala fenomen som leder till sociala problem som alkoholism och 
splittrade familjer. Genom att Stig Ericson skildrar detta i sina senare böcker kan 
vi konstatera att hans texter uppvisar postkoloniala drag. Även den narratologiska 
hållningen där händelserna belyses från flera håll och uttrycken från siouxspråken 
ger en känsla av insidesperspektiv visar på ett postkolonialt förhållningssätt. Inom 
sitt författarskap visar Stig Ericson sålunda samma utveckling som indianboksgenren 
i stort genomgick. Från att indianerna skildrats som ett opersonligt kollektiv blir 
de huvudpersoner vars tankar och känslor dominerar bokens handling.

Uppdelningen i pojk- och flickböcker hade i stort sett försvunnit vid 1960-talets 
slut och de nya indianböckerna lästes av båda könen. Målgruppen utvidgades också 
genom formens förändring så att bilderböcker, lästräningsböcker och tecknade serier 
om indianer blev vanliga inslag. Samtidigt började läsningen av indianberättelserna 
att minska. En orsak kan vara att äventyrsberättelserna ersatts med skildringar av 
samhälleliga förändringar och personernas utveckling. Intrigen blir svårare att följa 
när flera olika perspektiv ska belysas, hjälten inte längre har samma status och slutet 
lämnas öppet. Det finns inte längre någon mall för hur indianboken ska se ut och 
den mer generella benämningen böcker om indianer för barn och unga blir mer 
användbar. Genren finns kvar, men innehållet har radikalt förändrats.

Vid en tillbakablick kan vi se att det trots stora skillnader även finns likheter 
mellan de böcker som utkom på 1960- och 1970-talet med de första svenska 
indianböckerna. Sålunda kan man se en linje från Richard Melander till Stig Er-
icson. Båda författarna utgår från verkliga historiska händelser, vilket de påpekar i 
förorden. De beskriver också händelser som ligger nära deras egen tid. Nybyggarna 
som uppträder i de båda författarnas böcker kommer ursprungligen från Sverige. 
Den av indianerna kidnappade unga flickan i Melanders bok I Sitting Bulls land 
visar lika stort mod som huvudpersonen i Ericsons bok Jenny och den röda stormen. 
Även när det gäller läsarna kan vi se en likhet med de tidiga indianböckerna, efter-
som dessa gärna lästes av unga flickor vid 1800-talets slut. Recensenterna påpekar 
i båda fallen att författarna har använt sig av tillförlitliga källor och att de utgår 
från verkliga händelser.  
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De fåtaliga svenska original som utkom under 2000-talets första år skildrar 
återigen indianerna ur nybyggarnas perspektiv. Dessa böcker utspelas före eller 
strax efter de vitas ankomst, vilket innebär att det inte hunnit växa fram några 
större motsättningar mellan indianerna och de vita. Indignationen över att indi-
anerna förlorar sin mark är trots detta stark och speciellt holländarna får rollen av 
inkräktare. Huvudpersonerna brottas med att finna sin rätta identitet och de osäkra 
pojkhjältar som skildrades av Stig Ericson och Helmer Linderholm förekommer 
även här. Indianflickorna uppträder nästan bara i relation till de unga männen, 
medan indiankvinnorna kan framträda i en starkare roll. Författarna tar reda på 
bakgrundsfakta, men förhåller sig friare till sitt material än vad man gjorde på 1960- 
och 1970-talen. Deras intentioner verkar snarare vara att ge historiemedvetenhet 
och se likheter mellan olika tider och folkslag än att skildra en specifik indiankultur. 

Den minskade utgivningen går hand i hand med ett minskat intresse hos läsarna. 
Samtidigt läser ungdomarna och då speciellt pojkarna färre böcker över huvudta-
get. Det fåtal svenska original som utkommer efter Stig Ericson benämns snarare 
i termer av historiska barn- och ungdomsböcker än indianböcker. I inledningen 
citerade jag ett uttalande av Alastair Fowler, där han menar att en genre både kan 
förändras och slutligen upphöra helt. Mina undersökningar visar att så är fallet 
med indianboksgenren. Den har med andra ord slutat att existera och läsning av 
böcker om indianer har i stort sett upphört. Dualismen mellan det onda och goda, 
de spännande äventyren och de främmande världarna finner barn och ungdomar 
nu i fantasylitteraturen. 

