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ABSTRACT 

This dissertation consists of three parts: the fourth chapter in my book 

Fotboll och frihet«. Studier i Max Lundgrens författarskap 

(Football and Freedom. Studies in Max Lundgren's Authorship), 1987, and the 

two studies that this volume contains: En undersökning av tillvaron. 

Gunnel Beckmans ungdomsroman Tillträde till festen (An analysis 

of existence. Gunnel Beckman1s novel for young people, Tillträde till festen 

/Admission to the Feast/) and Barnbokskritik i förvandling. Debatt 

om litteratur och ungdomsläsning 1966-1970 (The transformation of 

children's literature reviews. The debate concerning literature and young 

people's reading 1966-1970). The time of the youth revolt, the late 1960s, 

with the year 1968 as an almost mythical period, is portrayed as part of an 

explanatory model for the three studies. 

In 1968, Max Lundgren received the Nils Holgersson Plaque for his books 

for young people Pojken med guldbyxorna (The Boy With the Golden Trou

sers) and Åshöjdens bollklubb (Åshöjden Football Club). I show through 

my interpretations of the above mentioned and Max Lundgren's other books 

of this time, that the texts hold an existential concept of freedom; life 

is not totally determined, man has a certain amount of choice. 

Through my interpretation of Gunnel Beckman's well-known youth novel from 

1969, Tillträde till festen (Admission to the Feast) I show how the 

content of the story changes, in the same way as in the work of Max Lundgren, 

from that of the fear of death to that of the conditions and possibilities 

of existence. 

The late 1960s can be described as a golden age for Swedish literature 

aimed at young people thanks to Max Lundgren, Gunnel Beckman, and other 

authors like Hans Eric Hellberg and Sven Wernström. The debate centered a-

round children's literature was at this time affected by the ideologies that 

were prevalent, but the critics of children's literature also showed a con

tinuous interest in aesthetic and educational aspects. 

Key words: criticism, children's books, existentialism, Gunnel Beckman, 

juvenile books, Max Lundgren, the 1960s. 



I UNCDOMSREVOLTENS TID 



Kjersén Edman, Lena. I ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdoms
bok och dess mottagande åren kring 1968. 

Summary in English. 

Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 95. 
ISSN 0345-0155 
ISBN 91-7174-480-0 

Distributed by Almqvist & Wiksell International 
Box 45150, 104 30 Stockholm, Sweden 

ABSTRACT 

This dissertation consists of three parts: The fourth chapter in my book 

Fotboll och frihet. Studier i Max Lundgrens författarskap 

(Football and Freedom. Studies in Max Lundgrens Authorship), in 1987, as 

well as the two studies that this volume contains: En undersökning av 

tillvaron. Gunnel Beckmans ungdomsroman Tillträde till fes

ten (Admission to the Feast) and Barnbokskritik i förvandling. De

batt om litteratur och ungdomsläsning 1966-1970 (The trans

formation of children's literature reviews. The debate concerning literature 

and young people1s reading 1966-1970). The time of the youth revolt, the 

late 1960s, with the year 1968 as an almost mythical period, is portrayed 

as part of an explanatory model for the three studies. Max Lundgren received 

in 1968 the Nils Holgersson Award for his books for young people Pojken 

med guldbyxorna (The Boy with the Golden Trousers) and Åshöjdens 

bollklubb (Äshöjden Football Club). 

I show through my interpretations of the above mentioned and Max Lund

gren* s other books of this time, that the texts hold an existential concept 

of freedom; life is not totally determined, man has a certain amount of 

choice. 

Through my interpretation of Gunnel Beckman1s well-known youth novel 

from 1969, Tillträde till festen (Admission to the Feast) I show how 

the content of the story changes, in the same way as in the work of Max 

Lundgren, from that of the fear of death to that of the conditions and pos

sibilities of existence. 

The late 1960s can be described as a golden age for Swedish literature 

aimed at young people thanks to Max Lundgren, Gunnel Beckman, and other 

authors like Hans Eric Hellberg and Sven Wernström. The debate centered 

around children's literature was at this time affected by the ideologies 

that were prevalent, but the critics of children's literature also showed a 

continuous interest in aesthetic and educational aspects. 

Key words: criticism, children's books, existentialism, Gunnel Beckman, 

juvenile books, Max Lundgren, the 1960s. 



Acta Universitatis Umensis 
Umeå Studies in the Humanities 95 

Lena Kjersén Edman 

I UNCDOMSREVOLTENS TID 

Svensk ungdomsbok och dess mottagande 
åren kring 1968 

I denna volym: 

En undersökning av tillvaron. 
Gunnel Beckmans ungdomsroman Tillträde till festen 

Barnbokskritik i förvandling. 
Debatt om litteratur och ungdomsläsning 1966-1970 

Universitetet i Umeå 
Almqvist & Wiksell International, Stockholm, Sweden 

* U 
Af 

3 i-

ITI 

Ar 



© Lena Kjersén Edman 

Redaktion: 
Per Råberg 

Humanistiska fakulteten 
Umeå universitet, S-901 87 Umeå 

Omslagsteckning : 
Christian von Snellman 

från Gunnel Beckman, Tillträde till festen (1969) 

Sättning och tryckning: 
Umeå Universitets Tryckeri, 1990 

Distribution: 
Almqvist & Wiksell International 

Box 45150, S-104 30 Stockholm, Sweden 

ISSN 0345-0155 
ISBN 91-7174-480-0 



Stort och varmt tack 

till 

min mammas släkt, släkten Murray 

och till 

Svenska Folkbibliotekarieförbundet 

* 

Boken tillägnas alla som gett och ger 
min tillvaro lust och mening! 





INNEHÅLL 

EN UNDERSÖKNING AV TILLVARON 
Gunnel Beckmans ungdomsroman Tillträde till festen 13 

BARNBOKSKRITIK I FÖRVANDLING 
Debatt om litteratur och ungdomsläsning 1966-1970 85 

SUMMARY 199 





I UNGDOMSREVOLTENS TID 

Uppläggning och mål 

Den volym läsaren nu håller i sin hand utgör en del av en 

sammanläggningsavhandling. 

Den innehåller två nyskrivna studier. En undersökning av till

varon. Gunnel Beckmans ungdomsroman Tillträde till festen är en 

tolkning av en av det sena 1960-talets mest omtalade ungdoms

böcker, medan Barnbokskritik i förvandling. Debatt om littera

tur och ungdomsläsning 1966-1970 är en empirisk studie av svensk 

barnboksdebatt och -kritik i slutet av 1960-talet. 

1987 publicerade jag som Nr 25 i Skrifter utgivna av Svenska 

Barnboksinstitutet boken Fotboll och frihet. Studier i Max Lund

grens författarskap. I kapitel 4: "Barn- och ungdomsböcker" 

(ss 68-185) sätter jag nio barn- och ungdomsböcker av Max 

Lundgren, som utkommit mellan åren 1965 och 1971, under min 

analytiska lupp. Mitt huvudsakliga forskningsobjekt är dock de 

s k fotbollsböckerna, Åshöjden-kvartetten. 

Dessa tre studier vill tillsammans fördjupa bilden av en vital 

och expansiv period i svensk bokproduktion för ungdom som sam

tidigt innebar en engagerande debatt om ungdomsbokens vara 

eller inte-vara. 

Med begreppet "ungdomsbok" eller "ungdomsroman" avses i 

allmänhet en episkt-realistisk genre, där berättelsen är centrerad 

kring en tonåring. Ofta är det fråga om jag-romaner för att för

fattaren, inifrån, med en ungdomlig jargong, ska kunna teckna 

identitetskriser och/eller samlevnadsproblem. 

Titeln på sammanläggningsavhandlingen I ungdomsrevoltens tid 

avser dels den historiska tidsepok som jag behandlar, dels ett 

centralt tema i Max Lundgrens och Gunnel Beckmans ungdomsro

maner. Det sker ett psykologiskt gränsöverskridande från barn

domens långsamma utveckling till ungdomens tid av kriser, upp

ror och dramatiska övergångar den dag då den unga människan 

9 



börjar ställa de stora existentiella frågorna om frihet, val och an

svar, såsom de fiktiva ungdomarna gör i de böcker från det sena 

1960-talet, som jag analyserar. 

Ungdomsrevoltens tid - med året 1968 som ett magiskt och 

mytiskt laddat centrum - finns alltså med som bakgrund, som till 

delar kan ge förutsättningar till de problem, som jag behandlar i 

de tre studierna. 

Protesterna 1968 och framöver började i frihetens namn och 

det var de unga intellektuella som gick i bräschen. Också i 

Sverige fanns det universitetsstuderande och andra aktivister 

som läst Marx och Marcuse och väl kände till vad som hände i 

Paris. Man stöttade FNL och demonstrerade mot USA. Revolten 

kom att riktas mot allt vad som uppfattades vara förlegade borg

erliga auktoriteter - en form av fadersuppror och ett första ifrå

gasättande av den svenska folkhemsmodellen. Den utomparla-

mentariska situation, som skapades t ex vid kårhusockupationen i 

Stockholm, fick återverkningar också i tonåringarnas värld. Det 

tydligaste exemplet på detta är skolföreställningarna av Sven 

Wernströms debattpjäs Ett spel om plugget, som uppfördes i 

Sverige, Norge och Danmark 1968 till 1970 och gav upphov till 

heta diskussioner, oftare kanske dock i lärarrummen än ute i 

lektionssalarna. Sven Wernström såg skolan som en del av sam

hället och det kapitalistiska systemet och pjäsens budskap till de 

unga åskådarna, skoleleverna, var att ta politisk ståndpunkt och 

opponera mot förtryck. 

Mot slutet av 1960-talet startade också, i liten skala, en socia

listiskt präglad bokutgivning som vände sig till mindre barn. 

Förskolebarn kunde - om de hade radikala föräldrar och vårdare -

komma i kontakt med böcker som handlade om kollektiv, samhälls-

och miljöfrågor och protestaktioner. Småbarnsböcker med titlar 

som Sprätten satt på toaletten eller När barnen tog makten 

åstadkom debatt. 

Som jag visar i studien Barnbokskritik i förvandling anslöt 

sig bl a den produktiva och välkända barnbokskritikern Gunila 

Ambjörnsson åren runt 1968 i sin argumentation till ståndpunkter 

10 



hos vissa ledande debattörer inom vad som kallades vänsterrörel

sen. Men jag ger också många belägg för att det sena 60-talet 

inte innebar den absoluta ideologiska vändpunkt, som ibland på

stås. Varken när det gällde ungdomsböcker eller småbarnsböcker 

och varken i debatten om eller kritiken av barn- och ungdoms

böcker skedde det under denna tid någon entydig övergång från 

idealistiskt-estetiska till socialt-kritiska ideal och mönster. Den 

socialt-kritiska linjens företrädare hade visserligen blivit fler 

och kunde lättare än tidigare bli publicerade, men de allra flesta 

av de etablerade författarna och kritikerna - även Cunila Am

björnsson - manifesterade ett sökande och icke-statiskt förhåll

ningssätt till ideologiska och estetiska frågor vad gällde de ungas 

litteratur och läsning. 

Därför föreföll det naturligt för mig, när jag skulle välja re

presentativa författarskap och tidstypiska ungdomsböcker från 

ungdomsrevoltens tid, att inte välja författare, som kommit att 

representera polerna politik respektive estetik. Att inte välja 

utrerade ytterligheter bland barnboksvärldens förnämsta företrä

dare som den socialistiske samhällskritikern Sven Wernström eller 

den språkligt avancerade sagoberätterskan Irmelin Sandman«Lilius. 

Inte Upproret med dess revolutionära tendens och inte heller 

Gullkrona gränd med dess formella konstfärdighet. I stället valde 

jag författarna Max Lundgren och Gunnel Beckman. Dessa två 

hörde i slutet av 60-talet till de etablerade barn- och ungdoms

boksförfattare (med Hans Peterson som mest talför företrädare), 

som inte ville låta sig motas in i den marxistiskt-materialistiska 

fållan och inte i någon annan fålla heller, vilket vållade en del 

motsättningar inom författar- och kritikerkåren. Max Lundgren 

försvarade sin rätt till ett eget ställningstagande och ett obundet 

skapande i artikeln "Barnbokens stora problem" från 1968 och 

Gunnel Beckman gjorde i princip samma sak året därpå, men inom 

ramen för en skönlitterär text - nämligen Tillträde till festen. 

Detta hindrade dock inte att samtidsaktuella ämnen utgjorde 

motiv i deras respektive böcker, som t ex rasism i Omin Hambbe i 

Slättköping, U-hjälp i Pojken med guldbyxorna, idrottens kommer
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sialisering i Kris i Åshöjdens bollklubb, klasskamp i Ole kallar 

mej Lise och könskamp i Tillträde till festen. 

Det förefaller som om den kamp, som de samhällsengagerade 

författarna Max Lundgren och Gunnel Beckman förde i slutet av 

1960-talet - då kollektiv och ideologi var honnörsord - för indi

videns rätt till de egna tankarna, ledde till en fördjupning av 

deras eget konstnärskap. 

Som jag hoppas mina analyser ger vid handen gestaltas i verk 

som Åshöjdens bollklubb eller Tillträde till festen existentiella 

frågeställningar i en social och ideologisk kontext med stor kom

plexitet och intensitet. 
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EN UNDERSÖKNING AV TILLVARON 

Gunnel Beckmans ungdomsroman Tillträde till festen 

Romanen undersöker inte verkligheten utan tillvaron. 
Och tillvaron är inte det som har hänt, tillvaron är 
de mänskliga möjligheternås fält, allt som människan 
kan bli, allt som hon kan göra. 

Ur Milan Kundera: Romankonsten 

Bild: Ann Lindgren 

Lena Kjersén Edman 1990 
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INLEDNING 

- Hur kan du skriva om hur vi känner det, du som är så 

jävla gammal? 

I en intervju^ berättar författaren Gunnel Beckman att hon vid 

ett besök i en stockholmsskola fått den rättframma frågan av en 

pojke i åttonde klass. Gunnel Beckman blev inte förskräckt utan 

glad och smickrad över tonårspojkens förundran. Och författarens 

svar var att hon - som är född 1910 - ju äldre hon blev desto 

mer upptäckte att människor tampas med samma problem oavsett 

ålder: 

Spänningar mellan generationerna har alltid funnits, men 

de problem som är viktiga för en tonåring är också viktiga 

för en äldre människa: Vad vill jag med mitt liv? Hur ser 

mina relationer till andra ut? 

Gunnel Beckmans första stora genombrott hos publik och kritik 

kom 1969 med hennes sjunde bok Tillträde till festen (hädan

efter TTF), som renderade henne Bonniers Barnboksstipendium 

och som fick oerhört många läsare runt om i världen. I Storbri

tannien och USA t ex har den sålts i 100 000 exemplar. Att TTF 

fortfarande anses angelägen för en ny generation unga läsare ma

nifesterades av att när den 1989 kom ut i ny svensk upplaga så 

blev den omedelbart "Månadens bok" i en välkänd bokklubb. 

Att år 1969 kommit att räknas som ett märkesår i den svenska 

ungdomsromanens historia beror i hög grad på två verk: ole 

kallar mej Lise av Max Lundgren^ samt TTF av Gunnel Beckman. 

Dessa båda böcker stod för något nytt i både motivval och form. 

"Det var första gången döden var huvudmotiv i en modern ung

domsbok", heter det om TTF i Lena Kårelands litteraturhandbok 
3 

Möte med barnlitteraturen. 

Att TTF inte bara är skriven i slutet av 1960-talet utan också 

återspeglar sin samtid framgår på många olika sätt. Sexualitet 

och politik hörde till de tidigare tabubelagda ämnen som nu öppet 
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diskuterades, inte minst i den samtidsrealistiska ungdomsromanen. 

1960-talets sexualliberalism manifesteras i TTF av att den kvinn

liga huvudpersonen - en ogift tonåring - utan skuldkänslor be

rättar om sitt sexuella förhållande med pojkvännen och den politi

ska radikalismen i den s k ungdomsrevoltens tid speglas i de ar

tiklar huvudpersonen läser och de diskussioner hon deltar i. De 

handlar om Vietnam, Biafra, krig, svält, förtryck, rasism, köns

roller, åldringsvård m m. Hon lyssnar på musik av Pete Seeger, 

Halliday och Beatles och hon har funderingar runt samtidslittera

turen. Dit hör t ex Betty Friedans debattbok om den moderna 

kvinnans situation. Den feminina mystiken , och Sonja Åkessons 
5 diktbok Man får vara glad och tacka Gud , som har en politisk 

ton i sin till synes enkla vardagsrealism. 

Ändå tycker jag att omslagstecknaren till upplagan från 1989, 

Ann Lindgren, tolkat textens intentioner väl när hon valt att i 

bokens enda illustration inte skildra det sena 1960-talet. Huvud

personen och jagberättaren i TTF, flickan Annika, är på omslags

bilden till den nya upplagan en 80-talistisk punktjej med knallröda 

läppar och pannband runt håret. Hon ser ut som en flicka från 

nuet. Avsikten med TTF är inte att spegla företeelser under en 

speciell tid. Den är en rapport från och en diskussion utifrån 

det unga jagets nu - då hennes livstid kanske snart är slut. 

TTF är en roman i form av brev och ingår därmed i den allra 

äldsta romantraditionen. Det var vid mitten av 1700-talet som 

engelsmannen Samuel Richardson "uppfann" den psykologiska ro

manen genom att låta sin jag-berättare vara en brevskrivare som 

i personliga brev avslöjar minnen, tankar, känslor och drömmar. 

Richardson fick många berömda efterföljare och en höjdpunkt i 

den psykologiska romanens utveckling kom i vårt sekel med James 

Joyce, som hade den dubbla ambitionen att dels utforska en män

niskas inre liv, dels analysera det uppenbara men ogripbara nuet. 

När James Joyce i Ulysses (1922) försöker fånga t ex Molly Biooms 

tankar i samma ögonblick som hon tänker dem närmar han sig som 

författare en dramatisk framställningskonst. 

TTF är en psykologisk roman där ett undersökande jag ut
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forskar några av tillvarons stora ternata och framställningen har 

en dramatisk form, nämligen monologen. Trots att huvudpersonen 

enligt fiktionen inte utsäger sina repliker utan skriver ner dem 

finns det i texten ändå hela tiden en "stämma" och en "ton" som 

gör att TTF lämpar sig som hörspel. I början av 1970-talet gavs 

den också som radioteater 

Däremot är TTF inget traditionellt scendrama. Den rymmer få 

miljö- eller rumsbeskrivningar (men starkt sensuella naturskild

ringar), scenografin i inomhusmiljön består bara av de få detaljer 

som är absolut nödvändiga för förståelsen av intrigen och karak

tärerna är varken fysiskt-realistiskt eller psykologiskt-realistiskt 

presenterade av författaren. Vi vet t ex inte om huvudpersonen 

är vacker eller ful, lång eller kort eller vilken färg hon har på 

håret. Omslagstecknarna Christian von Snellman (1969) och Ann 

Lindgren (1989) har tecknat två helt olika porträtt av Annika 

och det går inte att utifrån texten hävda vem av illustratörerna 

som har "rätt" bild. 

Vi får heller ingen utförlig eller sammanhängande presentation 

av Annikas och hennes medaktörers förflutna. I stället får vi, 

i impressionistiska glimtar, möta personerna i vissa avgörande 

handlingar eller situationer som Gunnel Beckman valt att låta hu

vudpersonen välja att berätta för en läserska/lyssnerska när tiden 

är knapp och det gäller att få med det som verkligen betyder 

något för subjektet. 

TTF är en jagroman och ett monodrama i mycket koncentrerad 

form, 123 sidor. Jag ser inte detta som en eftergift för en be-

rättarkonvention inom genren ungdomsromanen utan som ett 

konstnärligt medvetet val av Gunnel Beckman. I själva verket 

ställer TTF stora krav på sin läsares tankeaktivitet genom att 

den är så fylld av meningsfragment, oavslutade meningar och på 

grund av det öppna slutet. Den yttre handlingen är däremot 

"enkel" och kan återberättas i en enda mening: 

Den snart 19-åriga gymnasisten Annika Hallin har fått veta att 

hon har leukemi och inom kort ska dö och hon försöker hantera 

sin panik. 
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Litteraturforskaren Ying Toijer-Nilsson har sagt om Gunnel 

Beckman att hon "bygger sina böcker kring en katastrofsituation 

som utlöser konflikter, accentuerar karaktärsdrag och, i bästa 

fall, tvingar människor att verbalisera sina känslor". Den be

skrivningen stämmer väl på TTF. Den dödssjuka unga flickan i 

romanen är "tvingad" att ge ord för sina känslor för att inte to

talt bryta ihop. Detta hennes arbete med språket och tankarna 

påverkar hennes mognadsprocess på ett sätt som kanske kan före

falla "otroligt" eftersom det bara är några få dagar mellan roma

nens inlednings- och avslutningsdatum. Jag har dock av erfarna 

sjukhuspräster fått höra att det inte är ovanligt att ungdomar, 

som är medvetna om sin snart förestående död, genomgår en inre 

utveckling som i både tempo och djup skiljer sig från deras jämn

åriga friska kamraters. Detta stämmer också med mina egna möten 

med svårt sjuka ungdomar. 

TTF är ett subjektivt verk där den sammanhållande enheten är 

centralgestaltens jag. Den kan tolkas på flera sätt - som inte be

höver utesluta varandra. Jag väljer att läsa den som en skildring 

av en ung flickas identitetskris och som en diskussion om tillva

ron, och jag har från dramaanalysen lånat vissa termer som jag 

funnit användbara i detta sammanhang. 

Eftersom TTF så fullkomligt domineras av tonårsflickan Anni

kas minnen av det förflutna och reflexioner om nuet, gårdagen 

och framtiden, så är det hennes projekt jag följer i min analys. 

Det är hennes strävan att göra människorna, sig själv och med

människorna begripliga och livet och döden gripbara som jag 

kommer att diskutera. 

Författaren Gunnel Beckman har försett sin text TTF med ett 

jag, ett subjekt, som trevande upptäcker och beskriver olika 

aspekter av tillvaron med språket som instrument. Läsaren av 

TTF - tonåringen eller den medelålders litteraturforskaren - får 

i sin tur möta och tolka texten efter sina behov, kunskaper och 

erfarenheter. 

På frågan varför hon skriver ungdomsromaner har Gunnel 

Beckman svarat: 
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Jag skriver för att jag vill dela med mig av mina erfaren-
g 

heter, mina kunskaper, min osäkerhet, min ilska. 

En författare som ser sin osäkerhet som en merit har en forsk

ande och undersökande attityd till sitt verk. Jag associerar till 

den tjeckiske författaren Milan Kundera som i boken Romankonsten 

hävdar att vår tids roman 

undersöker inte verkligheten utan tillvaron. Och tillvaron 

är de mänskliga möjligheternas fält, allt som människan kan 

bli, allt som hon kan göra. Romanförfattaren tecknar till

varons karta genom att upptäcka den eller den av männi-
Q 

skans möjligheter. 

Det är svårt att föreställa sig något mera smärtsamt, ohyggligt 

och - enligt våra mänskliga mått - djupt orättvist än att en ung 

människa, som knappt börjat leva, ska dö. Ändå är TTF, som 

handlar om och berättas av en dödssjuk tonåring, en berättelse 

som gett och ger mig själsstyrka, glädje och en känsla av till

varons meningsfullhet. Vad är det för element i Gunnel Beckmans 

text som bidrar till denna katharsiseffekt? 

Och kan en text som har en ung flickas dödsskräck som för

utsättning för intrigen verkligen sägas "undersöka allt som män

niskan kan bli, allt som hon kan göra"? 

I min analys söker jag svar på dessa mina frågor. 
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HANDLING OCH INTRIG 

TTF är strukturerad i två delar, dels Annikas inledande mono

log, riktad till ingen (ss 5-6), dels en brevmonoloq, riktad till 

ett Du (ss 7-123). Trots att det inte finns någon synlig aktindel

ning uppfattar jag den som ett monodrama i tre delar eller akter, 

där varje akt har sin speciella funktion. Mellanakten har delvis 

karaktären av ett vandringsdrama, där huvudpersonen konfronte

ras med olika personer, erfarenheter och livsåskådningar, medan 

första och sista aktens nu-berättelse i stort följer den mest be

kanta dramaturgiska regeln i den fransk-klassiska traditionen: 

regeln om handlingens, rummets och tidens enheter. 

Jag tänker mig att ss 5-35 utgör Akt 1, ss 36-91 Akt 2 och 

ss 92-123 Akt 3. Det aktuella skeendet i alla tre akterna utspelas 

under tre dagar i början av mars 1969 i en sommarstuga, belägen 

i Annikas barndomsbygd i Roslagen. Hon har ensam flytt till stu

gan sedan hon av misstag fått veta att hon nog snart kommer att 

dö. 

Dödsdomen - det grymma läkarbeskedet - som är utgångs

punkten för och igångsättandet av nu-handlingen hör till det för

sceniska förloppet, till då-handlingen, som meddelas i en rullande 

exposition som i ett Ibsen-drama. Med en teknik som påminner om 

filmens "flash-back11 låter Gunnel Beckman sin huvudperson i 

andra akten se och uppleva sig själv i episkt berättade situationer 

i det förflutna. Dessa dramatiska återerinringar - chocken då 

Annika kom till insikt om sin dödliga sjukdom och andra avgörande 

händelser i hennes barndoms- och ungdomsliv - påverkar nu-

berättelsen och därmed dramats intrig. 

I en bok om dramatiskt berättande har litteraturvetaren Mats 

Ödéen ett resonemang om skillnaden mellan handling och intrig i 

ett drama som går ut på att handlingen är dramats huvudfåra, 

medan intrigen är det som får huvudfåran att ändra riktning vid 

en eller flera vändpunkter. Vändpunkterna kan bestå av hinder 
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som ska forceras eller av växlingar mellan misströstan och hopp 

och det är vändpunkterna som gör dramat dynamiskt. 

Det mål som Annika sätter upp för sig i handlingens början 

är att kväva sin dödsångest, dvs inte helt tappa besinningen. I 

den monolog som är riktad till ett Du utvidgar hon efterhand 

målet för sin strävan. 

Intrigen har egentligen ingen direkt anknytning till Annikas 

sjukdom. Leukemin tar sig inga dramatiska uttryck under de 

sportlovsdagar hon tillbringar vid skrivmaskinen i sommarstugan: 

ingen fysiskt plågsam dödskamp och heller inget underbart till-

friskningsmirakel inträffar. Vändpunkterna i intrigen, i form av 

kriser eller överraskande insikter, är förlagda helt till det käns

lomässiga och intellektuella planet. 

24 



KONFLIKTEN 

Vad som är den faktiska orsaken till Annikas desperation och 

förvirring avslöjas inte i den inledande monologen. Det är först i 

brevmonologen som hon, efter stor tvekan och svår ruelse, stöter 

fram: 

Vad ska jag med vårtecken. Med livstecken. Jag som ska 

dö. (s 12) 

Den unga förtvivlade flickan som ställer frågan om det finns 

en Mening med våren och livet eftersom de ändå snart ska sköv

las av hösten och döden tror att den grymme fienden. Döden, 

inte bara kommer att beröva henne framtiden och livets mognad, 

utan också allt som hittills gett hennes liv innehåll. 

Trots att Annika inte talar utan skriver på maskin och trots 

att jag som läsare inte sitter tätt inpå henne och inte heller upp

lever henne på en teaterscen tycker jag mig ändå "höra" den an

klagande och pressade tonen i hennes klanglösa stämma. Hon för

mår inte åstadkomma fullständiga meningar eller avsluta sin 

svedande fråga med ett ödmjukt frågetecken. 

Konflikten i dramat - det nav kring vilket intrigen vrider sig -

ryms i dessa staccatomeningar, där alla meningsbärande element i 

innehåll och form avslöjar kaos. 

Grunden för det dramatiska berättandet är förändringen från 

ett tillstånd till ett annat. En människas inre förändring - i verk

ligheten och i fiktionen - handlar om mod, mognad och fördjupad 

insikt. När Annika har förmått uttala de farliga orden "Jag som 

ska dö", när "hästkraken kom över grinden" (s 12) som det he

ter med Gunnel Beckmans suggestiva bildspråk, har hon i själva 

verket redan påbörjat sin inre förändring. Förändringen går 

från kaos mot någon form av ordning. 
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PERSONERNA 

Huvudpersonen 

Den tänkande och talande personen i en monolog är naturligt

vis huvudpersonen i dramat. Enligt Mats Ödéen är ett av känne

tecknen på en huvudperson att hon strävar efter att uppnå ett 

ideal och ju svagare hon framstår i början av dramat, desto mer 

måste hon förändras för att uppnå en styrkeposition. 

Den unga Annika som i dramats första akt förtvivlat frågar 

vad hon ska med livstecken när hon ändå ska dö är mycket, 

mycket svag. För att förändras så att hon kan uppnå ett ideal 

måste hon komma till insikt om att hon aldrig kan lösa sin konflikt 

och besvara sin desperata fråga förrän hon ställt de existentiella 

spörsmålen: 

Vem är jag? Vem kan jag bli? 

Antagonisten 

Huvudpersonens antagonist, den drivande kraften som tvingar 

henne till förändring i tänkande och attityder och därmed väver 

styckets intrig är ingen fysisk person, utan den allegoriska ge

stalten Döden. 

Hotet att drabbas av den fysiska döden är den ordrika mono

logens förutsättning, eftersom Annikas dödsångest något viker då 

hon börjar formulera splittrade ordsjok till meningar med en tanke

struktur. 

Den framväxande insikten om hotet att drabbas av döden i 

livet - frestelsen att fastna i en passiv, osjälvständig, icke

reflekterande kvinnoroll - får Annika att, bildligt, slåss för sitt 

liv. 
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Familjen 

De människor som haft och har framträdande roller i Annikas 

liv är framför allt hennes egen familj: Pojkvännen Jacob (akade

miker som hon haft sällskap med i två år), Mamma (ensamstående 

läkare), Pappa (alkoholiserad journalist som nyligen avlidit). Far

mor (som tagit hand om Annika på sommarloven). Mammas äldre 

kusin Agnes (gymnasielärare, hos vilken Annika sedan en tid är 

inneboende medan hennes mamma är i SIDA-tjänst). 

Annikas relation till dessa "motspelare" är dels känslomässig, 

dels intellektuell. De är människor hon möter vid de olika sta

tionerna när hon är på vandring mot sin identitet och sina ideal. 

Ingen av dessa fem personer får en allsidig psykologisk gestalt

ning eftersom allt vi får veta om dem silas genom Annikas med

vetande. Och hon är aldrig neutral och utanförstående utan präg

lad av emotioner och av de olika sociala roller hon intar som 

Flickvännen, Lärjungen, Dottern osv. De samtal hon väljer att 

minnas och de kommentarer hon fäller om sin familj är helt styrda 

av hennes egna behov och känslor. 

Confidanten 

Det Du, till vilket Annika riktar sin monolog i brevform, heter 

Helena. Helena är en barndomsvän som känner till allt om deras 

gemensamma uppväxt under sexton år, men mycket litet om de 

tre år som Annika levt i Stockholm, först ensam med sin mamma 

och senare med mamma och Jacob. Helena är sedan tre år bosatt i 

USA, där hon är förlovad med en afroamerikan. 

Helenas dramaturgiska uppgift i TTF är att vara huvudperso

nens confidante, den vän som hon kan anförtro sig åt. En för

fattare eller dramatiker kan dra nytta av en confidante för att på 

ett trovärdigt sätt kunna låta huvudpersonen fritt få utgjuta sina 

reflexioner. Det förhållandet att Helena känner Annika sedan 
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barndomen och samtidigt behöver bli informerad om de sista årens 

händelser och om nu-situationen medför att läsaren av TTF dels 

ges inblick i nödvändig förhistoria (de minnesbilder som Annika 

lyfter fram för Helena), dels får del av Annikas reflexioner om 

händelser under den senaste tiden (de förtroliga informationer 

som Annika delger Helena). Att Annika anser att Helena är den 

idealiska lyssnaren till hennes ångestfyllda tankar några mars-, 

dagar 1969 i barndomsbygden framgår av följande citat: 

Åh du... hjälp mig... 

du måste höra på mig... jag måste ha någon att tala med 

annars blir jag galen. 

Kanske blir det aldrig något brev... i alla händelser aldrig 

avskickat. Men jag kan inte skriva rakt ut i luften - måste 

tala till någon. Mot någons ansikte, någon som känner mig 

och talar samma språk... 

Någon som inte avbryter för att trösta. Någon vars ögon 

jag inte kan se. Du är långt borta och ändå nära. (s 7) 

Helena är, liksom Jacob, några år äldre än Annika, men ålders

skillnaden flickorna emellan har aldrig påverkat maktförhållandet 

mellan dem. Det är naturligt för Annika att vara flickaktigt prat

sam med Helena, men också att vara djupt allvarlig och reflekte

rande - det är genom Helenas förmedling hon kommit i kontakt 

med litteratur som poesi av Karl Vennberg och Den feminina 

mystiken... 

Jag tror att en av förklaringarna till att ungdomar tycker att 

TTF är litteratur som angår dem beror på att Gunnel Beckman 

inte avfattat Annikas monolog på ett enkelt slangspråk, som snart 

skulle tett sig omodernt och oäkta, utan att Annikas språk får 

spränga över hela registret (som det gör för många ungdomar) 

från det vulgära till det lyriska, från pladder till djupsinnigheter, 

från galghumor och ordlekar till deklamation av diktcitat. 
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TIDEN 

Scenbilden utgörs under större delen av dramat av ett rum 

med en skrivmaskin där inget annat händer på det yttre planet 

än att det berättande jaget knackar ner ord på tangentbordet. 

Orden handlar om ett nu, där hon nästan hela tiden är alldeles 

ensam, en dåtid av möten och samtal med människor och också om 

en framtid, som nog är mycket kort för hennes del. 

Tiden har en viktig reell och symbolisk funktion i detta drama 

om liv och död. Monologens "berättande jag11 i närvarande tid är 

också dess "upplevande jag" i närvarande och förfluten tid och 

dess "skapande jag" i tankar och föreställningar om kommande 

tid. 

Gunnel Beckman har inte bara låtit berättaren/upplevaren/ 

skaparen Annika vistas i dessa tre tidsdimensioner: presens, 

historiskt presens och futurum. Hon låter också Annikas psykiska 

tidsupplevelse bli en resa i två riktningar: Den Rättvända Tidens 

Riktning (->) och Den Omvända Tidens Riktning (<-). 

I dramats början upplever Annika tidens gång i hennes eget 

liv på följande smärtsamma sätt: 

Nuet (o ) är en punkt där hennes kropp finns och varifrån 

hennes tankar, minnen och drömmar utgår - men nuet ter sig 

så kaotiskt att det inte är någon vilopunkt. 

Rättvänd Tid (->) går, via tanken och fantasin, från nuet 

mot okända händelser i en enbart hotfull framtid. Innan avgörande 

vändpunkter inträffat i intrigen upplever Annika sin framtid som 

en fälla utan utvägar eller flyktmöjligheter. 

Omvänd Tid (<-) går, via minnet och associationerna, från 

nuet mot välkända händelser i det förflutna. 

Diskussionen om människans förhållande till tiden och minnet i 

TTF kan ha hämtat impulser från en av 1900-talets mest berömda 

romaner A la recherche du temps perdu (1913-1927), där ett hu

vudmotiv är segern över tiden samt frälsningen genom konsten. 
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Huvudpersonen i detta Marcel Prousts livsverk, den 40-årige 

jag-berättaren Marcel, förflyttas - genom att smaka på den be

römda Madeleinekakan - i minnet tillbaka till sin barndom. Detta 

gör att han, för första gången, får uppleva att han äger sitt liv 

genom att han känner sitt förflutna som närvarande samtidigt som 

han har distans till sin barndom genom att den har ett konst

verks slutenhet och avstånd. 

I slutet av 1960-talet, då TTF konciperades, blev Gunnel Vall-

qvists översättning till svenska av Marcel Prousts roman. På 

spaning efter den tid som flytt, mycket uppmärksammad och i 

svensk press skrevs flera artiklar runt temat Tiden, minnet och 

konsten. 

Minnet har många egenskaper och funktioner. Några av dem 

vill jag nämna därför att de har viss betydelse för mitt resone

mang om minnets förhållande till tiden i TTF. 

Att minnas kan vara en sensuell förmåga att se det förflutna 

genom bilder; ett smärtsamt eller lustfyllt sätt att erfara och 

återuppleva svunnen tid. Minnet kan också ge avslöjande meta-

kunskap. När man upptäcker vad man faktiskt minns eller väljer 

att minnas blir nuets psykiska tillkortakommanden tydliga. Minnet 

avslöjar sanningar om vårt inre tillstånd som kanske annars för

blivit fördolt. 

Minnet kan också vara ett nådamedel: återupptagande av 

glömd känsla kan ge ny energi åt det närvarande. Minnet av det 

förflutna kan göra att vi förenar, integrerar, vårt då med vårt 

nu och i välsignade ögonblick kan minnet också kasta ljus över 

framtiden. 

I TTF finns ett dialektiskt förhållande mellan det sensuella 

minnet, det avslöjande minnet och det integrerande minnet. 

I På spaning efter den tid som flytt kan Marcels minnen av 

barndomstiden endast slumpartat väckas till liv via sensuella sin

nesförnimmelser medan Annika i TTF med retrospektiv analys i en 

viljestyrd akt kan fånga glimtar av sitt förflutna. Men det är 

samma teknik som författarna Proust och Beckman utnyttjar när 

de låter sina centralgestalter - den vuxne mannen i den franska 
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romanen från 1910-talet och den unga flickan i den svenska ung

domsromanen från 1960-talet - resa bakåt i tiden: minnesfunk

tionen verbaliserad. 
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FÖRSTA AKTEN (S 5-35). I ENSAMHET OCH KAOS 

Och nästa vår 
( tiddel ipom) 
om bra det går 
(tiddelipom) 
i mina tår 
(tiddelipom) 
det töar. 

- Därför tänker jag göra så här, sa Puh. Först går jag 

hem och ser efter vad klockan är och kanske jag lindar en 
halsduk om halsen, och sedan går jag och hälsar på I-or och 
sjunger sången för honom. 

Han skyndade sig tillbaka hem; och hela vägen tänkte han 
så mycket på sitt gnol, som I-or skulle få höra, att när 
han plötsligt fick se Nasse sitta i hans egen bästa stol 
stod han bara och kliade sig i huvudet och undrade i vems 
hus han egentligen hade hamnat. 

- Hallå, Nasse, sa han. Jag trodde du var ute. 
- Nej, sa Nasse. Det var du som var ute, Puh. 
- Det har du rätt i, sa Puh. Jag visste väl att det var 

en av oss. 
Han tittade på sin klocka, som hade stannat på fem minu

ter i elva för några veckor sedan. 
- Klockan är nästan elva, sa Puh glatt. Du kom alldeles 

lagom för en liten godbit av något slag. (Ur A A Milne: 
Nalle Puhs hörna)^ ̂ 

Annikas kris under det första ensamma dygnet i sommarstugan, 

den dramatiska tiden från hennes inledande monolog (s 5) till en 

avgörande vändpunkt i intrigen (s 35-36), som jag valt att upp

fatta som övergång till en andra akt, kan schematiskt beskrivas 

på följande sätt: 

s 5-8 o 

s 8-9 <-

s 9-11 o 

s 12 -> 

tövått friskt. Snart är det vår hurra 

Nutid (Panik) 

Dåtid (Bitterhet: "För fem år sedan. Då hade 

ju ingenting hänt. Ingenting.") (s 9) 

Nutid (Hat: "Jag hatar naturen för denna 

fräcka beständighet.") (s 11) 

Framtid (Förträngning och längtan: "Det luktar 
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s 12 o Nutid 

s 13-14 <- Dåtid 

s 25 o Nutid 

s 25-27 -> Framtid 

s 27 o Nutid 

s 29 o Nutid 

hurra.11 ) 

(Resignation: "Vad ska jag med vår

tecken. Med livstecken. Jag som snart 

ska dö.") 

(Psykisk bedövning och panikkänslor 

efter läkarbeskedet. Annika reser ensam 

till sommarstugan - tillbaka till barn

domsbygden. ) 

(Insikt och djup sorg.) 

(Vrede och sorg över att inte få vara 

med i livet: 

"Vad vill jag med ett liv efter detta? 

Med harpor och änglar och gyllene 

portar och ständigt gröna ängar i him

melens salar... allt det där de tröstar 

gubbar och gummor på ålderdomshem 

med?") (s 25-26) 

"Aldrig få veta hur det går. Med u-

länderna och atombomben och könsrol

lerna och narkotikaproblemet och Kina 

och Vietnam och Biafra och gemensamma 

marknaden och Mellanöstern och tjeck

erna... och vad som händer här hem

ma... och om Jacob blir statsminister en 

gång och..." ) (s 26) 

(Ordflödet lindrar något den paniska 

dödsångesten : 
11 Ja, jag pratar och pratar. Men jag 

måste, jag liksom håller mig själv i kra

gen på det sättet. Klappra klappra -

raderna löper som räddningslinor. Bok

stäverna marscherar fram och ställer sig 

som skyddsstaket mellan mig och orm

gropen.") 