I USA har det blivit vanligare att författare med bakgrund i ursprungsbefolk-
ningen skriver om sin egen uppväxt på reservaten eller i städerna. Dessa ungdoms-
böcker översätts i regel inte till svenska, vilket kan bero på att förläggarna befarar 
att kulturen upplevs som alltför speciell för att tilltala svenska ungdomar. 2008 
gav dock Rabén & Sjögrens förlag ut Den absolut sanna historien om mitt liv som 
halvtidsindian av spokaneindianen Sherman Alexie. Det personliga uttryckssättet 
visar att boken är skriven ur ett insidesperspektiv. Jag tror att det behövs många 
fler böcker av det här slaget för att vänja barn och ungdomar vid texter från andra 
kulturer. Därför är min förhoppning att fler författare med indiansk bakgrund 
översätts till svenska. 
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Summary

The aim of the study is to look at the origins of the publication of Swedish-language 
books about Native Americans for children and young people, and to trace its 
development from 1890 to 2008. In order to place the authors of these books in 
context, translations from other languages of such books from about 1860 onwards 
are also included. The views of Swedish critics on the publishing of books about 
Native Americans for children are presented, along with examples of reviews from 
newspapers and journals. The interest and preferences of readers are studied with 
the help of results from reader investigations and from comments in biographies 
and memoirs.

The term “Indians” is controversial, and the use of the English variants “Native 
American”, “Indian” and “Indigenous” is discussed. The present study uses either 
the name of the tribe to which the characters in question belong, or the Swedish 
“indianer” in its various compounds. The question of assigning a book to the books 
about Native Americans genre is discussed: a basic requirement for the definition 
is that American Indians play a central part in events. The books dealt with from 
the first period, i.e. before 1966, are referred to as traditional books about Native 
Americans. They can in principle be described as follows: adventure tales set in the 
deep woods or on the prairie, about confrontations between American Indians and 
Whites who regularly attack each other and take prisoners. Books published in the 
mid-1960s and onwards are more difficult to categorize. In the present study they are 
referred to with the more general term books for juveniles about American Indians.

The present analysis of Swedish books about Native Americans is based on 
postcolonial theory; with the use of its principles the study examines how Native 
Americans are presented with regard to language, identity, and opposition to 
colonialization. In addition, the various authors’ choice of narrative strategy and 
ideology are discussed. Traditionally, books about Native Americans are considered 
to be masculine as regards author, characters and readers. Included in the analysis 
therefore is an account of how the genus aspect alters with time. There are also 
examples of what the books looked like, focusing on covers and illustrations.

The first chapter contains a brief survey of North American history and litera-
ture, with the intention of providing a background to works of juvenile fiction as 
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these are often based on real events. Many authors set their stories in the second 
half of the 19th century, when the European colonial invasion forced the American 
Indians to move further and further westward. This was also the period when the 
American government was most active in its attempts to solve the Indian question 
by means of resettlement in reservations or by assimilation. The latter method 
entailed sending children to various residential schools where the idea was that 
they would absorb American cultural ideals.

Non-Indian authors have dominated the publishing of books about Native 
Americans in both the USA and other countries, but through more or less the 
whole of the 20th century American Indian writers were producing works of fic-
tion for both juveniles and adults. Several of them describe the time they spent in 
boarding school, and how it led to adaptation difficulties later in life. This chapter 
also discusses the characteristics of American Indian literature, and what it means 
to write for a minority while wanting at the same time to reach a wider readership.

Chapter Two deals with books about Native Americans in Sweden during 
1860‒1965, opening with a brief presentation of Swedish children’s literature 
over the same period. Then follows a survey of the books about American Indians 
published, with both translated and indigenous titles in chronological order. The 
large number of published titles shows the great popularity of such books. Swedish 
critics were initially favourable in their reception of the books, but noticed with time 
the repetitive use of the same motifs, and in their reviews began to criticize the lack 
of fresh themes and ideas. For the readers, the adventures were a way of escaping 
from a humdrum existence and entering into the imagined world of the books.

There is a more detailed analysis of Swedish-language books about Ameri-
can Indians published between 1890 and 1965 – dates selected in view of the 
fact that one of the first such works written for juveniles, by Richard Melander 
(1857‒1922), was published in 1890, and that by the mid-1960s the books about 
Native Americans genre was being influenced by the documentary trends of the 
time. Despite the length of this period, few changes are to be seen in the way that 
the characters are depicted. Their language consists of wordless guttural sounds 
or broken English; their skin-colour is red or coppery brown, their hair and eyes 
black. Good eyesight and hearing, along with powers of physical endurance, are 
mentioned on repeated occasions. Their natures are either brave and noble or 
cruel and bloodthirsty, but in both cases they are always inferior to white people. 
Several authors of these books express a certain sympathy for the Indians’ desire 
for revenge, driven as they are from their territories and forced to move further 
and further westward. At the same time the accepted view is that their culture is 
doomed to extinction, to make way for the modern world.