( Själ vmordstankar ) 
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s 29 <- Dåtid (Minnesbild från förra sommarens ferie

arbete på ett ålderdomshem av en kvin

na som gråter därför att hon skäms 

över att hon önskar att hennes gamla 

mor ska dö.) 

s 30-35 o Nutid (Svår ångest) 

s 36 o Nutid (Vändpunkt i intrigen efter läsningen 

av Nalle Puhs hörna.) 
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KAOTISKT MEDVETANDEFLÖDE 

De trettio första sidorna, första akten, skildrar olika stadier 

av Annikas panik- och sorgereaktioner, då hon inser att hennes 

utmätta stund på jorden snart är över. 

De två första sidorna - den inledande monologen - fungerar 

som ett anslag så till vida att de ger en hel del fakta om huvud

personens biografi och familjeförhållanden (som dock läsaren själv 

får abstrahera fram ur ett osammanhängande flöde av informationer 

och känslouttryck), men framför allt för att de med språkliga 

medel omedelbart och expressivt avslöjar hennes desperation i nu-

situationen. 

Gunnel Beckmans berättargrepp i detta inledande avsnitt, då 

Annika saknar en medmänniska som mottagare, läsare, lyssnare är 

utformat helt som "stream of consciousness", vilket framgår av 

följande citat: 

söndag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag i dag 

är tisdagen den 2 mars jag fryser fastän stugan bågnar av 

värme och fotogenlampan är tänd och två stearinljus på 

bordet för hemtrevnadens skull tisdagen den 2 mars går 

solen upp 6.44 och ned 17.17 i Stockholm och i Göteborg 

går den upp 7.06 och ned 17.44 och dagens namn är Ernst 

så nu har vår lektor i kemi sin namnsdag och morgondagens 

namn är g g Gunborg och den fjärde mars har lille Adrian 

sin dag almanackan är ingen dum bok egentligen där finns 

mycke för Annika Gerd Maria Hallin att skriva av torsdage 

nej tisdagen den 2 mars när hon sitter ute i sommarstugan 

i Bredareds socken i Upplands län (s 5-6) 

Tankarna och associationerna rör sig enligt medvetandeström

mens okontrollerade flöden i dess ofullständiga och ologiska form. 

Syntaxen är sprängd, skiljetecknen saknas nästan helt, bokstäv

erna hamnar fel och den unga flickans associationer är tvångs-

mässigt fjättrade till triviala fakta runt det egna jaget och till al
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manackans alfabetiska namnuppräkningar, kungalängder och helg

dagsangivelser. 

Sannolikt går den vuxne läsarens tankar till världslitteraturens 

mest kända exempel på "stream of consciousness", nämligen Molly 

Biooms femtio sidor långa monolog i James Joyces roman Ulysses. 

Det finns många tekniska likheter mellan dessa två exempel på 

kaotiskt "ocensurerat" kvinnligt medvetandeflöde, men deras 

funktion i respektive texter skiljer sig åt på fler sätt än att Mol

lys monolog avslutar Ulysses, medan Annikas monolog inleder TTF 

Ulysses 

KAOS, EROTIK. 

Mollys monolog, som börjar och 

slutar med samma ord "Ja", 

har erotiken som referenspunkt. 

ORD, LÄNGTAN EFTER GE

MENSKAP 

Associationsstumparna och 

minnesglimtarna avslöjar ingen

ting om att Molly mognar eller 

utvecklar sin analytiska förmåga 

via sitt ordflöde. Orden har 

ingen mänsklig mottagare. 

Tillträde till festen 

KAOS, DÖD. 

Annikas monolog har hennes 

egen död som referenspunkt. 

ORD, LÄNGTAN EFTER GE

MENSKAP 

Monologen avslutas med en 

medveten reflexion om lämplig 

litterär genre och om mottag

aren av orden, dvs läsaren. 

I Romankonsten definierar Milan Kundera ordet "tema" som en 

existentiell undersökning, en granskning av enskilda ord. Roma 

nen skulle alltså, enligt denna Kunderas tes, vila på en grund

läggande pelare av temaord som analyseras, studeras och defi-
12 nieras genom hela berättelsen. 

I TTF tycker jag att dessa grundläggande ord finns som 

undertext redan i inledningsmonologen: Kaos, Död, Ord, Läng

tan efter Gemenskap. 
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DRÖMMEN OM MAMMA 

En tonårsflicka som Annika, som är på väg in i vuxenlivet, 

kan se sin mamma i två projektionsbilder. 

I den ena bilden, för många döttrar en önskedröm som aldrig 

blivit förverkligad, är hon Den Stora Goda Modern med öppen 

famn, alltid beredd att lyssna till, förstå och trösta sitt barn. Ett 

gott exempel ur litteraturen på en sådan altruistisk, kärleksfull, 
13 "moderlig" Mamma är Tove Janssons Muminmamma. (Jag upp

fattar nog också pojken Christopher Robin i Nalle Puh som mycket 

"moderlig" mot sina leksaksdjur.) 

Den andra bilden föreställer en "kamratlig" mamma. Tonårs

flickan och hennes mamma är jämnstora och flickan kan i sin mam

ma finna en modell av hur ett kvinnligt vuxenliv kan te sig. Den 

kamratliga mamma är någon vars identitet, öde och livsval den 

nästan vuxna dottern kan inspireras av - eller ta avstånd från. 

Den Stora Goda Modern representeras för Annika inte så 

mycket av hennes egen mamma som av hennes pappas mamma. 

Farmor. I sin farmors kök har Annika ofta upplevt något av en 

idyll med varma samtal, trygghet och hemkokta lingonpäron. I sin 

svåra kris i första akten längtar Annika våldsamt efter denna 

moderliga värld: 

Helst av allt skulle jag velat fly till farmor, men det var 

omöjligt det också. Hon fick hjärnblödning i julas, (s 23) 

Eftersom Annika inte har några syskon och hennes pappa läm

nade hemmet då hon var fyra år så är det hon och hennes mamma 

som utgjort kärnfamiljen och deras öden har varit hårt tvinnade 

till varandra. När Annika får sin dödsdom befinner sig hennes 

mamma sedan ett halvår för SIDAs räkning som läkare i Pakistan. 

Det är dock inte det geografiska avståndet som hindrar dottern 

från att skriva till sin egen mamma när hon vill ha någon som 

"lyssnar" till hennes förtvivlan. Den första personliga kommentar 

som Annika fäller om sin mamma avslöjar att när hon, barnet. 
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dottern, är vettlöst plågad av ångest så inger tanken på hennes 

mamma inte den trygghet som ligger i föreställningen om Den 

Stora Coda Modern: 

Nej nej nej vad är det för dumheter så här kan jag inte 

fortsätta måste skärpa mig ska jag skriva så ska jag skriva 

något ordentligt en novell eller ett brev eller bara en rap

port men något viktigt som tvingar mig att tänka jag kan 

inte skriva till mamma det är omöjligt (s 6) 

Den kryptiska informationen: "jag kan inte skriva till mamma 

det är omöjligt" har samma funktion som pistolen hos Anton 

Tjeckov. I ett ofta citerat yttrande har den ryske dramatikern 

sagt att hänger det en pistol på väggen i första akten, så måste 

den avfyras innan ridån går ned för sista akten. Ett anslag 

måste alltid fullföljas. 

Annika skulle i sin nästan outhärdliga situation som dödssjuk 

tonåring vilja regredera till att åter få bli ett spädbarn i trygg 

symbios med Mamma för att komma undan ångesten: 

Kände gråten spänna i magen, det gallskrikande barnet 

kunde varje ögonblick slita sig loss. (s 23) 

När Annika beskriver hur hon, samlad och effektiv, ordnar 

för avresan till sommarstugan som en självständig, vuxen kvinna 

kommer, som en kontrast (som hon själv närmast blir skamset 

överraskad av) den barnsliga lilla protesten med de klibbiga gelé

hallonen : 

Egendomligt effektiv och sansad rusade jag runt och ordna

de för avresan - skrev ett kort till Agnes, packade en 

bag, pyjamas, necessär, kofta, yllebyxor, lite mat, bytte 

till stövlar och långbyxor, målade ögonen, plockade ihop 

några skivor, kontrollerade tiden i busslistan... 

I kiosken vid busshållplatsen köpte jag ett kilo geléhallon. 

Kan du tänka dig ett kilo. Jag som aldrig fått lov att äta 

några sötsaker. Det är en av mammas få benhårda prin

ciper. 

Dom ligger där fortfarande i en skål, orörda. En fånig 

klibbig liten protest, (s 24) 
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Annika vill själv tolka sin handling så att det trotsiga barnet 

i henne protesterar mot den stränga moderns auktoritet. Den 

tolkningen förefaller inte särskilt trovärdig eftersom Annika inte 

är auktoritärt uppfostrad. För läsaren öppnar sig ytterligare 

en tolkning - att dottern, trots att hon själv inte är medveten om 

det, protesterar mot att hennes mamma så sällan är Den Stora 

Goda Modern och att hon nu inte alls finns till hands när hennes 

lidande barn behöver tröst. 

De informationer som Annika ger läsaren (och därmed sig själv) 

om sin mamma kommer droppande och de har en sökande karaktär. 

Liksom de flesta unga människor har den Annika vi möter i första 

akten en vag bild av sina föräldrar. Hon vet att hennes mamma är 

tystlåten och inte talar "så mycket om sitt" (s 28) och att hon 

sover dåligt och använder sömntabletter, men hon har aldrig re

flekterat över varför det är så. 

Det är först efter den vändpunkt i intrigen, som inträffar 

sedan Annika funnit en smula ro hos Nalle Puh och vill påbörja 

sin vandring bakåt i minnet, som hon känner behov av att se 

och förstå sin mamma som individ, som yrkeskvinna och privat

person. Innan dess är den vaga bild Annika har av sin mamma 

sprungen ur det sorgsna barnets omedvetna längtan och behov. 
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FRÄN NU-TID TILL PUH-TID 

När Annika, ensam i sommarstugan, läser barnboken Nalle 

Puhs hörna förändras hennes sinnesstämning och hon börjar rentav 

längta efter en liten godbit av något slag: 

Jag tror jag ska försöka gå och lägga mig på soffan och 

läsa om hur Puh och Nasse byggde ett hus åt lor. Om nå

gon ska kunna trösta en så är det väl han. Tiddelipom. 

Kanske jag också ska försöka äta en smörgås och koka lite 

te... (s 36) 

Av det citerade stycket ovan framgår att Annika också åter

vunnit språket. Meningarna är grammatiskt fullständiga i stark 

kontrast till den sönderhackade syntaxen i den inledande monolo

gen. Hysterin har för en stund släppt taget om den sjuka flickan 

och hon förmår bättre än nyss bringa reda i sina tanketrådar. 

Det är med humor som hon härmar den vänlige Nalle Puhs re

fräng : "Tiddelipom". 

När Annika fick sin dödsdom reste hon till sin barndomsbygd. 

Hon reste dit för att få vara i fred, men säkert var resan också 

en symbolisk färd tillbaka till barndom och barnslighet. Nalle Puh 

i A A Milnes barnböcker från 1926 och 1928, som varit Annikas 

barndomslektyr, är en björn med en mycket liten hjärna. När 

Annika nu låter sig tröstas en smula av hans humor och under

fundiga visdom förmår hon tränga genom sin ångest för den hot

fulla framtiden, "ormgropen" (s 27), och få en stunds vila i nuet. 

I den västerländska kulturen framställs död och tidlöshet 

nästan som synonyma begrepp och följaktligen uppfattas också 

liv och tid som tätt knutna till varandra. I Nalle Puhs sensuella 

värld är klockan inte en tidräknare utan bara en skojig leksak 

och att planera för annat än den allra närmaste framtiden intres

serar honom föga. I "Puh-världen" är det det goda livet här och 

nu som räknas och i "Puh-tiden" är rm nästan alltid "nästan 

elva", d v s lagom tid för en godbit av något slag! 
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Mötet med Nalle Puh i slutet av första akten hjälper Annika 

att komma i kontakt med barnet inom sig och återerövra sin nu-

känsla. 

Vändpunkten i intrigen - efter det att Annika nu som tonåring 

en stund trätt in i Puhs värld - innebär att hon kan orka vandra 

bakåt i tiden förbi de sista dagarnas trauma. Hon får kraft att 

på allvar bearbeta avgörande händelser tidigare i livet - mötet 

med sin pappa, kort före hans död, erfarenheterna från förra 

sommarens tjänstgöring som biträde på ett ålderdomshem samt, 

framför allt, förhållandet till sin mamma och relationen till pojk

vännen Jacob. 
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ANDRA AKTEN (S 36-91). KRIS OCH UTVECKLING 

"Den allvarligaste krisen under uppväxttiden har jag kallat 

identitetskrisen. Den uppträder under den period i livet då 

varje ung människa måste skaffa sig perspektiv på sig sjSIv, 

välja väg och bestämma sig för en yrkesidentitet, då det 

måste ske en integration av resterna från barndomen och 

förväntningarna inför vuxenlivet, då den unge måste finna 

ett sammanhang mellan det han vet om sig själv och de för

väntningar som han blir allt tydligare medveten om att and

ra har på honom..." (Ur Betty Friedan: Den feminina mys

tiken, citerat i TTF, s 45)1** 

Annikas vandringar i tiden i andra akten mot identitet och 

samhörighet kan beskrivas på följande sätt: 

s 36 o Nutid 

s 36-53 <- Dåtid 

s 53-58 <- Dåtid 

s 58-59 o Nutid 

(Hysterin släpper och Annika beslutar 

att berätta om Jacob.) 

(Minnesbilder av och reflexioner om 

Mamma och Jacob så som Annika upp-

levat dem de sista åren.) 

(Minnesbilder av och reflexioner om 

gamla människor som Annika mött under 

förra sommarens feriearbete på ett ål

derdomshem. ) 

(Annika förmår analysera sitt själstill

stånd: 

"Medvetandet tycks ha spaltat upp sig 

i två olika lager på något sätt - ett 

undre där jag visste och kom ihåg, men 

ett som verkade förbluffande avtrubbat 

och stillsamt. Ett övre och nästan 

muntert. Blir man sån kanske efter en 
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s 60-61 <- Dåtid 

s 62 o Nutid 

s 63-90 <- Dåtid 

s 91 o Nutid 

chock." (s 59) 

(Minnesbilder av och reflexioner om 

Farmor och naturupplevelser i barn

domen . ) 

(Annika beslutar att berätta om Pappa.) 

(Minnesbilder av och reflexioner om det 

första mötet med Pappa på fjorton år -

det mötet som också blev det sista.) 

(Annika läser det hon skrivit till Hele

na om Pappa och känner "en förankring, 

en kunskap... en samhörighet.") 
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VANDRINGSDRAMAT 

Första akten i TTF präglas av dödsångest och kraftlöshet 

medan andra akten skildrar en livskris. Med begreppet "kris" me

nar jag prövningar och avgörande vändpunkter som - i lyckliga 

fall - kan leda till utveckling och beslutsamhet. Också i andra 

akten är Annika skakad av medvetandet om sin nära förestående 

död, men hon är inte paralyserad av skräck. 

Den kris som Annika bearbetar i det vandringsdrama som ut

gör mellanakten har aktualiserats och accentuerats av dödshotet, 

men orsakerna till hennes identitetskris finns i erfarenheter som 

tidsmässigt ligger före läkarbeskedet vårvintern 1969. 

Det första ordet i vad jag kallar andra akten är ]ac[ (s 36) 

och det sista ordet är samhörighet (s 91) och dessa båda ord är 

centrala i Annikas berättelse om kriser och möten. 

Nuhandlingen löper över ett och ett halvt dygn och börjar 

med att Annika den andra kvällen i sommarstugan - efter den dag 

av svår plåga som skildras i första akten - skriver till Helena 

att hon känner sig riktigt vettig: 

Jag vet inte om det var Nalle Puh, smörgåsarna och teet 

eller huvudvärkstabletten som fick hysterin att släppa en 

stund. Just nu känner jag mig faktiskt riktigt vettig. Så 

pass klar och vettig att jag i alla fall ska försöka berätta 

för dig om Jacob nu, fastän det är sent. (s 36) 

De ganska få gånger som hon under sina intrapsykiska vand

ringar hamnar i sitt nu (s 36, s 58-59, s 91) förvånas hon över 

att hon känner sig ganska lugn. 

Det är en allmänt förekommande uppfattning i vår tid att en 

autentisk människa, som är trygg i sin identitet (där könsrolls

identiteten utgör en viktig del) inser att frågorna om mening 

och ideal till slut bara kan lösas av henne själv. Jag delar den 

uppfattningen men vill samtidigt hävda att en oerfaren människa 

måste lära känna olika alternativ och pröva olika ståndpunkter 
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innan hon har underlag nog att göra egna ställningstaganden. 

Att få perspektiv på sin identitet, välja väg och finna mening med 

livet är inte bara en meditativ process, utan också en social in-

teraktion och ett ständigt pågående intellektuellt arbete. 

I mellanaktens många och långa vandringar eller resor bakåt i 

tiden är det viktigaste resmålet för den unga flickan att finna 

sitt "jag". Och det går inte för Annika att komma till insikt om 

vem hon är och vem hon kan bli om hon inte relaterar till andra 

människors erfarenheter och tankar. 

Läsaren får via Annikas berättelse om avgörande möten, samtal, 

händelser och läsupplevelser i hennes liv konfronteras med ett 

antal människor ur "verkligheten" och ur litteraturen, som repre

senterar olika grader av mänsklig mognad eller skilda förhåll

ningssätt till livsäventyret. I Annikas monolog stiger de fram, 

från och med mellanakten, som levande gestalter eller som repre

sentanter för idéer och tankemönster. Gemensamt för dem alla är 

att det finns något hos var och en som Annika kan säga ja till och 

något hon måste säga ne[ till och därför är de hennes medspelare 

(eller motspelare) i det dramatiska sökandet efter identitet och i 

undanröjandet av kaos för att bygga upp en känsla av Mening. 

De viktigaste stationerna i mellanakten för vandraren Annika 

är 

Familjen: Jacob 

Mamma 

Pappa 

Livsåskådningarna och tankemönstren: 

Det ekologiska alternativet 

Det politiskt radikala alternativet 

Det humanistiska alternativet 

Det existentialistiska alternativet 

samt 

Dödsmedvetandet 

Milan Kundera har i Romankonsten följande utläggning om för

hållandet mellan verkligheten och romanen: 

Utanför texten befinner vi oss i en värld av påståenden: 
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alla människor är säkra på sin sak: en politiker, en filosof, 

en portvakt. I romanens värld är det ingen som påstår nå

got: det är lekens och hypotesens värld. Romantänkandet 

är till sin karaktär frågande, hypotetiskt. 15 

Att läsa TTF är inte att få "kunskap" om romanpersonerna 

eller om några livsåskådningsmodeller. Den är ingen handbok vare 

sig i psykologi eller filosofi. Den är en lek, där författaren ska

pat en gestalt som är skattsökare. Hon söker livets mening. I 

sitt sökande prövar hon om människor hon känner och tankar hon 

stött på kan hjälpa henne att finna skatten. Hon skriver om sin 

lek och skrivandets hemlighet är att någon läser liksom talandets 

är att någon lyssnar. Romanläsaren dras in i leken och inbjuds 

att själv pröva alternativen och hypoteserna. 
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FAMILJEN 

Jacob 

Jacob har varit till stor glädje för Annika och hennes mamma 

som, innan Jacob blev Annikas pojkvän, bägge varit mycket iso

lerade efter att ha flyttat från Roslagen till Stockholm: 

Nu var vi inte ensamma längre om kvällarna, vårt vardags

rum var alltid fullt av Jacob och hans vänner och alla tura

des om att breda smörgåsar och koka te och ta upp ölbu

teljer. Och mamma och jag matades med nya böcker och tid

ningar om u-länder, könsroller, Vietnam, Mellanöstern... 

(s 38) 

I början av bekantskapen med Jacob var Annika förälskad, be

undrande och smickrad av den självsäkre nationalekonomens upp

vaktning och hon fann sig i att vara mottagande, passiv och 

osjälvständig - symptomatiskt var t ex att hon inte vågade berätta 

för en hänförd Jacob att hon tyckte att den första film som de 

såg tillsammans, Ulysses, var otäck och svårbegriplig. När 

modern reste till Pakistan började Jacob tala om att han och Anni

ka skulle gifta sig, vilket gjorde Annika vettskrämd. 

I brevet till Helena är hon själv förvånad över sin starkt ne

gativa reaktion på frieriet eftersom hon älskar Jacob: 

Jag älskar honom ju. Ifall jag nu alls vet vad älska är. Det 

är ett jättestort ord som man slänger omkring sig så lätt

sinnigt, man läser och hör det överallt och det tas för 

givet att man ska veta vad det betyder precis som äta eller 

tänka eller springa. 

Men när vi ligger med varandra är jag nästan alltid full

komligt lycklig. Kanske det beror på att vi då... jag vet 

inte hur jag ska förklara... att vi då är på samma nivå 

eller nåt, åh, det är så svårt att uttrycka - mest för att 

jag inte riktigt förstår det själv, (s 41 f) 
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Annika kallar sin skrämda reaktion vid Jacobs frieri för "bör

jan till ett slags uppvaknande" (s 41). Hon hade den gången 

ännu inte ord för vad det var hon skulle vakna upp till - men nu 

vet hon att det handlar om hennes identitet. Föraktfullt liknar 

hon sig själv i egenskap av Jacobs flickvän och lärjunge inte vid 

en reflekterande människa utan vid en "fullproppad docka". (s42) 

Det är inte bara politiskt som Jacob velat forma Annika. Han 

har också mycket bestämda åsikter om deras respektive familjer, 

åsikter som han vill att flickvännen ska dela. Han fnyser åt 

Agnes och tycker att hon är borgerlig, detta trots att Agnes de

lar flera av hans politiska åsikter, och han är orolig när han 

tror sig ana att Annika påverkas av "Agnes historiska syn och 

förlegade gamla liberalism" (s 49). Han fnyser åt vad han kallar 

för "Sörgårdensromantik" hos Annikas farmor och han fnyser ock

så åt sin egen pappa, som kommit ur arbetarklass men arbetat 

upp sig och blivit pamp. 

Överhuvudtaget är för honom den äldre generationen "bara 

några gamla knasbollar som det gäller att göra uppror emot" 

(s 52) skriver Annika till Helena när hon börjat erkänna för sig 

själv att det finns sidor hos Jacob som hon har svårt att fördra. 

Och hon anförtror väninnan att hon för ett ögonblick hatade ho

nom när han ingenting ville begripa av hennes berättelse om sina 

upplevelser bland de gamla sorgsna människorna på ålderdoms

hemmet. 

Kort innan Annika fått beskedet om att hon lider av leukemi 

hade hon läst två sinsemellan helt olika böcker som påverkat, och 

i nu-handlingen i andra akten ännu påverkar, dels hennes för

hållande till Jacob, dels hennes perspektiv på sig själv. Läsningen 

av och tankarna kring dessa litterära texter innebär, liksom läs

ningen av boken om Nalle Puh, en vändpunkt i intrigen. 

Den ena boken är en amerikansk feministisk debattskrift. Den 

feminina mystiken. När Annika läst Betty Friedans definition av 

Identitetskrisen - som jag citerat i ingressen till detta avsnitt -

tyckte hon sig ha fått en förklaring till sin diffusa känsla av 

otillfredsställdhet. 
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Hon började för första gången på allvar fundera över vad hon 

visste om sig själv och om hur hon gjorde sina viktiga val i livet. 

Var det t ex hennes eget val att gå i mammas fotspår och utbilda 

sig till läkare eller var det något som Jacob och hennes mamma 

bestämt åt henne? 

När hon frågade Agnes om i vilken ålder hon var då hon fann 

sin identitet svarade Agnes skrattande: 

- Vad sa du? Min identitet? Ja du... låt mig tänka... jag 

var nog över fyrtio... förresten är jag inte säker på att 

jag har funnit den än. (s 46 f) 

Agnes, som också läst Den feminina mystiken, antydde i sitt 

svar att sökandet efter identitet är en livslång process. Hon re

kommenderade Annika ännu en bok - om hon inte bara ville tänka 

utan också skratta och gråta litet - romanen Hunden som äntligen 
16 

visslade av Max Lundgren. 

När Annika läst denna tragikomiska kärleksroman gjorde hon 

ett revoltförsök mot Jacob. Jacob blev irriterad över att Annika 

läst och njutit av en bok, som han, fast han inte själv läst den, 

inte fann väsentlig i stället för de politiska artiklar som han 

skickat henne. Då kröp "ett otäckt kallt raseri" (s 48) upp i 

halsen på flickvännen: 

- Men om jag sagt att den handlade om miljöförstöring i Mälar

dalen eller rasfrågor i USA eller svälten i Indien - då hade 

du genast förstått att det var en väsentlig bok, inte sant? 

- Naturligtvis, för då hade det gällt viktiga och väsentliga 

problem... 

- Är inte människans ensamhet och behov av kärlek och 

tröst också väsentliga problem? (s 48 f) 

Det var då Annika gjorde en revolt som överraskade dem 

bägge - hon gjorde slut med Jacob. Liksom hon blev förvånad 

över sin förfäran vid tanken på att bli gift med Jacob blev hon 

nu häpen när hon hörde sin röst säga de avgörande ord, som in

nebar hennes avsked från och uppror mot pojkvännen som försökt 

modellera hennes "jag" efter sin vilja: 

- Det är fråga om att jag vill vara ifred, förstår du inte 
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det, jag måste försöka få möjlighet att tänka en enda liten 

tanke som är min egen... (s 50) 

Med freudiansk terminologi skulle det heta att jagets (Annikas) 

undermedvetna i revoltögonblicket hävdade sig mot hennes överjag 

av passivt mottagande kvinnoroll. Men när Annika strax därpå 

brast i gråt var det undermedvetnas kapitulation nära förestående. 

Annikas kommentar i brevet till Helena om revolten som kom 

av sig kan uppfattas som en parodi på konservativa könsrolls

mönster. När hon har kommit så här långt i sin berättelse om för

hållandet till Jacob är det en öppen fråga om läsaren ska tolka 

hennes ironiska ton som uttryck för självförakt eller för kvar-

hållen opposition. Det är med bitande självironi hon kallar sig 

själv för "den lilla flickan" när hon beskriver hur Jacob med mju

ka ord och ljuva smekningar tystade henne. Den nästan poetiska 

beskrivningen av den kyssande mannen får mig att associera till 

Hjalmar Gullbergs dikt "Kyssande vind". I den dikten kysser 

mannen bort kvinnans tankar på den man hon tillhör medan man

nen Jacob i Annikas berättelse kysser bort "den lilla flickans" 

tankar på en egen identitet: 

Och snart låg han bredvid henne och kysste hennes mun 

och hennes hals och hennes bröst. 

Och snart mycket snart hade den duktiga lilla flickan all

deles glömt bort att hon nånsin hade bekymrat sig över ett 

så fint och krångligt ord som identitet, (s 52) 

Det var inte Jacobs åsikter som Annika försökte revoltera 

mot - det framgår av de samtal som hon förde med sin pappa att 

hon var av samma uppfattning som Jacob i många frågor. Hennes 

revoltunge var ett ne[ till en ensidig rationalism och till ett för

nekande av känslan och också till att bli påprackad ställningsta

ganden och ett ja till ett andrum där hon kunde få växa i sin 

egen fart och formulera sina tankar med egna ord. 

I det långa "samtalet" om sin relation till Jacob med den kvinn

liga brevvännen som "talar samma språk" får Annika ge ord för 

sin ambivalens inför pojkvännen/läraren som hon stundtals hatar 

trots att hon älskar honom. 
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I min bok om Max Lundgrens författarskap^7 ingår ett avsnitt 

som handlar om den ideologiska barnboksdebatten i slutet av 1960-

talet, där jag med några exempel visar att marxistiska kritiker 

som Gunila Ambjörnsson och Sven Wernström vid denna tid efterlys

te entydiga budskap i barn- och ungdomsboken. Några författare, bl 

a Max Lundgren, Lennart Hellsing och Gunnel Beckman, värjde sig 

mot detta. Jag för där ett resonemang om att grälet i TTF mellan An

nika och Jacob om Hunden som äntligen visslade var ett inlägg av 

Gunnel Beckman i barnboksdebatten "på ett skyddat område" (s 194), 

nämligen i hennes egen bok. Det finns alltså en möjlighet att tolka 

motsättningen mellan Annika och Jacob också som en litterär debatt, 

där den fiktiva personen Annika förmedlar Gunnel Beckmans esteti

ska ståndpunkter medan den fiktive personen Jacob förmedlar en mer 

politiskt "nyttig" litteratursyn. 

Mamma 

Mötet med Jacob var underbart inte bara för Annika utan ock

så för hennes mamma som kom att inspireras av honom till ett 

aktivt politiskt engagemang. När Annika i vandringen i minnet i 

andra akten börjar analysera den bild hon har av sin mamma som 

vuxen kvinna, "den kamratliga mamman", slås hon av kontrasten 

mellan moderns utåtriktade sociala liv efter Jacobs intåg i den 

lilla familjen och hennes isolerade liv, under Annikas hela barn

dom, som frånskild, ensam kvinna och provinsialläkare på lands

orten. Annika delar in sitt och moderns liv i "efter Jacob" och 

"före Jacob" och det minne hon har av tiden "före Jacob" var 

att hennes mamma inte hade några intressen utöver arbetet och 

dottern. I brevet till Helena ställer hon frågan om förklaringen 

till moderns ensamhet och tystlåtenhet innan Jacob förändrade 

deras liv kan bero på att hon kom från Norrland eller möjligen 

på att hon fått men för livet av skilsmässan från Annikas pappa. 

Annika har levt mycket nära sin mamma hela livet, men aldrig 
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tidigare sett henne utifrån eller diskuterat henne, vilket gör att 

det förefaller mig psykologiskt realistiskt att hennes förklarings

modell till moderns personlighet och beteende i detta skede av 

intrigen är så onyanserad och klichéartad. 

Att denna dimmiga föreställning om vem hennes mamma är stått 

i vägen för hennes egen identitetsutveckling börjar Annika ana 

efter mötet med sin pappa. När hon berättar för Helena om de. 

dagar då hon som tonåring fick lära känna sin pappa gör hon 

följande reflexion, som gäller båda hennes föräldrar: 

- Hur ska man nånsin kunna hitta sig själv... veta något 

om sin... identitet om man inte känner sina föräldrar? 

(s 74) 

Det var genom samtalen med sin pappa som hon kom till insikt 

om och fick ge ord för att hon (liksom fadern under äktenskapet) 

många gånger plågats av sin mammas reserverade attityd och 

svårighet att i ord ge uttryck för sina känslor: 

- Hon är behärskad... och så... så... har hon svårt att 

uttrycka vad hon känner... jag vet det för jag har själv 

tyckt att det var väldigt jobbigt många gånger... (s 76) 

Man skulle kunna tycka att de kritiska kommentarer som Anni

ka och hennes pappa fäller om modern - som blivit bedragen av 

sin äkta man, vilken under många år efter deras skilsmässa miss

brukar alkohol och försummar deras enda barn, medan hon ensam 

försörjt sig och barnet och gett det en god uppfostran - är djupt 

orättvisa. 

Men Annikas möte i minnet i andra akten med sin mamma har 

inte till funktion att informera Helena om hurdan Annikas mamma 

faktiskt var som hustru eller faktiskt är som kamrat till en halvvuxen 

dotter, utan minnesbilderna av modern är valda av Annika för att 

förklara sanningar om hennes eget inre tillstånd. I denna fas av 

sitt identitetssökande har Annika behov av att hitta negativa mot

bilder till den idealiserade bild hon har haft hela livet av sin duktiga 

mamma. Tesen Den Goda Modern behöver antitesen Den Onda Modern 

om barnet i sin föreställningsvärld så småningom ska kunna få en ny

anserad och realistisk bild av den person hennes mamma är. 
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Pappa 

Annika har vuxit upp utan kontakt med sin pappa som alltid 

fått förhinder den sommarmånad som det var avtalat att han skulle 

vara tillsammans med sin dotter hemma hos Annikas farmor. Detta 

gjorde att Annika började glömma honom och hon skriver till Hele

na att hon inte saknade honom. Visst var hon avundsjuk på de 

kamrater som hade en pappa "men det var begreppet en Pappa -

inte just pappa som individ" (s 67). Ingen hade någonsin talat 

med henne om fadern, inte ens hennes farmor av lojalitet med 

Annikas mamma. När Annika en gång frågade sin mamma varför 

föräldrarna skilts svarade hon kort att pappa träffat en annan 

kvinna, medan farmor, däremot, vid ett tillfälle sagt att orsaken 

till skilsmässan var att föräldrarna inte passade för varandra. 

Mer än så hade Annika inte vetat om orsaken till att hennes pappa 

lämnat henne då hon var fyra år och sedan förblivit borta ur 

hennes liv i fjorton år. 

Den sista geografiska platsen Annika besöker i sin vandring i 

minnet i mellanakten är Farmors trivsamma kök. Tidpunkten är 

hösten 1968. Plötsligt stod pappa på tröskeln: 

Vi stirrade på varandra utan att säga ett ord. Bara såg 

och såg. Han såg en främmande tonåring med mammas hår 

och mammas haka och mammas näsa. 

Och jag såg en främmande halvgammal man med grå hud och 

påsar under ögonen. En åldrad och förfulad upplaga av den 

unge mannen i beredskapsuniform som stod på byrån i far

mors finrum. Men i detta grådaskiga ansikte satt mina bru

na ögon. (s 67) 

Mötet med pappa, som kom att vara i fyra dagar eftersom han 

blev svårt sjuk och behövde Annikas omvårdnad, fyllde henne 

med många olika känslor. Hon skriver till Helena att den första 

känslan nog var intensiv motvilja, men när fadern började tala 

jagades denna motvilja undan och det blev "ett underligt virrvarr 

av stumhet och prat skratt tystnad blyghet motstånd ängslan..." 

(s 66). 
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Efterhand upptäckte Annika att hon liknade sin pappa. Också 

denna upptäckt väckte motstridiga känslor inom henne: 

Det skrämde mig. Och samtidigt växte det fram en... en 

ömhet... ett dunkelt igenkännande, (s 67) 

Feber, värk och upphetsningen över att dottern fanns vid 

hans sida fick Annikas pappa att tala och "snart flöt hans ord 

som en andfådd ström" (s 69). 

Faderns berättelse, lika mycket riktad till honom själv som till 

dottern, var en anklagelseakt för att han hela livet skyllt på 

andra för sina misslyckanden och olyckor. Han tog på sig nästan 

all skuld för att ha misslyckats som yrkesman, make och far, men 

han var tacksam över Annikas tafatta försök att trösta honom. 

Med en lätt travesti på Stig Dagermans ord om att vårt behov av 

tröst är oändligt, sade han till dottern: 

- Tack för trösten, min tös, mitt behov av tröst är enormt! 

(s 76) 

Annika berättar för Helena att de fyra dagar som hon fick med 

sin pappa kändes som fyra år därför att de var så fulla av upp

levelser och känslor. Hon lärde på dessa dagar känna honom 

bättre - med alla hans tillkortakommanden, fördomar, rädslor och 

drömmar - än hon lärt känna sin mamma under hela livet därför 

att han gav henne sitt fullkomliga förtroende och en naken upp

riktighet. 

Strax innan ambulansdörren slog igen och Annikas pappa 

tryckte sin dotters hand för sista gången var det Annikas tur att 

vara öppenhjärtig och hon berättade för honom om Jacob och sig 

själv. Hon beskrev då Jacob som "den starka sorten", medan 

hon själv bara var "ett slags talande papegoja som härmar alla 

människor omkring sig" (s 90). Då blev det faderns tur att lind

ra dotterns självförakt och han tröstade henne med att det be

rodde på hennes ungdom att hon ännu inte visste något om sig 

själv. Avskedsrepliken löd: 

- Men var rädd som fan om ditt självförtroende... (s 90) 

I nu-berättelsen i TTF varar berättelsen om mötet med fadern 

en hel dag, vilket i bokens text blir nästan trettio sidor. Annika 
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minns i nu-handlingen oändligt mycket av det fadern berättade 

för henne därför att det var så viktigt för hennes identitet och 

självkänsla den gången och fortfarande är det. 

Efter faderns död hade Annika längtat i ett halvt år efter 

någon att tala om honom med och när hon nu, efter en natts 

sömn, läser igenom vad hon berättat för Helena om sig och sin 

pappa konstaterar hon att det har känts fint att få skriva av sig. 

Samtidigt funderar hon över skillnaden mellan minnet och be

skrivningen av minnet: mellan upplevelsen av det förflutna och 

orden som beskriver upplevelsen. 

"Samhörighet" - det ordet avslutar andra akten. Samhörigheten 

och vi-känslan med fadern gav Annika en grundtrygghet som nog 

också skyndade på emancipationen från ett delvis negativt bero

ende av Jacob. 

I samtalen med pappa fick Annika för första gången respekt 

för sina egna åsikter av en man och hon fick konfronteras med 

sjukdom och lidande. Men när den svårt njursjuke mannen ville 

tala med sin dotter om döden och sin dödsskräck värjde hon sig -

ett sådant samtal var hon den gången, då hon ännu inte påbörjat 

sitt krisarbete, inte mogen eller modig nog för. 
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LIVETS MENING: IDEER OCH TANKEMÖNSTER 

TTF innehåller en livsåskådningsproblematik. Ett försök att 

beskriva den ter sig på följande sätt: Några av textens männi

skor - som Annika möter och påverkas av i sin resa i tiden - är 

bärare av olika kollektiva åsiktsbildningar eller tankemönster. De 

är mer eller mindre medvetna om detta och de använder tanke

strukturerna på olika sätt: för att kunna svara på frågor, för 

att kunna ställa frågor, för att tolka livet eller för att få tröst. 

Ingenstans i Gunnel Beckmans ungdomsroman nämns sådana 

teoretiska begrepp som ekologi, marxism, humanism eller existen

tialism, men i Annikas trevande undersökning av tillvarons karta 

i andra akten av TTF prövas förhållningssätt till livet som har 

anknytningar till sådana och liknande begrepp. 

Det enda liv Annika räknar med är det jordiska livet som 

ändas med den biologiska döden. Det finns inget kristet alterna

tiv i TTF. Ingen av Annikas medspelare i livsäventyret redovisar 

en personlig gudstro förbunden med tanken om Kristi ställföre

trädande lidande och Annika säger själv att hon inte kan begripa 

hur människor kan få någon tröst ur tanken på ett evigt liv. Det 

är meningen med och målet för hennes eget liv och relationen till 

andra människor och till samhället - men inte till Gud - som Anni

ka utforskar i vandringsdramat. 

Det ekologiska alternativet 

Annika beskriver ofta sina svåra känslor eller upplevelser med 

ett antropomorfistiskt bildspråk där hon tolkar naturen som lika 

"ond11 som sin sjukdom. 

Över horisonten låg solen och vräkte sig i all sin kulörta 

känslosamhet, (s 11) 
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Naturen verkade hotfull och farlig., som om illasinnade 

väsen gömde sig bland häckarna och buskarna, (s 58) 

Tanken om en levande natur med inneboende krafter har en 

vetenskapsteoretisk anknytning till ekologin eller ekosofin som 

bygger på en helhetssyn på samspelet mellan naturen och männi

skan. När Annika får ångestattacker längtar hon våldsamt efter 

livet hos farmor på landet, ett liv som följer årstidernas rytm och 

där människan anpassar sig till naturen i stället för tvärtom. 

Annika har av sin farmor fått både kunskap om och respekt för 

naturen. 

Sörgården-tillvaron hos farmor utgör också en kontrast till 

den storstadsmentalitet som Jacob representerar. 

Det politiskt-radikala alternativet 

Marxism är en materialistisk världsåskådning, där människan 

inte bedöms som individ utan som samhällsvarelse. Hos Marx är 

individens val betingade av hans sociala och ekonomiska position 

i produktionslivet. Därför finns det enligt marxismen ingen indi

viduell frigörelse. Den enda vägen till frihet är klasskampen och 

arbetarklassens emancipation. 

De ungdomar, "den unga vänstern", som anslöt sig till poli

tiskt-radikala tankar i slutet av 1960-talet var oftast marxister. 

Annikas pojkvän Jacob har en socialistisk grundsyn. Han 

ställer inga frågor, men anser att hans ideologiska kunskaper gör 

att han vet svaren på de flesta frågor. Annikas mamma har i 

både ord och handling bejakat Jacobs alternativ - det politiskt-

radikala alternativet. Också för Annika ter sig mycket av det 

som Jacob och 1960-talsradikalismen står för som något gott och 

positivt. Också hon drömmer om en bättre värld utan förtryck. 

Men när hon börjar ställa frågor som: "Är inte människans ensam

het och behov av kärlek och tröst också väsentliga problem?" 

(s 49), märker hon att den rationelle pojkvännen, som bättre ser 
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saker och ting "som ligger på längre avstånd" (s 120), blir irri

terad. 