Swedish books about Native Americans from this period were by male authors. In 
the earlier books the main characters were men whose guiding stars were patriotism 
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and military virtues. In the 1930s the protagonists become younger, and the boys 
acting as heroes will often be fighting for freedom and justice. The authors’ main 
concern is to create excitement, and their books most often finish with the main 
character being acclaimed as a hero after bravely carrying out his duty, exactly as 
the reader has expected. Book covers and illustrations are created by well-known 
artists: the pictures relate to the most exciting elements in the story, and act as an 
enticement to read. The most usual picture is of Indians in warpaint, equipped 
for battle, often on horseback with tomahawk or bow and arrow poised to strike.

Chapter Three examines books about Native Americans in Sweden from 1966 
to 1985, on the grounds that in 1966 the youth author Stig Ericson (1929‒1986) 
published a book in which the description of American Indians was clearly of a 
documentary nature, and also that his writing left its mark on the publication of 
these books right up until 1985. This chapter has a structure similar to that of 
Chapter Two. Juvenile literature acquired much higher status in Sweden during 
the period in question, largely due to its strong connection with reality, and to 
the authors’ taking an ideological standpoint. This also made itself clear in the 
publication of books about Native Americans.

At first Swedish critics felt the loss of traditional adventure stories, but grad-
ually took a more favourable view of the reality-based books about Indians. The 
readers, now largely consisting of girls, enjoyed those books that provided reliable 
information about American Indian life, even though new editions of traditional 
stories were still popular. The image of the American Indian changed when the 
narrative perspective shifted so that events were seen from the Indian point of 
view. Now the Whites were seen as the bad guys, while the Indians were pictured 
as victims of colonial and military progress. A recurring theme is the American 
Indians’ struggle to maintain their culture in American society.

There are many female authors of translated books, but in Sweden the lists of 
published books are still dominated by male authors. On the other hand, power-
ful girls and women can be found among main characters. The heroes have been 
replaced by boys who wonder about their place in the order of things. The doc-
umentary influence is strongest during the 1960s and 1970s. Towards the end of 
this period existential questions gain in importance and realism diminishes, even 
if the reality basis is still noticeable. Ideologically, the authors want justice for the 
American Indians, and their books often finish on a note of optimism with the 
hope of the recovery of Native American culture. Even the covers have become 
more reality-based: the most usual motifs are portraits of children or young people 
without any specific American Indian characteristics.

Chapter Four is devoted entirely to Stig Ericson’s writing for juvenile readers. 
A selection of his books, published between 1962 and 1985, forms the basis of a 
detailed analysis of Swedish books about Native Americans from this period. The 
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chapter begins with a summary of Ericson’s complete production, followed by the 
selected books grouped according to narrative viewpoint. The first category consists 
of Wild West stories in which young white boys are both heroes and anti-heroes 
while the Indians are seen from their perspective. The next category comprises 
books where pioneers play a central role, and the focus is on white children and 
youths and how they relate to the Indians. In the third category the American 
Indians are central to the story, and events are seen from their perspective. It thus 
becomes clear that Stig Ericson’s development as an author of books about Native 
Americans reflects the change taking place within the genre as a whole – i.e. the 
traditional adventure stories have to give way to more realistic writing about the 
American Indians, and subsequently to sympathetic portraits of Indian children 
and young people. A discussion of Stig Ericson as a postcolonial author reaches 
the conclusion that his later texts contain clear postcolonial elements. 

Chapter Five continues the chronological survey of Swedish books about Native 
Americans, dealing with books published during 1986‒2008. The period has been 
chosen on the basis of what happened after Stig Ericson, and extends to 2008 when 
a juvenile book written by an author of Native American origin was translated 
into Swedish. The structure is similar to that of the second and third chapters, 
beginning with a brief account of the status of youth literature during the period 
in question. The subsequent presentation of Swedish and translated books about 
Native Americans reveals a drastic decrease in the number of titles. There are only 
a few Swedish-language works, consisting of largely invented descriptions with 
only a weak basis in reality. The desire on the part of the authors to see similarities 
between different times and peoples leads to a merging of various cultures, which 
in turn means that the specific American Indian culture loses its clarity. On the 
whole Swedish critics comment favourably on the published works about American 
Indians, in particular the translations where the main characters’ Indian identity 
is of central importance. The results of the reader investigations referred to show 
that the few books about Native Americans published are no longer among the 
favourite titles read by children and young people. The traditional struggle between 
good and evil now finds its place in fantasy literature.

In conclusion, this study may be said to describe the rise and fall of a genre. For 
more than a century, books about Native Americans were read in Sweden for the 
sake of the excitement and adventure they provided. When in the mid-1960s their 
content became more documentary, focus shifted to the reality of the American 
Indians’ existence. From the mid-1980s onwards, only a few such books were 
published, and readers turned to other genres. 
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