Annika kommer så småningom till insikt att hon får söka hjälp 

att formulera och besvara existentiella och emotionella spörsmål 

tillsammans med andra människor än Jacob. Vid sin pappas sjuk

läger får hon för första gången stå för sitt "världssamvete" (s 85) 

samtidigt som hon ger ord för och uttryck åt kärlek och tröst i 

gemenskap med sin pappa. 

Det humanistiska alternativet 

Annikas mamma hade i sin ungdom i Uppsala under kriget en 

tro på att det goda i och mellan människorna skulle segra -

humanistiska ideal som hon verkar närmast generad över tjugo 

år senare. Däremot förefaller det som om Agnes ännu 1969, då 

nu-handlingen i TTF utspelas, har kvar sin tilltro till den en

skilda människan och till hennes förmåga till etiskt goda val. 

Humanismens människosyn är i grunden optimistisk och indivi

dualistisk. Efter 1968 uppfattades humanistkulturen av många 

marxistiska studenter som ett maktinstrument för de privilegiera

de klasserna. Medvetenheten om tredje världens problem medförde 

att man under studentrevoltens tid uppfattade den västerländska kul

turen som onyttig, elitistisk och falsk. "Finkultur" blev ett invektiv. 

Agnes tillhör definitivt den välutbildade och privilegierade 

övre medelklassen. I Jacobs ögon är hennes liberala humanism 

hopplöst borgerlig och det var säkert menat som provokation när 

han en gång gav henne Maos lilla röda i julklapp. Agnes sök

ande attityd till livet och hennes respekt för Annikas förmåga att 

som självständig människa själv utforma sina tankar utgör en kon

trast till Jacobs politiskt-auktoritära attityd. Att samtalen med 

Agnes betytt mycket för den sökande unga flickan framgår av 

det stora utrymme Annika ger sin släktings tal och tankar i sina 

brev till Helena. 
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Det existentiaiistiska alternativet 

Frihet tJJM något är det som ger människan hennes värdighet 

enligt den existentiaiistiska idétraditionen. Frihetens komponenter 

är ansvar, val, handling. Människan är ansvarig för alla sina 

val och detta medför ångest. Hennes uppgift i livet är att vara 

ärlig och äkta (autentisk) och acceptera ansvaret - inte skylla 

ifrån sig på ödet, social bakgrund, dålig karaktär eller något 

annat. Vad en människa är kan inte avgöras i förväg, det visar 

sig först i vad hon väljer att bli i konkret liv. 

Fransmannen Albert Camus är en existentialistisk författare. I 

La Mythe de Sisyphe (1942) diskuterar han hur den lidande, evigt 

stenbärande Sisyfos väljer att leva: "Hans öde tillhör honom. 

Hans klippa är hans." ^ 

Enligt Camus och en del andra existentialister kan valet att 

se sitt bittra öde i ögonen vara en stillsam utmaning mot detta 

öde och därmed en lindrande bearbetning av livets grymmaste 

sanningar - t ex sanningen att vi ska dö. I den första akten av 

TTF blir den unga Annika desperat och överväger självmord när 

hon inser hur allvarlig hennes sjukdom är. I den andra akten 

väljer hon att ta vara på sitt liv samtidigt som hon fortsätter att 

hata tanken att hon nog inte ska få leva så länge till. 

Också tanken på hur livet ska levas medför att Annika efter

hand inser att hon måste göra val. Efter att ha prövat olika 

alternativ i tankarna väljer hon att säga ja till de delar av Jacobs 

intellektuella och socialistiska alternativ, farmors känslovarma och 

naturnära alternativ och Agnes humanistiska och liberala alterna

tiv som hon själv kan omfatta och nej till de delar som hon inte 

behöver. Hon har i sin bearbetning av ångesten dragit nytta av 

den kollektiva erfarenhet som alla tankemönster vilar på, men 

hennes fortsatta resa genom livet är individuell. Andras tankar 

blir inspiration, men inte rättesnören. Annika gör existentiaiist

iska val i sina tankar och i konkret liv. 

Under den dialektiska monologens förlopp övergår jagberätta

rens kaotiska ångestkänslor till att bli en existentiell, fruktbar 

59 



ångest. Hon lämnar sitt omedvetna liv - där t ex pojkvännens 

tankar och åsikter dominerade över hennes egna - för att våga 

språnget, våga tänka och handla självständigt. 
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DÖDSMEDVETANDET 

Kan man lära sig dö - finns det någon sorts "ars morendi11? 

Kan döden bli ett led i mognadsprocessen - mognadens sista sta

dium? 

1989 fick svenska folket via massmedia följa en livsbejakande 

människas förberedelser inför sin nära förestående död. Den aids-

drabbade modeskaparen Sighsten Herrgård gav inte bara sjuk

domen aids ett ansikte. Han utmanade också samhällets konven

tioner genom att öppet berätta om sina tankar och känslor i en ut

dragen dödsprocess. Sighsten Herrgård betedde sig som en re

nässansmänniska då han vinnlade sig om att vara medagerande 

inte bara i sitt liv utan också i sin död. Han menade att hans 

död tillhörde honom och betraktade sin sista tid på jorden och sin 

begravning som tillfällen att slutgiltigt utforma sin personlighet. 

Han valde att inte smussla bort sin död. 

Annars har döden ersatt könslivet som tabubegrepp i vår tid. 

Tekniskt sett medger vi att vi en gång ska dö och tecknar liv

försäkringar eller pensionsförsäkringar med efterlevandestöd men# 

i grund och botten, vill de flesta av oss uppleva oss själva och 

våra anhöriga som odödliga. Också i samtal med mycket gamla 

eller svårt sjuka människor undviker många att tala om döden -

av hänsyn eller av ångest för den egna döden. 

Så det är en både tidstypisk och trovärdig beskrivning Gunnel 

Beckman gjort av Annikas reaktion den gången hennes mycket 

sjuka pappa upprörd ville tala med dottern om sin rädsla för att 

vara död: 

- Jag förstår visst att man kan vara rädd för ett speciellt 

jäkligt dödssätt. Men visst är man väl också rädd för att 

vara död... Att vara död - det är ju inte bara att ligga 

fridfullt nedstoppad i jorden och sova sin eviga sömn fri 

från allt jordiskt elände, va? 

Det är väl för tusan inte den där sköna sömnen som göder 
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människors dödsångest, va? Och som lockar prällarna att 

vifta med löften om himmelsk ljuvlighet och ständig kör

sång... utan den förbannade förlamande jubelsnopna viss

heten om att mitt lilla liv är en engångsföreteelse och 

att... 

- Pappa ska ju inte dö, invände jag, pappa är ju mitt i 

livet än och njursten behöver inte vara något farligt, jag 

frågade mam... 

- Ja, och döden är en sabla pinsam historia som man inte 

ska tala om i onödan, menar du, avbröt han, låt oss alltså 

byta samtalsämne, (s 83) 

När Annika fått del av faderns ångestladdade tankar under 

hans sista tid i livet och själv fått insikt om sin allvarliga sjuk

dom funderar hon över det pedagogiska spörsmålet att man i sko

lan får lära sig många viktiga saker - men inte konsten att dö. 

Läroplanen förutsätter att de unga är könsvarelser och att de 

därför under skoltiden bör få kunskaper om sexuallivet, men ald

rig förbereds de unga på den verklighet som innebär att alla ska 

dö. Hon ställer frågan 

Borde man inte lära sig något om döden i skolan? Några öv

ningar i att tänka på döden. Lika gärna som övningar i 

balansgång på bommen och geometrisk optik? (s 17) 

Att inte heller en lång levnad utgör en garant mot ångest i 

livets slutskede har Annika fått erfara genom omskakande upplev

elser på ålderdomshemmet bland olyckliga, ensamma och rädda 

människor. 

Jag har tidigare konstaterat att det i berättelsens universum 

aldrig klart framgår om Annika verkligen snart kommer att dö av 

sin leukemi. 

Det är heller inte om detta romanen handlar. Romanen handlar 

om en insikt som medför kaos och kris men, efterhand, också 

klarsyn. Annika tvingas upptäcka det som varit sant och verkligt 

sedan hon föddes, men som hon dittills valt att förtränga ur med

vetandet: Tillvaron är en process som omfattar både liv och död. 

TTF inleds med att Annika maniskt gång på gång skriver sitt 
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namn: 

Annika Hallin Annika Hallin Annika Hallin Annika Gerd 

Maria Hallin (s 5) 

I den kaotiska sinnesstämningen, då hon pinas av känslan att 

döden ska beröva henne all identitet och mening, ger det henne 

tydligen någon liten lindring att i skrift fästa de bokstäver som 

är koden för hennes jag. 

Annika upphör aldrig att sörja över sin sjukdom och över allt 

som hon aldrig kommer att få uppleva och hon oroar sig för den 

sorg hon kommer att åsamka Jacob och sin mamma. Men när hon 

förmått ta till sig de erfarenheter som vandringarna bakåt i tiden 

innebär och bestämt sig för att använda den framtid hon har ger 

dödsmedvetandet henne också en ny känsla för den egna perso

nen; en medvetenhet som gör att hon långsamt börjar treva sig 

fram till mänsklig gemenskap. 

Läsaren får i den första akten av TTF följa Annikas reaktioner 

inför den förestående döden: depression, vrede, rädsla, förskjut

ning, sorg. 

Från och med andra akten tillkommer också livsglädje, nyfiken

het och sensualism. Det är först när Annika ser sin egen död i 

vitögat som hon kan uppleva sitt liv som en helhet, bestående av 

ett nu, ett förflutet samt en framtid, som hon kan vara med om 

att utforma. Även en framtid som inte är lång består av ett antal 

nu-ögonblick som alla har sitt innehåll. 

TTF är en övning i att tänka på tillvaron - på livet och 

döden - för huvudpersonen, skolflickan Annika, och förmodligen 

också för romanläsaren. 
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TREDJE AKTEN (S 92-123). MOT MÖTE OCH SKAPANDE 

Karl Vennberg 

Döden är bara ränseln som vi lägger av 

vid vägens slut 

en blygrå skugga 

som smälter ner i ljuset. 

(-) 

döden är bara törnsnåret 

kring genomlysta blommor 

det mörka smycket 

som ger oss tillträde till festen. 

Ur Requiem 

Halmfackla, 1944 

(Sista strofen citerad i TTF s 113) 

I den sista akten - som, liksom första akten, mest utspelas på 

nu-planet men också rymmer en del tankar om framtiden - väntar 

Annika otåligt på Jacob, som ska göra henne sällskap en sista 

kväll och natt i stugan på landet, innan de nästa morgon tillsam

mans ska resa till Stockholm. 

I denna akt, som bygger på de förändringar som skett i mel

lanaktens krisarbete, längtar det berättande/upplevande/skapande 

jaget efter gemenskap: 

s 92 o Nutid (Sorg och hysteriska attacker, men 

inte kaos som i första akten.) 

s 93-97 o-> Nutid och Framtid 

(Annika längtar efter Jacob: "Nu var 

det slut med ensamheten och jag skulle 
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inte klarat den länge till") (s 97) 

s 97-98 <-o Dåtid och Nutid 

(Annika analyserar sitt krisarbete: 

"Men samtidigt. Jag hade ju kommit 

fram till ett slags lugn de sista dagar

na. Hade kravlat mig ur ett mörkt hål 

fullt av galen förtvivlan och börjat 

fungera nästan normalt.") 

s 98-107 o Nutid (Annika träffar den mongoloide Ronny 

och andra vänner från barndomstiden.) 

s 107-108 o-> Nutid och Framtid 

(Annika längtar efter att älska med 

Jacob.) 

s 108-114 o-> Nutid och Framtid 

(Annika mediterar bl a över tiden och 

över ord som befriare ur andlig fång

enskap: "Åh, tänk om det skulle vara 

så att jag trots allt hade nåt slags... 

nådatid eller mer... då du... ska jag 

jobba som en galning. Med vidöppna 

ögon och öron..." (s 114) - Annika 

vill "förmedla ord åt folk") (s 114) 

s 114-116 <-> Dåtid och Framtid 

(Annika upplever sin mamma i minnet 

och längtar efter att möta henne.) 

s 117-119 <- Dåtid (Annika berättar om ett sensuellt och 

lustfyllt möte med Helenas familj.) 

s 119-123 o-> Nutid och Framtid 

(Annika tar avsked av sin brevvän 

och av skrivandet för denna gång och 

springer för att möta sin pojkvän.) 
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LIVET HÄR OCH NU 

Sent i handlingen introduceras en ny person i dramat, den 

mongoloide unge mannen Ronny, som, liksom Nalle Puh, är ett 

evigt barn. Det framgår av brevet till Helena att när Annika och 

Helena som småflickor lekte med Ronny så upplevde de hans 

"efterblivenhet" enbart som en brist. I sista aktens nu-berättelse 

berättar Annika för sin väninna i USA om hur hon nyss mött 

Ronny på den första vandringen ut ur sitt gömställe i sommar

huset och hur roligt det var att träffa denne barndomsvän. Hon 

berättar om hans kluckande skratt och om den värme och glädje 

han sprider omkring sig och hon beskriver hans speciella egen

skaper och egenheter som tillgångar. 

Ronny ville gärna få ett märke av något slag, ett reklammärke 

eller en föreningsnål, för han samlade på sådana. Annika skänkte 

honom ett FNL-märke och skriver till Helena: 

Jag skulle velat att Jacob fått se Ronny skutta iväg så 

jätteglad med sitt FNL-märke! (s 99) 

Genom att det inte är Ronnys brister utan hans mänskliga för

tjänster som Annika väljer att berätta om blir en funktion av 

hans entré i dramats slutakt att ge första aktens litterära refe

rens, Nalle Puh, en levande mänsklig motsvarighet i slutakten. 

Scenen med FNL-märket kan tolkas på flera sätt. Det ligger nära 

till hands att uppfatta Annikas kommentar som ett litet bevis på 

att hon nu kan skämta med en politisk symbol som hör nära sam

man med Jacobs manligt auktoritära attityd gentemot henne, men 

framför allt är episoden med Ronny ett "bevis" för att Annika 

under sina ensamma dagar i sommarstugan utvecklat sin förmåga 

att - liksom de eviga barnen Nalle Puh och Ronny - ta vara på 

och njuta av livet här och nu. 

66 



MÖTE MED JACOB 

I den sista akten är Annika en förälskad ung flicka som läng

tar efter sin pojkvän. Han ska ringa och samtidigt som hon är 

"ruskigt rädd" är hon "väldigt ivrig att höra hans röst" (s 97). 

Hon är rädd för hans medlidande med henne och hans förtvivlan i 

ett läge där hon själv just kravlat sig upp ur "ett mörkt hål fullt 

av galen förtvivlan och börjat fungera nästan normalt" (s 98). 

Men Annikas iver är dock större än hennes rädsla när hon 

städar i sommarhuset och gör sig vacker i väntan först på tele

fonsamtalet och sedan på mötet med Jacob. 

Efter telefonsamtalet skriver hon till Helena: 

Om jag målar upp mig och dukar ett vackert bord med ljus 

i de höga glasljusstakarna och röda pappersservetter vridna 

i spiral i vinglasen... jag har en skinkburk och en flaska 

rödvin i skafferiet. Brasa, musik... 

. . .  m å s t e  l u r a  h o n o m . . .  D e t  b l i r  n o g  i n t e  s å  s v å r t ,  m a n  

vill så gärna låta sig luras, han har suttit där i bussen och 

stålsatt sig mot det svåra som ska komma, han kommer att 

bli lycklig att slippa gråta, tror du inte?? 

Om jag bara lyckas behärska mig, orkar låtsas riktigt bra -

det är ju vår sista chans att träffas ensamma. Annat än i 

sjukrummet... Det måste gå. De här ensamma dagarna har 

trots allt gett mig... ett slags styrka. 

Jag har vältrat mig i så mycket snyft och ångest och själv

medlidande, så jag har bestämt fått nåt slags hårdare skinn 

på själen. 

Och jag längtar så mycket efter honom, efter att få känna 

den starka härliga hettan i hans kropp, en trygghet mot 

allt förstånd. 

Nu ska jag glömma allt som skiljer oss åt. 

Det har inte heller någon som helst betydelse längre, det 

här med identitet och självständighet och fan och hans mor
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mor, som pappa sa. 

Nu har jag ett eget rum där ingen kan nå mig... (s 107) 

Den stora förändringen som har inträffat med Annika - efter 

mellanaktens krisbearbetning - är att hon har fått självinsikt och 

blivit målmedveten. Hon vet att om hon ska "få känna den starka 

härliga hettan" i Jacobs kropp så får han inte oroas varken av 

hennes sjukdom eller av hennes nyvunna jag-känsla. Säkert blir 

en och annan läsare chockerad över Annikas beräknande strategi 

för att få uppleva ännu en kärleksstund i livet och kanske också 

över att hon nästan nonchalant påstår att "det har inte heller 

någon som helst betydelse längre, det här med identitet och själv

ständighet och fan och hans mormor!" 

Föreställningen om att hon har fått ett eget rum är mycket 

viktig för henne och hon återkommer till den metaforen något 

senare i brevet då hon tar upp tanken om sitt framtida yrkesval. 

Redan i andra akten hade hon ju ställt frågan om det verkligen 

var hennes självständiga val att bli läkare som sin mamma - eller 

om det var något som Mamma och Jacob valt åt henne. Nu säger 

hon entusiastiskt att hon vill jobba som en galning i en framtid, 

om hon får en nådatid, inte med att lappa ihop kroppar utan 

med att förmedla ord och hon tillägger: 

Nu har jag fått mitt egna rum, nu kan jag slå upp dörren 

och kosta på mig att bli generös. Det låter kanske ruskigt 

högtravande, men det gör ingenting, jag kan kosta på mig 

det också, (s 114) 

Ett eget rum, A Room of One's Own (1929) är namnet på en essä 

av författarinnan Virginia Woolf som handlar om det kvinnliga 

jagets behov av tankeutrymme för att kunna bibehålla självförtro

endet och skaparkraften. Annika upplever att hon under de en

samma dagarna i sommarstugan skapat sig en integritet, ett eget 

rum, där hon inte kommer att låta sig nedtryckas eller passivi-

seras. 

I den sinnesstämning hon befinner sig i i den sista akten, en 

kombination av nästan rationell beslutsamhet och lugn (det som 

hon kallar "nåt slags hårdare skinn på själen") och en längtan 
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efter sensualism, ömhet och närhet, tillåter hon sig och kostar 

hon på sig att både skoja med sig själv ("fan och hans mormor") 

och att vara hur högtidlig och allvarlig som helst. 

I den tidigare berättelsen hon gett Helena om sitt förhållande 

till Jacob under de sista åren har bilden vuxit fram av en ung 

flicka, fångad i en snäv könsroll. Den Annika som i sista akten 

realistiskt kan inse att hon inte i en handvändning kan ändra på 

Jacobs, pojkvännens beteende, men ändå vågar möta honom är en 

ung kvinna som aktivt bejakar både sin sensualism och sin för

måga att tänka och tycka självständigt. 

Romanen slutar: 

Jag... måste... springa och... möta honom, (s 123) 

Hon har i den stunden en nu-upplevelse som bär allting inom 

sig. En Nalle Puh-tid där klockan stannat på fem minuter i elva 

och det råder förväntan. 

I den inledande monologen i TTF var döden referenspunkten 

och hela det kaotiska medvetandeflödet var uttryck för ett despe

rat "nej" - till skillnad från Mollys slutmonolog i Ulysses, som 

hade erotiken som referenspunkt och började och slutade med 

samma ord: "Ja". 

Annikas tankar i sista akten av TTF har i stor utsträckning 

erotiken som referenspunkt och hennes allra sista replik uttryck

er kvinnans "ja" till ett möte med sin man. 
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MÖTE MED MAMMA 

Trots att Annika levt så tätt tillsammans med sin mamma nästan 

hela livet (eller kanske just därför) framgår det av hennes brev 

att hon inte haft något perspektiv på modern. Hon har också haft 

svårt att definiera sina känslor för henne även om hon upplevde 

att de intima samtalen med fadern öppnade hennes ögon för sidor 

av moderns personlighet som hon tidigare förträngt. 

Jag har tidigare sammanfört Annikas kryptiska information i 

första akten: "Jag kan inte skriva till mamma det är omöjligt" 

(s 6) med ett ofta citerat yttrande av Tjeckov om att den pistol 

som hänger på väggen i första akten måste komma till användning 

innan ridån går ner efter sista akten. 

I telefonsamtalet med Jacob i tredje akten avfyrar Annika pisto

len och bortträngda känslor väller fram. När Jacob berättar för 

henne att hennes mamma rest från Pakistan och att Annika ska få 

möta henne redan till helgen, tappar Annika all sin behärskning: 

Kommer hon... nu hjälpte det inte ens att stirra på olje

gubben som spred broschyrer över köksbordet. Kunde hon 

verkligen göra sig fri... Det sista fick jag bara fram som 

en viskning, jag böjde mig över Lisa, som hoppat upp i 

mitt knä under samtalet, för att inte tårarna skulle synas, 

(s 105) 

Äntligen har "det gallskrikande barnet" (s 23) i Annika slitit 

sig loss. Hon slipper nu från att stänga in gråten så den spänner i 

magen. Även om hon är generad över sin reaktion när andra ser 

henne, så kan hon inte hindra tårarna från att trilla och hon 

känner sin längtan efter tryggheten hos Mamma. 

För första gången skriver Annika till Helena att hon älskar sin 

mamma: 

Låg och tänkte hit och dit. På mamma bland annat. På hur 

mycket jag älskar henne och hur lite jag känner henne, 

(s 114) 

70 



Hon gör ett försök att betrakta sin mamma med "en vuxens 

ögon" (s 155), men inser att hon har svårt att frigöra sig från 

den suddiga bild som hon byggt upp av sin mamma sedan barn

domen. I tanken bearbetar hon något som hennes pappa sagt om 

att hennes mamma inte har någon fantasi och därmed kan göra 

folk illa helt enkelt genom att hon inte förstår. Den gången ville 

Annika gärna hålla med sin pappa därför att hans kritik mot mo

dern sammanföll med den kritik som hon kände mot Jacob. Men 

nu börjar Annika ana att kanske också pappas bild av mamma var 

statisk och inte visade hela den komplicerade sanningen om henne. 

Annika går i minnet tillbaka till de sista veckorna i augusti då 

hon själv hade slutat sin tjänstgöring på ålderdomshemmet och 

hennes mamma hade semester och de tillbringade en fantastisk tid 

tillsammans just på den plats där Annika nu vistas. 

Denna resa i tiden är i texten utformad som en sensuell min

nesbild. Annika beskriver sin och sin mammas tillvaro på lant

stället som en enda lovsång till den svenska skärgårdssommaren, 

till vänskapen och till livet. 

Minnesbilden ger också Annika metakunskap om vad det är för 

egenskaper hos sin mamma som hon tycker om och den integrerar 

hennes upplevelser den gången med hennes känsla i nuet. 

I detta sista möte i minnet med sin mamma upptäcker Annika 

att hennes mamma är en människa som kan både tala och lyssna, 

till skillnad från Jacob. Han sårade Annika så svårt att hon kände 

hat den gången när han inte ville lyssna på hennes berättelse om 

upplevelserna på ålderdomshemmet. Nu minns Annika att när hon 

under de härliga augustiveckorna förra sommaren "berättade och 

berättade" (s 117) om samma upplevelser för sin mamma så före

slog hon att Annika skulle skriva ner på skrivmaskinen sina er

farenheter från åldringsvården. Ur en stark längtan efter gemen

skap mellan mor och dotter föddes lyssnandet, talandet, skrivan

det - skapandet. 

Detta väljer Annika att minnas om sin mamma i vårt dramas 

sista akt och detta val medför en ökad empati och en befriad öm

hetskänsla med någon som i lyckliga stunder är både Den Stora 
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Goda Modem och en vän att tala förtroligt med. 
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DÖDENS MENING 

Den berättelse som kommer att dominera i TTF handlar om 

den unga flickans identitetskamp och i den kampen avgår hon med 

seger, vilket är ett av skälen till att läsningen av TTF känns 

upplyftande. 

Men kampen mot sin biologiska död kommer flickan nog att för

lora. De flesta fakta hon känner till om sin sjukdom (även om de 

inte är entydiga) talar för detta. I TTF ställer Annikas ungdom 

livet och döden i bjärt kontrast till varandra. Hon kan inte finna 

något gott eller försonande i att hon inte ska få bli vuxen - där

vidlag har hon inte förändrats under dramats gång. Men den am

bivalens hon känner inför tiden, som går alldeles för långsamt när 

man längtar efter att få möta den man älskar, samtidigt som den 

alldeles för snart tar slut, delar hon med alla människor i alla 

åldrar. Alla levande människor är fast i tidens fälla: 

Det är inte klokt vad tiden går långsamt. 

Och ändå är jag rädd för att den går och går. (s 108) 

TTF har som utgångspunkt Annikas nära förestående död, men 

den handlar också om det mörka där alla ord tystnar, som vi alla 

förnimmer och skräms av, allas vår förestående död. Om vi tolkar 

Annikas dödsdom på ett allmängiltigt existentiellt plan uppstår 

frågan om romantexten erbjuder någon tröst eller lindring? Kan 

den hjälpa oss, dödliga människor, att leva och uppleva det liv 

vi har samtidigt som vi är medvetna om dess ändlighet? 

Något av ett svar har Gunnel Beckman gett redan i sitt val av 

titel: Tillträde till festen. Jag kan inte hålla med Stefan Mähl-

qvist som finner den engelska titeln Nineteen - Is Too Young to 
19 

Die mer adekvat. Den titeln är sentimental och tonen i TTF är 

inte sentimental. 

Den svenska bokens titel är ett citat ur Karl Vennbergs dikt 

Rekviem: 

döden är bara törn snåret 
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kring genomlysta blommor 

det mörka smycket 
20 som ger oss tillträde till festen. 

Vad är det för "fest"., där döden är smycket som ger oss till

träde? Hur kan något så brutalt som döden vara inträdesbiljetten 

till en rolig fest och hur kan döden jämföras med ett vackert 

smycke? 

Jag tror att Karl Vennberg i sin dikt och Gunnel Beckman i 

sin ungdomsroman vill få oss att ana att livet och döden hör ihop, 

att de är två sidor av samma mynt fast de tycks vara varandras 

kontraster. Livet kan inte ensamt förklara tillvarons mysterium, 

vad det är att vara människa. Dödsmedvetandet är en del av till

varon - utan det får vi inte tillträde till det autentiska livet, till 

festen. 

Annika kan inte rå på döden, men dikten betvingar döden. 

Hon och Helena har tidigare i livet, då Annika var frisk, läst 

dikter tillsammans och blivit "helberusade av skönhet". När döds

ångesten nu plågar Annika sluter hon sig inne i ett rum, ett 

andligt rum med dikt. I det rummet är hon i någon mån tillför

säkrad odödlighet, därför att orden aldrig kan dö. 
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ORDETS MAKT 

Birgit Peters, som skrivit en uppsats om Gunnel Beckmans 
71 bildspråk, har granskat ett hundratal recensioner av hennes 

ungdomsböcker och hon konstaterar att i alla dessa recensioner 

nämns inte ett ord om författarens rika och ofta mycket originella 

bildspråk. 

Birgit Peters gör många intressanta iakttagelser i sin uppsats. 

Hon berättar t ex att Gunnel Beckman redan som barn i Falköping 

tagit intryck av västgötarnas dramatiska sätt att beskriva och 

berätta. Jag ser spår av detta "västgötska" i Gunnel Beckmans 

djärva ordkombinationer i TTF# där högt och lågt blandas och 

där humorn, självironin och dråpligheten påpassligt kontrasterar 

mot tragiken. Ett exempel från dramats första akt kan belysa 

denna berättarstil. Jagberättaren Annika tänker på allt det intres

santa som kommer att hända i världen 

medan jag ligger där med vintergröna på kullen och en 

främmande kyrkvaktmästare krattar runt omkring och byter 

blommor i vasen för trettio kronor i kvartalet. Ha, ha. 

(s 26) 

Reminiscenser från olika texter, som i livet fascinerat henne 

genom sitt innehåll eller sin språkliga magi, finns i Annikas med

vetande och påverkar ofta hennes tankar och sinnesstämningar. 

Jag känner inte till någon modern ungdomsroman som har så 

många intertextuella referenser som TTF. Det väsentliga är dock, 

vilket också Birgit Peters påpekat, att dessa läsupplevelser hela 

tiden är integrerade med personskildringen och får betydelse för 

huvudpersonens utveckling. Litteraturen har gett Annika ökad 

förmåga att utforska "de mänskliga möjligheternas fält". 

"Vilka rader ur någon av dina böcker skulle du helst vilja ci

tera?" 

Den frågan ställdes till en rad barn- och ungdomsboksförfatta

re i Dagens Nyheter den 12 december 1989. Gunnel Beckman valde 
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ett citat ur Tillträde till festen som handlar om ordets makt: 

Det är fint det där med författare som kan formulera saker 

och ting åt en. Det är skönt med ord. Tänkte så ofta på 

det på hemmet i somras. På hur många människor som inte 

har ord. Som inte kan uttrycka sina känslor, som står där 

bakom en stängd dörr, brännande av allt som finns inom 

dem och inte kan få någon lindring därför att de inte k^n 

språket... Att förmedla ord åt folk måste vara minst lika 

viktigt som att lappa ihop deras kroppar (s 114) 

I citatet formulerar Annika författarens uppgift. Hon är här 

sannolikt ett språkrör för författaren Gunnel Beckman, något som 
22 antyds i flera intervjuer. 

Annikas viktigaste redskap i sökandet efter identitet och me

ning är hennes allt medvetnare språkbehandling. Om det finns 

ett centralt budskap i TTF som jag tror att Gunnel Beckman -

trots sin sökande attityd till det egna skapandet - vill delge sin 

unga läsare så är det väl detta: ordet, språket och litteraturen 

har makt att befria ur kaos och att fördjupa livsupplevelsen. 
23 I uppsatsen "Fångenskapssymboler i ungdomsboken" har 

Vivi Edström påvisat att fångenskapssymboler och bilder för för

tryck och instängdhet ofta förekommer hos Gunnel Beckman. I 

TTF är den könsrollsinriktade och utvecklingspsykologiska fången

skapen särskilt tydlig och jag har i flera citat gett exempel på 

Gunnel Beckmans förmåga att i pregnanta bilder illustrera Anni

kas upplevelse av sig själv som en bit modellera, en docka eller 

en papegoja. 

Dessa symboler förekommer framför allt i andra akten men de 

gör förmodligen inte läsaren, som är lojal med Annikas strävan

den, alltför nedstämd, eftersom detta att flickan finner ord som 

hon förmedlar till en läsare är goda tecken på frigörelse och 

skapande. 
24 Gunnel Beckman låter "temaord" från första akten återkomma 

i sista akten, men omdefinierade och förändrade. Dramats kon

flikt, som tog sig uttryck i att den dödsdömda unga flickan, som 

pendlar mellan robotlik förstelning och feberaktig rastlöshet, för
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tvivlad frågar: "Vad ska jag med vårtecken, med livstecken. Jag 

som ska dö." (s 12) har fått andra förtecken. I den sista akten, 

som utspelas två dygn och en livskris efter det att konflikten 

formulerats, förmår den dödsdömda att sensibelt njuta av och be

skriva vårtecken och livstecken: 

Det var härligt att röra sig ute med stora kliv i allt det 

friska som luktade smältvatten och vår och svart fuktig 

jord... (s 97) 

I slutscenen, då Annika springer för att möta sin älskade, vet 

läsaren av TTF inte om den unga flickan kommer att besegra sin 

svåra sjukdom. Däremot att Annika med ordets makt segrat över 

döden i livet. 
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Gunnel Beckmans egen berättelse 

om bakgrunden till Tillträde till festen 

Tillträde till festen hade en lång tillblivelsetid. Först var det 

min mening att skriva en vuxenbok. Om en kvinna i medelåldern 

som jag själv med stora barn som tvingas se tillbaka på sitt liv 

när hon plötsligt får reda på att hon har cancer. Idén till boken 

kom mycket plötsligt - jag minns det väldigt väl - det var på 

landet en ljuvlig sommardag, en sådan där perfekt dag med sol 

och blå himmel, fågelsång och barn som leker i badviken. En dag 

då alla är där, alla är friska, alla är sams. Och där satt jag och 

väntade på att någon skulle komma hem från brevlådan med dagens 

post. Jag kände mig fullkomligt lycklig. Men att vara lycklig ska

par som bekant också oro - kan jag verkligen få lov att vara så 

här lycklig?? Blir inte gudarna avundsjuka? Så trodde ju de gamla 

grekerna. Tänk, om de skickar en olycka med posten, kanske ett 

brev som talar om att de där sjukhusproven visade sig vara 

cancer... 

Ja, så satt jag och tänkte och så hände det att jag fick upp

slaget till Tillträde till festen. Trots att det inte kom något 

ödesdigert bud på posten. Men jag fångade hastigt idén i flykten 

och rusade in till min skrivmaskin. Jag minns så tydligt hur jag 

förgråten stapplade ut till familjen efter några timmar och väckte 

allmän häpnad och förstämning. Är du sjuk?? Vad har hänt? 

Jag höll på att skriva på den där boken hela hösten och vin

tern. Jag läste Betty Friedan Den feminina mystiken och fundera

de mycket på identitetsfrågor, det var en viktig tid i min utveck

ling som människa och kvinna. Men det blev ingen roman. Så små

ningom körde jag alldeles fast och lade manuset i en låda. 

Ungefär ett år efteråt slog det mig en dag, att det kanske 

skulle vara lättare att skriva den där boken om en ung flicka. Det 
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är ju då identitetsproblemen borde vara som störst och unga män

niskor drabbas ju också av dödliga sjukdomar. Även om döden 

märkligt nog länge varit tabubelagd i barn- och ungdomsböcker. 

När Tillträde till festen blivit färdig på vårvintern 69 och 

jag lämnat den till förlaget, ringde min förlagsredaktör på kväl

len och grät i telefon. Då visste jag att jag hade skrivit en bra 

bok och det var ett av de lyckligaste ögonblicken i mitt liv. 

Ur brev till Lena Kjersén Edman 15 december 1989 
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NOTER 

1 Åsa Stenwall, "Medvetande och självkänsla11 i Vasabladet 4/11 
1981. 

2 I min bok Fotboll och frihet. Studier i Max Lundgrens för
fattarskap diskuterar jag Ole kallar mej Lise på ss 165-170 
samt på s 193. 

3 Lena Kåreland skriver i Möte med barnlitteraturen, Stockholm 
1980: 

Är 1969 famstår på många sätt som ett märkesår i ung
domsbokens historia. Då utkom bl a Gunnel Beckmans 
Tillträde till festen, som ingående skildrar en ung flickas 
dödsångest, när hon får veta att hon lider av leukemi. Det 
var första gången som döden var ett huvudmotiv i en mo
dern ungdomsbok. 

4 Betty Friedan, Den feminina mystiken, Stockholm 1968. 
5 Sonja Åkesson# Man får vara glad och tacka Gud. Valda dikter, 

Stockholm 1967. 
6 Pjäsen är förkommen på Sveriges Radio. 
7 Vem är vem i barn- och ungdomslitteraturen. Författare och il

lustratörer i barn- och ungdomsböcker utgivna i Sverige 1945-
1980. Sammanställd av Lars Furuland och Mary Orvig, Stock
holm 1984, s 36. 

8 Se not 1. 
9 Milan Kundera, Romankonsten, Stockholm 1988, s 46. 
10 Mats Ödéen, Dramatiskt berättande. Om konsten att strukture

ra ett drama, Stockholm 1986. 
11 Mitt citat är hämtat från A A Milne, Nalle Puhs hörna, Stock

holm 1986, s 10. 
12 Milan Kundera, Romankonsten, Stockholm 1988, s 84. 
13 Tove Jansson har skrivit ett stort antal böcker om mumin-

trollen i Mumindalen, där Muminmamman med sin rymliga hand
väska på den runda magen utgör världens trygga medelpunkt. 

14 Betty Friedan, Den moderna mystiken, 1968, S 58. 
15 Milan Kundera, Romankonsten, Stockholm 1988, s 79. 
16 Se Fotboll och frihet, ss 44-52 samt ss 193-194. 
1 7  a a s  1 8 9  f .  
18 Albert Camus, Myten om Sisyfos, Stockholm 1986, s 98. 
19 Stefan Mählqvist, "Ungdomsboken och marknadskrafterna", i 

Kring den svenska ungdomsboken. Analys, debatt, handledning. 
Red Ulla Lundqvist och Sonja Svensson, Stockholm 1977, s 77. 

20 Karl Vennberg, diktsviten "Rekviem" i Halmfackla, 1944. 
21 Birgit Peters, "Gunnel Beckmans bildspråk". D-uppsats i 

litteraturvetenskap, Litt vet inst Stockholms universitet, ht 
1985. 

22 Framgår också väl i det tacktal Gunnel Beckman höll 15/6 1975 
då hon erhöll Nils Holgersson-plaketten. 

23 Vivi Edström, "Fångenskapssymboler i ungdomsboken", i Ung-
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domsbokens värderingar och mönster. Red Vivi Edström och 
Christin Hallberg, Stockholm 1984, ss 83-87. 

24 Milan Kundera, Romankonsten, Stockholm 1988, s 84. 
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ANGÅENDE LITTERATURFÖRTECKNING 

Utöver den i noterna angivna litteraturen vill jag göra en ge

nerell hänvisning till De skriver för barn och ungdom. Svenska nu

tidsförfattare,. A-K. (Lund 1990). 

Detta verk innehåller en utförlig biografi över Gunnel Beck

man som förtecknar dels böcker, essäer och artiklar av Gunnel 

Beckman, dels litteratur om författarinnan. 
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FÖRORD OCH INLEDNING 

1966-1970 satte jag bo, födde barn och tog 3 betyg i littera

turhistoria. Jag bar FNL-knappen på jackslaget när jag drog 

barnvagnen i demonstrationståget och med de andra mammorna 

skanderade slagord om bra dagis åt alla barn. Men det som hände 

ute i världen åren runt 1968 trängde ändå inte riktigt in bland 

blöjpaketen och diktanalyserna i min studentlägenhet. 

Några barnböcker ingick inte i litteraturkurserna och jag 

kände inte till att det existerade någon barnboksdebatt. 

1971 gick jag på biblioteksskolan i Solna och fick undervisning 

i barnlitteratur på lektionerna och i marxistisk ideologi på lediga 

stunder av mer tidsmedvetna kamrater. 

Barnboksnumret av Ord och Bild 1971:5 väckte stor debatt 

bland oss bibliotekarier, särskilt då uppsatsen av Eva Adolfsson, 

Ulf Eriksson och Birgitta Holm: "Anpassning, flykt, uppror: 

Barnboken och verkligheten". Den uppsatsen kom senare att bli 

kurslitteratur på många universitetskurser i barnlitteratur. 

Jag blev imponerad, fascinerad, provocerad av detta ideologi

kritiska sätt att diskutera barnlitteratur. Analysen handlade ju 

bl a om min barndoms idol Astrid Lindgren och det sades om Emil 

i Emil i Lönneberga att det var snöda vinstbegär som var den 

egentliga drivkraften bakom hans hyss och att därför "icke-

alienerade, i vid eller snäv mening erotiska relationer till världen 

omöjliggjorts", (s 304) 

Snart 20 år har gått sedan dess och jag har ägnat mitt yrkes

verksamma liv åt att förmedla barnlitteratur i ord och handling. 

Men provokationen från 1971 har aldrig lämnat mig helt. Den 

fungerar fortfarande både som inspiration och irritation. 

Och jag känner mig nyfiken på att få veta vad i barnlittera

turdebatten som föranledde att denna skarpa ideologikritik rikta

des mot den svenska barnbokens nestor, Astrid Lindgren. 

Vilken grogrund fanns i tiden och i tidens diskussioner? 

Ett arbete av det här formatet kan naturligtvis inte berätta om 
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annat än strimlor av en verklighet när det gäller en sådan tids

rymd som fem år. Men jag har ambitionen att ändå inte behandla 

åren runt 1968 som en klump, vilket är vanligt, utan försöka 

redovisa, år för år, företeelser inom svensk barnbokskritik och 

barnboksdebatt 1966-1970. 

* 

Vad menar vi egentligen när vi säger att en barnbok är "bra"? 

Är det en bok för barn som många barn tycker om? Eller är det 

en bok för barn som barnbokskritiker bedömt som lämplig för 

barn ideologiskt, estetiskt, pedagogiskt? Sådana spörsmål ligger 

implicit i min undersökning, liksom ett tredje som följer naturligt: 

Hur ser den "goda11 barnbokskritiken ut? 

Ett problem för barnbokskritikern är att han inte skriver för 

bokens läsare, barnet, utan för konsumenten = köparen = den 

vuxne. Detta innebär att kritiken ofta blir ett slags "köpråd" 

eller "julklappstips" och vad detta får för negativa följdverk

ningar för den litterära kritiken har Tomas Förser framhållit i 

uppsatsen "Litteraturkritik som julklappstips".1 

I min bok Fotboll och frihet. Studier i Max Lundgrens förfat-
2 

tarskap hävdar jag att barnbokskritiken åren efter det s k "re-

voltåret'1 1968 ofta var en ideologikritik med marxistiska förtecken: 

Recensioner av mer moralfilosofisk eller estetisk art lyste 

däremot - med några undantag - med sin frånvaro när 

det gällde litteratur för barn och ungdom under slutet av 

1960-talet och också i början av 1970-talet. (s 188) 

Jag hävdar också, med en något svepande karakteristik, att 

det framför allt var ungdomsromanen som relativt ofta bedömdes 

utifrån en sådan mall: 

Särskilt den s k problemrealistiska ungdomsromanen värde

rades av dessa recensenter mer efter hur den gav ung

domar kunskap att genomskåda sociala och politiska sam

manhang än efter litterära kriterier, (s 196) 

Jag vill nu i denna studie närmare granska och diskutera 
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svensk barnboksdebatt och -kritik under slutet av 1960-talet, då 

mångas bild av världen förändrades, då böckerna delvis blev 

andra och, kanske, bedömningen av böckerna blev annorlunda. 

Som arbetsmetod väljer jag att utifrån värdeomdömen och 

värderingsargument i kritiken av sex välkända svenska barn-

och ungdomsboksförfattares böcker i sex stora dagstidningar söka 

svar på följande frågor: 

1. Den ideologisk-moraliska frågan eller samhällsaspekten. 

Vilka är de ideologiska och moraliska värderingarna och 

hur förändras de under perioden? 

(Jag använder för enkelhets skull ordet "ideologi" i en 

mycket vid betydelse, medveten om att det ibland kunde 

varit lämpligare med en annan term, t ex "tematik"). 

2. Den estetiska frågan eller den litterära och språkliga 

aspekten. 

Hur förändras det estetiska normsystemet under perioden? 

3. Kommunikationsfrågan eller den pedagogiska aspekten. 

Hur diskuteras mottagaraspekten - det förhållandet att den 

tänkta läsaren är ung, oerfaren och formbar - i förhållande 

till ideologi och estetik och finns här några förändringar 

under perioden? 

De sex författarna är Inger Brattström, Bo Carpelan, Stig 

Ericson, Hans Eric Hellberg, Irmelin Sandman Lilius och Sven 

Wernström. 

Att jag valt dessa beror på att de under åren 1967-1974 er-
3 hållit Nils Holgersson-plaketten. 

Denna plakett är ett pris som en kommitté, utsedd av styrel

sen för Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB), sedan 1950 

årligen delar ut för årets bästa barnbok eller för ett berömvärt 

författarskap. Priset har synnerligen hög status i den svenska 

barnboksvärlden och är den förnämsta inhemska utmärkelse en 

svensk barnboksförfattare kan erhålla. 

Många välkända barnboksförfattare har redan på 1950-talet er

hållit plaketten och ingår därför inte i denna undersökning. Dit 

hör t ex Astrid Lindgren (1950), Lennart Hellsing (1951), Tove 
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Jansson (1953) och Hans Peterson (1958). 

Plakettpristagarna från 1968 och 1973, Max Lundgren och Inger 

Sandberg, ingår inte heller i min undersökning. Max Lundgren 

utgår därför att jag redan behandlat kritikermottagandet av hans 

böcker** och Inger Sandberg utgår därför att kritiken av hennes 

och Lasse Sandbergs bilderböcker i så hög grad är bildkritik. 

De dagstidningar jag granskar ingår i Bibliotekstjänsts recen

sionsservice och är följande: 

AB, Aftonbladet (socialdemokratisk) 

Arb, Arbetet (socialdemokratisk) 

DN, Dagens Nyheter (oberoende) 

CHT, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning (liberal) 

SDS, Sydsvenska Dagbladet (oberoende liberal) 

SvD, Svenska Dagbladet (oberoende moderat) 

Jag har alltså inriktat mig på recensioner i dagspressen. Barn-

och ungdomsböcker anmäls naturligtvis också i facktidskrifter, 

t ex i lärarförbundens tidskrifter, men den information som ges 

om enskilda böcker i dessa tidskrifter är oftast mycket summarisk. 

Innan jag går in på kritikermottagandet av de sex författarna 

i sex tidningar ska jag också, kortfattat, diskutera för respektive 
o ar: 

a. Några politiska och litterära diskussionsämnen som kan ha 
5 påverkat författare och kritiker 

5 b. Tidstypiska glimtar från barnboksdebatten 

c. De motiveringar som SAB:s plakettkommitté angett för årets 

Nils Holgersson-plakett samt 

d. Kritik- och publikmottagandet av årets Adventskalender 

för barn på TV. 

Att jag vill diskutera kritikens och publikens reaktioner på 

TV-programmet Adventskalendern har följande skäl. Barnboksde

batten och barnbokskritiken väcker sällan starka känslor bland 

allmänheten. Helt annorlunda förhåller det sig med ett annat kul

turutbud för barn än böcker, nämligen TV:s Adventskalender. 

Jag har via Sveriges Radios (ofullständiga) arkiv fått en del 

pressklipp från debatterna kring Adventskalendern mellan 1966 
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och 1971. Kanske kan dessa "klipp" ge ytterligare aspekter på 

de ideologiska, estetiska och pedagogiska förskjutningarna i synen 

på barnkultur åren runt det s k "revoltåret". 

* 

I Bokuppslaget 1989:1 skriver Max Lundgren ett upprop till 

landets författare där han påpekar barnbokskritikens nuvarande 

bedrövliga tillstånd och liknande ve- och klagorop har utstötts 
0 många gånger under 1970- och 1980-talen. 

Jag när naturligtvis en önskan att denna studie av barnboks

debatt och barnbokskritik under andra hälften av 1960-talet ska 

kunna ge en bakgrundsteckning till dagens diskussioner. Många 

av den tidens debattörer, kritiker och författare är fortfarande 

aktiva och debattlystna! 

Varje tid har en förhistoria, så jag inleder redogörelsen för 

de fem åren med några minnesfragment från 1965. 

93 





1965 - NÅGRA FRAGMENT 

Kritiken mot USA skärptes i Sverige sommaren 1965 och gav 

upphov till häftig debatt. Det var framförallt författare - Lars 

Forssell, Sven Lindqvist och många fler - som väckte en stark 

opinion mot USA:s krigföring i Vietnam. 

Ett stort litterärt debattämne var frågan om diktarens engage

mang, bl a i en artikelserie i Dagens Nyheter: "Konstnären som 

opinionsbildare". Det fanns nämligen fortfarande en författar-

och kritikerfalang som hävdade att författaren inte skulle ta 

ställning i politiska frågor, utan arbeta med experimentell estetik, 

medan en annan falang, som blev allt mer dominerande i svensk 

press, framhöll att författaren måste ta ställning i olika aktuella 

frågor som kärnvapenhotet, u-landsfrågan och vietnamkriget. 

Berömda och ofta citerade blev Göran Sonnevis rader i dikten 

"Om kriget i Vietnam": 

Det är snart mars 1965. 

För var dag 

dödas allt fler i USA:s vidriga krig.^ 

Barnboken spelade en undanskymd roll i tidens kulturdebatt 

om man får tro det som står i förordet till 1965 års upplaga av 

handboksklassikern Barn och böcker, utgiven av Greta Bolin, Eva 
g 

von Zweigbergk och Mary Orvig. Men faktiskt startades en liten 

barnboksdebatt sommaren 1965 genom en artikel av Kerstin Thor-

vall i Expressen 1965-06-29: "Bor alla barnboksförfattare i Tomte-

bolandet?" Hon kritiserade där den kvardröjande idealbilden av 

gamla familjemönster i barnboken. Artikeln väckte heta känslor 

och i den livliga debatt som uppstod fick Kerstin Thorvall mest 
9 

mothugg. 
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1966 

I Sverige led socialdemokraterna stort nederlag i kommunalvalen 

och debatten präglades allt mer av "den nya vänstern" med starkt 

engagemang i u-landsfrågor, rasfrågor, antimoralism, könsrollsde

batt m m. Denna "vänstervridning" märktes också i den litterära 

debatten, även om man ännu ganska ofta i recensionerna talade 

om estetiska begrepp som nyenkelhet eller konkretism. Många 

fann dock frågan om litterär form mycket mindre intressant än 

frågan om budskap och de nya reportageböckerna väckte uppmärk

samhet. I dessa böcker, som är facklitteratur snarare än skön

litteratur, förenades politisk medvetenhet med internationellt en

gagemang. Göran Palms En orättvis betraktelse, där västerlandets 

parasitfasoner rannsakas, åstadkom en häftig debatt. Ordet "in

doktrinering" kom att bli ett vanligt begrepp, också i litteratur

recensionerna. En utgångspunkt i Göran Palms bok är att frihet 

från indoktrinering bara kan nås genom ett aktivt och kritiskt 

inhämtande av information. 

Det är symptomatiskt för den nya tidsandan att Tomas Tran-

strömer, som i början av decenniet varit en inspirationskälla för 

många andra poeter, nu fick kritik av Björn Håkansson och Leif 

Nylén för sina metafysiskt laddade poesilandskap och för sitt 

bristande engagemang i aktuella frågor. Dessa kritiska värder

ingar av Tomas Tranströmers poesi väckte dock en del häftiga 

protester och Håkansson och Nylén blev kallade för "engagemangs-

terrorister" . 

"Könsroller" är ett begrepp, lånat från sociologin, som allt 

oftare förekom i recensioner - inte minst i recensioner av barn-

och ungdomsböcker. Inspirerad av sociologen Rita Liljeström och 

den norska litteraturvetaren Kari Skjónsberg började fil lic Ying 

Toijer-Nilsson, alltifrån 1966, att göra regelbundna översikter 

över barnlitteratur ur könsrollssynpunkt i tidskriften Hertha. ̂  
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Andra nordiska unqdomsförfattarekonqressen 

1964 hade "Den första nordiska ungdomsförfattarekongressen" 

hållits i Oslo. 1966 var det Sveriges tur att vara värdland, så 

20-22 maj gick "Den andra nordiska ungdomsförfattarekongressen" 

av stapeln i Stockholm. 

De frågeställningar som debatterades i föredrag och diskus

sionsinlägg berörde i mycket högre grad barn- och ungdoms

bokens ideologi än dess estetik. Redan i sitt hälsningsanförande 

angav ungdomsförfattarföreningens ordförande Uno Modin kon

gressens ledmotiv med följande ord om författarens uppgift: 

Vi skildrar inte bara det förflutna och nutiden. Vi har 

också att vägleda morgondagens män och kvinnor. (-) Vi 

skriver för dem som troligen kommer att bli världsmed

borgare på ett annat och fullödigare sätt än vi. (-) Barn 

är mycket sakliga. De kräver exakta besked. Vi har att 

försöka ge dem exakta besked - och samtidigt försöka ut

veckla deras förmåga till mänsklig förståelse, solidaritet 

och samhörighet, väcka dem till medvetande om deras so

ciala ansvar och förpliktelser. (s 8) 

Det var verkligen ett stort ansvar som, enligt författaren Uno 

Modin, ålåg den som skrev för barn och unga. De unga skulle 

inte bara bli kunniga, kloka och goda. De skulle bli klokare, 

kunnigare och godare än föräldragenerationen - och ett medel till 

detta var den samtida barn- eller ungdomsboken. 

I anslutning till en föreläsning av fil dr Ingvar Johannesson: 

"Utvecklingstendenser i ungdomens beteenden och vanor", som 

handlade om 1960-talets ungdomar ur ett samhällsperspektiv, upp

stod en debatt om ungdomsboken. 

I den debatten deltog bl a kritikerna Anne-Marie Alfvén-

Eriksson och Margareta Strömstedt samt författarna Hans Peter

son, Siv Widerberg och Sven Wernström. Anne-Marie Alfvén-

Eriksson påpekade att moralen i ungdomslitteraturen inte längre 

var att vara lydig, arbetsam och förnöjsam, utan att de stora 

idealen 1966 i stället var fördragsamhet och förståelse. Hon fram
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förde önskemål ur könsrollsaspekt, när hon efterlyste kärleks

skildringar också om och för pojkar, och ur etisk aspekt, när 

hon efterlyste mer experimenterande ungdomslitteratur. 

Margareta Strömstedt ville däremot göra vissa avkall på de 

estetiska kraven när det gällde ungdomsboken. Hon kunde därför 

tänka sig att man skulle kunna få fram något av en journalistisk 

ungdomsbok, som inte hade evighetsvärde och inte så stort konst

närligt värde, men byggde på aktuella erfarenheter hos författare 

som arbetat t ex på ungdomsgårdar. 

De olika förslagen till förbättringar av barn- och ungdoms

boken förefaller ha irriterat Hans Peterson, som skrivit uppmärk

sammade vardagsrealistiska barnböcker sedan 1945, för han höll 

ett inlägg i bitter ton: 

Alla vet bättre än en författare hur en barnbok skall vara, 

hur barnet reagerar och hur verkligheten verkligen är och 

hur den skall skildras. Bokförläggaren vet det mycket 

bättre, kritikerna vet det oerhört mycket bättre, biblio

tekarierna vet det absolut lika bra som kritikerna. Folk 

från radio och TV vet också mycket bättre, (s 30) 

En dispyt uppstod också mellan författarna Sven Wernström 

och Siv Widerberg. Sven Wernström ville inte hålla med sin kolle

ga när hon påstod att det var bokförläggarna som stod i vägen 

för ett nytänkande. Tvärtom, hävdade Sven Wernström, ville 

de på kongressen närvarande förläggarna ha "ärtigare, tidsenlig

are, frispråkigare ungdomsböcker" (s 35). Det vilade på för

fattarens eget ansvar att våga skriva sådana böcker, menade 

Wernström. Vad som saknades hos författaren, också hos honom 

själv, var i stället sociologiska kunskaper om ungdomar. 

Detta sista uttalande av Sven Wernström föranledde Hans Pe

terson till följande förtvivlade kommentar i en artikel med ett 

talande namn: "Barnboksförfattaren författare?" i Biblioteksbladet 

1966:10: 

Det är i sådana ögonblick man antingen blir vansinnig 

eller vill kasta sig på golvet och gråta ut. (s 729) 
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Gunila Ambjörnsson om barnboksproblem och barnbokskritik 

Vid sidan av Margareta Strömstedt och Anne-Marie Alfvén-

Eriksson i Dagens Nyheter samt Margareta Sjögren i Svenska Dag

bladet var det vid denna tid Gunila Ambjörnsson i Göteborgs 

Handels och Sjöfartstidning som inte bara anmälde, utan också 

debatterade, barn- och ungdomslitteratur i de större dagstidning

arna. 

Gunila Ambjörnsson gav en utförlig rapport från Andra nord

iska ungdomsförfattarekongressen i GHT 1966-06-04 under rubri

ken "Barnboksproblem och barnbokskritik11. 

Hon skriver där att en röd tråd i kongressens debattinlägg 

hade varit barnboksförfattarens ansvar när det gäller att förbere

da barnet för den värld det ska leva i och huvudtalaren, Eva 

von Zweigbergk, hade kritiserat samtiden för att frossa i fantasi

er för barn och för att motiven "släpar efter". Lätt anklagande 

hade Eva von Zweigbergk i sitt föredrag ställt frågan: "Vem talar 

om narkomani, alkoholism, snattande butiksråttor?" samtidigt som 

hon hade varnat författarna för att det nya kravet på en realist

isk litteratur med socialistisk tendens kunde medföra att man 

hamnade i ren 1700-talsrationalism, så att barnlitteraturen blev 

sociala söndagsskoleberättelser. 

Denna varning, utfärdad av den välkända barnboksspecia

listen Eva von Zweigbergk, föranledde en kommentar från Gunila 

Ambjörnsson om att kanske var ändå föredragshållarens pro

gressiva attityd "lite pliktskyldig". Men om den yngre kritikern, 

Gunila Ambjörnsson, var positivt inställd till realism med socia

listisk tendens i barnboken, så var hon, trots allt, orolig, eller 

snarare ambivalent, när det gällde politiska skildringar, som 

kunde skrämma barn. Hon för i artikeln i GHT ett fram-och-till-

bakaresonemang, där hon visserligen först efterlyser psykologisk 

expertis, som kan tala om hur mycket skrämmande kunskap - via 

barnboken - om världens grymheter som barn kan tåla, men 

sedan omedelbart skyndar sig att tillägga: "Vi hjälper väl knapp

ast heller barnen genom att skydda dem." 
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När det gäller barnbokskritik, skriver hon (och här är det 

oklart för mig om det är kongressens uttalade åsikter hon refere

rar eller hennes egna reflexioner) : 

Kritiken - vet den hur en barnbok skall se ut? Kanske, 

men åsikterna redovisas relativt sällan. Vad bör recension

erna innehålla, vad innehåller de? Kanske ibland för mycket 

tro, för lite vetande. Det krävs ibland att klyftan mellan 

barnens litteratur och de vuxnas skall överbryggas, man 

vill ha en mer litterär bedömning. Då måste man naturligt

vis önska sig kritiker som är medvetna och medvetet driver 

en litteraturpolitik. Man kan väl t ex knappast tänka sig 

en tio-i-topp-lista som enda allvarliga bedömning av höstlit

teraturen. (Så behandlar Expressen barnböcker.) Vuxenför

fattarnas avant-garde stöds oftast av en grupp progressiva 

kritiker. Barnbokskritiken är med få undantag märkvärdigt 

ansiktslös, opersonlig, ger sig sällan in på principresone

mang och diskussioner. 

Grundtanken i Gunila Ambjörnssons resonemang i det citerade 

stycket är att 1966 års barnbokskritik är omedveten, okvalifice

rad och opersonlig. 

Ungdomsromanens nya verkliqheter 

I en diskuterande inledning till en samlingsrecension av fem 

ungdomsböcker, "Nya verkligheter", i GHT 1966-12-10, anknyter 

Gunila Ambjörnsson till det resonemang om realism i ungdomsroma

nen, som förts på Andra nordiska ungdomsförfattarekongressen. 

Hon tycker sig se en första etapp förverkligad i en ny och 

"mycket glädjande" utveckling, som innebär att ungdomsromanen 

kartlägger nya verkligheter i samhället, att den diskuterar nya 

problem och skildrar dagens, inte gårdagens, verklighet: trång

boddhet, ensamma mammors svårigheter, förhållandet till skolan 

och samhället, Vietnam och u-länderna, rasproblem och religions
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grubbel. Utan att närmare bestämma från vilken utgångspunkt 

dessa problem nu skulle angripas, menar artikelförfattaren att 

det är positivt att författarna till de nyutkomna ungdomsböckerna 

inte sneglade alltför mycket på "den gamla officiella plikt-kristna 

moralen". 

"Politisk aktualitet" förefaller vara det en smula vaga ideolog

iska kriterium Gunila Ambjörnsson stöder sig på. Dessutom häv

dar hon - även om hon svävar lite på målet - att ungdomsroma

nens konstnärliga och språkliga egenskaper skulle bestämmas 

efter en egen ungdomlig måttstock: 

På sätt och vis är jag böjd att tro att en riktigt lyckad 

tonårsroman måste vara rätt onjutbar för vuxna. (-) Det 

som en vuxen kan uppfatta som ganska påfrestande halvyt-

lig jargong är säkert ingenting annat än träffsäker inlevelse 

i ett tonårigt psyke. 

Om "politisk aktualitet" var det ideologiska kriteriet, så 

tycks "identifikation" vara det pedagogiska lösenordet. Gunila Am

björnsson menar att ungdomsromanen vänder sig till ett "mellan

skikt" ungdomar, som inte är särskilt litteraturintresserade, men 

ändå behöver litteraturen som identifikationsmedel. Men hon är 

osäker på och vacklar i sin tilltro till ungdomsromanens ideolog

iska, estetiska och pedagogiska förtjänster - det framkommer 

av dessa två citat ur recensionen av de fem nya ungdomsromaner

na: 

Man tar upp sådant som verkligen intresserar dagens ung

dom, och sådant som man tycker borde intressera den. 

Huruvida det är en bok som verkligen är up-to-date det 

kan naturligtvis bara de tilltänkta läsarna bedöma, men 

jag är nästan säker på att författaren lyckats träffa exakt 

den rätta tonen, den som kan engagera sin läsare. 

Anne-Marie Alfvén-Eriksson är lika positiv som Gunila Am

björnsson till att realismen alltmer sipprat in i ungdomsböckerna. 

I en inledning till en recension i DN 1966-11-26, "Tonåringar", 

skriver hon att det är glädjande att tabureglerna luckrats upp 

och att värderingarna alltmer kommit att sammanfalla med ung
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domarnas egna. Men hon har också kritik att framföra och den 

gäller det konstnärliga gestaltandet: 

Men man kan i förtjusningen över detta inte glömma att 

realistiska detaljer i sig inte är någon garanti för att per-

son- och miljöteckningen blir fullödig. 

Om en bok känns levande eller ej beror på något annat 

än hur mycket det brusar i toaletterna eller vilka närbilder 

vi får av kärlekslivet. Ingen av de fyra ungdomsböcker 

som anmälts här verkar helgjutna och helt övertygande -

men de är alla intressanta som tidsfenomen och ibland vär

defulla som debattinlägg. 

Margareta Sjögren skiljer sig vid denna tid från många av 

sina kollegor bland ungdomsboksdebattörerna. Hon efterlyser 

nämligen inte samtidsrealism. Hon menar att tonårsflickor inte är 

betjänta av böcker där de kan känna igen sig själva. De behöver 

i stället böcker som "lyfter dem i håret", som visar på ett nytt 

och progressivt könsrollsmönster. Det finns en starkt polemisk 

och ironisk ton i recensions- och debattartikeln "Det hänger på 

de nybakta bullarna" i SvD 1966-11-03. Margareta Sjögren använ

der dock inte termen "könsrollsmönster". Margareta Sjögren vill 

i ungdomslitteraturen möta tonårshjältinnor med kurage och själv

ständighet i stället för verklighetstrogna återgivningar av slappa, 

slöa och likgiltiga svenska flickor. Hon efterlyser ideal. 

Barnbokskritikens status 

Gunila Ambjörnsson, som framfört önskemål om en mer seriös 

och medveten barnbokskritik i CHT sommaren 1966, fortsatte 

den diskussionen i samband med en recension av Greta Bolins 

och Eva von Zweigbergks Barn och böcker i GHT 1966-10-11, 

"Mer om barn och böcker". I den senare artikeln påpekade Gunila 

Ambjörnsson att barnbokskritiken hade språksvårigheter, den 

"hopar adjektiv och värderingar med föga variation eller beskriver 
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på ett alltför förenklat sätt". 

Också barnbokskonsulenten Lisa Christina Persson, i många 

år ledamot i bedömningskommittén för utdelandet av Nils Holgers-

son-plaketten, hade funderingar kring kvaliteten på barnboks

kritiken. Inspirerad av Gunila Ambjörnssons synpunkter på kri

tikens språksvårigheter frågar hon i artikeln "Kongresser... 

kritik..." i Biblioteksbladet 1966:10: "Hur ska barnboken och 

barnbokskritiken få status?" 

Lisa Christina Persson hävdar att kritikerna misslyckas både 

när de är negativa och när de är positiva. Negativ kritik är van

ligast och den klandrande kritikern uttrycker sig i och för sig 

i klartext, men framhåller ofta sina anklagelser för ofullkomlighet 

eller felaktigt språkbruk på ett pekoralistiskt och storvulet jag-

vet-bäst-språk. Positiva recensioner är sällan klara och nyansera

de. Alltför ofta talas det då i slappa klichéer om "bottnar" och 

"fasetter". 

Eftersom Lisa Christina Persson själv recenserade barnböcker 

är det också självkritik när hon avslutar sin artikel med att fråga 

om "barnbokskritike(r)n befinner sig i en bornerad självbehaglig 

avtrubbad stagnation?" (s 724) 

Problemet med Baqar Bengtsson 

Den barnbok som väckte flest reaktioner under 1966 var Boken 

om Bagar Bengtsson av Lennart Hellsing med illustrationer av Poul 

Str^yer. Lennart Hellsing hade ställt till med en hel del upp

ståndelse redan året före med sin sjörövarbok. Den gången re

agerade många föräldrar och lekskolefröknar surt mot den bur

leska livslusten hos de whiskydoftande sjörövarkaptenerna. 

Men när Lennart Hellsing nu t o m vågade skämta med ett 

sådant tabubelagt ämne som döden och begravningsritualerna, så 

blev många recensenter och bibliotekarier rådvilla om hur de 

skulle "hantera" denna utmanande bok, som ju trots allt var skri
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ven av en av Sveriges mest berömda barnboksförfattare, som fick 

Nils Holgersson-plaketten redan 1951, året efter Astrid Lindgren. 

En hel del bibliotekarier gömde boken under disken, sades det. 

I en recension i AB 1966-12-07 vill Ingegärd Martinell särskilja 

moraliska, estetiska och pedagogiska aspekter på Boken om Bagar 

Bengtsson och menar att de negativa reaktionerna hos många vux

na läsare bottnar i att de alltför mycket fastnat i själva innehållet, 

medan hon tror att barnen säkert uppfattar alla roliga ordlekar 

vilket kommer fram när man högläser den många gånger 

för ett barn. När allt kommer omkring är den ju varken 

skriven för barnpsykologer, föräldrar, bibliotekarier eller 

lektanter utan för de friska och fördomsfria små människor

na. 

Margareta Strömstedt i DN 1966-11-26 redovisar både lustkäns

lor och olustkänslor. För säkerhets skull beledsagade hon sin re

cension med några "autentiska yttranden" av barn, lekskolelärare, 

föräldrar, barnpsykologer och bibliotekarier - lika många positiva 

som negativa. 

Cunila Ambjörnsson tycks ha resonerat på samma sätt som 

Ingegärd Martinell och pekar i sin recension i CHT 1966-11-30 på 

skillnaden i vuxnas och barns sätt att reagera på ett ämne som 

döden i en komisk bok. 

Gemensamt för dessa tre recensenter är att de ansåg att Boken 

om Bagar Bengtsson var så viktig och hade sådana estetiska kvali

teter att de förlänade den en enboksrecension och inte föste ihop 

den med en mängd andra böcker i en recensionsartikel. 
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1966 års Nils Holgersson-plakett. Ingen utdelning 

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med bedöm
ningskommittén Karl Söderberg, Anne-Marie Alfvén-
Eriksson, Lisa Christina Persson, Lorentz Larsson, 
Sten Hagliden och Evy Jonsson 5 april 1966. 

S 3. Efter diskussion beslöt kommittén att inte ut
dela Nils Holgerssonplaketten för år 1966. 

Eftersom det endast en enda gång tidigare, 1954, hade inträf

fat att Nils Holgersson-plaketten inte delats ut och eftersom illu

stratörernas motsvarighet, Elsa Beskow-priset delades ut som 

vanligt, har jag intervjuat rektor Karl Söderberg, som var kom

mitténs ordförande 1966, och frågat varför ingen författare fick 

den svenska barn- och ungdomsboksvärldens finaste utmärkelse 

detta år. 
12 Karl Söderberg tycker sig minnas att kommittén helt enkelt 

inte hade funnit någon riktigt värdig kandidat till priset. 

Utan att på något sätt kunna leda mitt resonemang i bevis 

vill jag ställa upp en hypotes att ett skäl till att Nils Holgersson

plaketten inte delades ut 1966 var att det då i den barnlitterära 

världen uppstått en osäkerhet, som inte tidigare funnits på sam

ma sätt, om det verkligen var framför allt efter litterära värden 

som barnböcker skulle bedömas. 

Ett stöd för denna hypotes är det faktum att under tioårs

perioden efter 1966 blev det alltmer ovanligt att en författare be

lönades för en bok. I stället blev det mera regel än undantag 

att priset gick till en författare för en produktion av böcker. 

Så hade inte trenden varit före 1966. 1965 års pris hade gått 

till Gunnel Linde för en enda bok, nämligen Den vita stenen. Ett 
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gemensamt kännetecken för samtliga femton pristagare före år 

1966, från Astrid Lindgren 1950 till Gunnel Linde 1965, hade 

varit just detta: Priset hade inte gått till en författare för en 

produktion av böcker, utan för en speciell bok, som hade ansetts 

ha stort litterärt värde. 

1966 års Adventskalender. Livet i en liten fiskeby av Hans 

Peterson 

Adventskalendern är och var ett populärt underhållningspro

gram för barn i december månad. Programmet har sänts i radio 

sedan 1957 och i TV sedan 1961. 

1966 var Hans Peterson manusförfattare och Allan Rune Pet

tersson regissör. Berättelsen handlade om människor i en mycket 

liten stad på 1910-talet; en ganska vardaglig historia. 

En sådan "snäll" Adventskalender föranledde inte några "tittar-

reaktioner" och att tidningarna ändå kunde berätta om bråk be

rodde på att det uppstod missämja mellan författaren och regis

sören. 

Redan innan Adventskalendern började sändas i TV kunde 

man, t ex i DN 1966-11-25, läsa att Hans Peterson kände sig 

kränkt i sin författarroll, därför att regissören ändrat alltför 

mycket i hans originaltext. 

Hans Peterson förde alltså, i samband med Adventskalendern 

på TV, samma kamp som han gjort i sina uttalanden på Den andra 

ungdomsförfattarekongressen och i ett flertal artiklar i pressen -

en kamp för författarens konstnärliga självbestämmande. 

Barnboksdebatt och barnbokskritik 1966 

Tidningarna DN, CHT och SvD hade vid denna tid en relativt 
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seriös bevakning av barnlitteratur och recensenterna i dessa tid

ningar fick så pass stort utrymme till sitt förfogande att de då 

och då kunde föra principiella resonemang i sina recensionsartik

lar. SDS bytte ideligen barnboksrecensent, vilket kan förklara 

den ojämna kvaliteten på recensionerna, och den barnboks

kunniga Ingegärd Martinell i AB hade oftast ett mycket litet 

spaltutrymme för korta "snuttar" om ett stort antal titlar. Barn

boksbevakningen i Arb var ytterst marginell. 

* 

Av mina undersökta författare publicerade sig under året alla 

utom Bo Carpelan. Inger Brattströms Före mörkläggningen, en 

ungdomsbok med handlingen förlagd till andra världskriget, re

censerades i AB, DN, SDS och SvD. Ideologiska aspekter tas upp 

av Margareta Sjögren, som kritiskt anför: 

Hon har gjort misstaget att i någon sorts, kanske självbio

grafisk ärlighetssträvan framställa sin hjältinna just så 

sovande, så kolsvart skygglappsförsedd som tyvärr majori

teten av svenska flickor var under de åren. 

Bilden stämmer väl men har den något, något alls, att ge 

moderna flickor tjugofem år efteråt? (SvD 1966-11-03) 

Signaturen GRB i SDS 1966-12-07 nämner i förbigående "det 

där med pacifism", medan AB:s och DN:s recensenter, Anna Sara 

Ehrling respektive Anne-Marie Alfvén-Eriksson, överhuvudtaget 

inte bedömer några ideologiska aspekter när de värderar den för

fattare som skulle bli 1967 års mottagare av Nils Holgersson-

plaketten. Anne-Marie Alfvén-Eriksson ägnade hela recensionen i 

DN 1966-11-12 åt Före mörkläggningen och gav stort utrymme åt 

bedömningen av författarens konstnärliga förmåga. När det gäller 

de kommunikativa aspekterna, så nöjde sig recensenten med en 

beskrivning på fyra ord: "Man känner igen allt". "Man" är i 

detta fall inte den unga läsaren, utan den vuxna recensenten. 

* 

107 



Det är nog ingen tillfällighet att de två recensionerna i mitt 

material av Stig Ericsons Hjältejakten är skrivna av manliga re

censenter, för en bok med den titeln uppfattades nog mer som 

en pojkbok än som en ungdomsroman. 

Såväl Nils Starmoon i CHT 1966-12-10 som Jan Aghed i SDS 

1966-12-07 var positiva till den realistiska indianboken och recen

senten i CHT framhöll såväl ideologiska som estetiska värden. . 

Ingen av recensenterna anlade könsrollsaspekter i sina kortfatta

de omdömen - men sådant var heller inte kutym när det gällde 

recensioner av spännande pojkböcker. 

Hans Eric Hellbergs Annika på en söndag handlar om ombytta 

könsroller och det föranledde beröm från recensenterna i CHT, 

SDS och SvD även om Margareta Sjögren i SvD 1966-11-17 litet 

kritiskt menar att den är "en aning för tillrättalagd och lite för 

proppad med disparata ingredienser". 

Om härligas hus, en litterärt och språkligt avancerad bok av 

Irmelin Sandman Lilius, och De hemligas ö av Sven Wernström 

fick stor uppmärksamhet - men det är kanske värt att notera 

att Sven Wernströms barnrobinsonad med politisk undertext och 

socialistiskt budskap inte recenserades i SvD. 

AB:s Ingegärd Martinell hade en del invändningar mot båda 

böckerna, medan recensenterna i DN och CHT och, vad gäller Om 

härligas hus, också SDS och SvD, slösade på beröm. 

Gunila Ambjörnsson talar i sin recension av Om härligas hus i 

CHT 1966-11-16 om "prosa förvandlad till poesi" och Ingrid Sjö

strand i DN 1966-12-21, Hanna Ahlstrand i SDS 1966-12-17 och 

Mona Hofverberg i SvD 1966-12-15 är entusiastiska när de be

dömer den finlandssvenska författarinnans stilkonst. Mer frågande 

tycks recensenterna i DN, CHT och SDS vara inför vad barn kan 

förstå av en sådan här konstnärlig bok som inte följer några van

liga barnboksmallar. 

Christer Dahl i DN 1966-12-17 gör en rejäl ideologisk analys 

av De hemligas ö med utgångspunkt i en jämförelse med Goldings 

Flugornas herre. Han konstaterar att Wernström, till skillnad från 

Golding, som framför allt fascinerades av det psykologiska maktspe
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let inom gruppen, intresserar sig för den dolda makten, den ekono

miska. Christer Dahl berömmer De hemligas ö för att den är något så 

ovanligt som "en engagerande samhällsskildring med socialistisk 

färgning", men han utfärdar också en varning till författaren Sven 

Wernström vad gäller psykologi och personbeskrivning. Christer 

Dahl hoppas att Sven Wernström i sitt framtida författande "skulle 

tappa ändå lite mer av sin socialistiskt puritanska rädsla för indivi

der" . 

I en mycket positiv recension i CHT 1966-12-10 säger Cunila 

Ambjörnsson att det är ytterst svårt att ge barn en uppfattning 

om olika samhällssystems verkningar utan att bli tråkig, abstrakt 

eller missvisande i sin framställning. Sven Wernströms De hemligas 

ö tedde sig därför som det första lyckade försök hon sett. 

Sven Christer Swahn är inte lika förtjust även om han tycker 

De hemligas ö är friskt och trevligt berättad. Recensenten har 

inte lagt bokens titel på minnet, utan kallar den för "De hemlösas 

ö". Den ligger alltför nära Flugornas herre i skildringen av 

barnens konflikter, menar han i SDS 1966-12-12 och den har inte 

den nödvändiga detaljrealismen som kan rädda "en rejäl lögn-

historia". Däremot är Sven Wernström "modern" i sin syn på sex 

i ungdomsböcker och det gillar SDS:s recensent. 

Kommentar 1966 

Efter att ha tagit del av debatten och av en del dagspressre

censioner 1966 är mitt samlade intryck en osäkerhet i åsikter 

och värderingar hos flera av debattörerna och recensenterna, 

vilket som jag antytt, också kan vara en del av förklaringen till 

att Nils Holgersson-plaketten inte delades ut detta år. 

Denna osäkerhet gäller såväl barnboken som den moderna ung

domsboken. Det hade för många blivit en psykologisk-pedagogisk-

ideologisk konflikt mellan två svårförenliga krav när det gällde 

barnboken: Dels att den sanningsenligt och realistiskt skulle be

109 



rätta om en grym social och politisk värld och dels att denna 

grymma berättelse inte skulle göra barnen vettskrämda. 

När det gällde ungdomsboken var man osäker på vilka esteti

ska kvalifikationer den skulle uppvisa för att accepteras såväl 

a v  l ä s o v a n a  u n g d o m a r  s o m  a v  v u x n a  l i t t e r a t u r b e d ö m a r e .  T o m  

hos en så välutbildad och medveten kritiker som Gunila Ambjörns

son tycker jag mig många gånger vid denna tid finna ideologisk, 

psykologisk, estetisk och pedagogisk ambivalens i hennes ställ

ningstaganden. 

I någon recension påstods det att man nu levde i "könsrollsde

battens yttersta dagar", men ändå var könsrollsdebatten den 

politiska debatt som mest dryftades i barnboksrecensionerna. Mar

gareta Sjögren i SvD var den recensent som gick längst i fråga 

om att kräva nya könsroller för flickor i verkligheten och i litte

raturen. 

Gunila Ambjörnsson och många andra lovordade årets böcker 

av två ytterligheter i barnboksförfattarvärlden, Irmelin Sandman 

Lilius, som rör sig i en drömsk sagovärld, och Sven Wernström, 

som visar upp den ideologiska maktstrukturen. 

Trots denna uppmärksamhet och detta kritikerberöm finner jag 

det inte överraskande att det - i denna ideologiskt, psykologiskt 

och pedagogiskt vankelmodiga tid när det gäller värderingen av 

barn- och ungdomsboken - inte är mellan den trolska poeten och 

den socialistiske samhällsskildraren valet kommer att stå när det 

gäller att utifrån författarskap tom 1966 välja mottagaren av 

nästa års Nils Holgersson-plakett. 
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1967 

Den maktpolitiska konkurrensen mellan Sovjet och USA accele

rerade och det skedde en intensifiering av striderna i Vietnam. 

I Grekland gjorde militärjuntan en blodig kupp. 

Såväl Fidel Castro på Cuba som Che Guevara, som stupade i 

guerillastrider i Bolivia, som den nordamerikanske Black-power-

ledaren Stokely Carmichael blev idealgestalter för många människor 

med vänsterengagemang. De ville tro att man med det lilla krigets 

medel skulle kunna genomföra en meningsfull revolution och kros

sa imperialismen. 

Alla dessa politiska händelser diskuterades i Sverige. Men 

man diskuterade även andra saker som skolfrågor eller de anark

istiska inslagen i de importerade "ungdomsrörelserna11 - provos, 

hippies och beatnicks. Reportage i olika massmedia om narkotika

missbruk också bland svenska ungdomar vållade stor uppståndel

se. 

Bland intellektuella förenades ofta det politiska engagemanget 

med den moderna socialpsykologins anti-individualistiska människo

syn. Sommaren 1967 kunde man läsa många tidskriftsessäer om 

strukturalism, indoktrinering och medvetandegörande. Målet för 

vänsterns pedagogik var nu att människan skulle medvetandegöras 

om de strukturer som behärskade henne för att inte bli indoktri

nerad till ett falskt medvetande. 

Sven Delblanc skildrar i Nattresa det kapitalistiska USA med 

stark avsky och deklarerar samtidigt att han inte ska skriva 

fler romaner, eftersom man med skönlitteratur bara når en liten 

borgerlig publik, som han inte har något intresse av. I fort

sättningen ville han nå en annan och större läsekrets med re-

portage- och debattböcker. 

Hösten 1967 sände Jacob Branting, Björn Håkansson och Kjell 

Sundberg ut en samling artiklar, byggda på intervjuer med 29 

unga svenska författare, och det visade sig att så gott som samt
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liga bekände sig till socialismen. 

Författarna ville bryta sin isolering och nå ut till folket. För

fattarcentrum bildades och författare slussades ut till skolor och 

arbetsplatser. 

Svenska Barnboksinstitutet invigdes. 

Litteraturkritiken 1967 betonade mer VAD som sades än HUR. 

Stoffet var viktigt medan "estetik" för många intellektuella nästan 

blev ett negativt laddat ord. 

Cunila Ambjörnsson om "Det isolerade barnet och den 

isolerade barnbokslitteraturen" 

Att pedagogik och barnlitteratur nu började få viss status 

framgår bl a av att Gunila Ambjörnsson kunde publicera en 

sex ( ! ) sidor lång artikel om dessa ämnen i Bonniers Litterära 

Magasin. "Det isolerade barnet - den isolerade barnlitteraturen" 

är den provocerande titeln och artikeln återfinns i nummer 2, 

1967. 

Cunila Ambjörnsson gör en genomgång av 1966 års barn

böcker, där hon är kritisk mot det mesta - särskilt den barnlitte

ratur som hon benämner "absurdistisk och fantasifull". Hon 

finner dock också tendenser till nytänkande, när det gäller ung

domsromanen. I den här artikeln använder Gunila Ambjörnsson 

begreppen "politisk" och "realistisk" som positivt värdeladdade 

ord och hon framhåller den östeuropeiska barnboken som mer 

politisk och realistisk än den västeuropeiska: 

Östsidans försök att förvardagliga barnboksvärlden är ändå 

välgörande: man kan bli konsumföreståndare men det är 

inte alla förunnat att bli flygvärdinna, och det är omöjligt 

att bli en Pippi Långstrump. (s 129) 

Samtidigt avslöjar hon de farhågor hon hyser för att den rea

listiska barnboken kan bli alltför grå och trist och därmed kanske 

likgiltig för sina unga läsare. Den enda av fjolårets svenska barn
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böcker som hon finner bryter mot de övriga på ett radikalt sätt 

är, inte oväntat, Sven Wernströms socialistiska barnrobinsonad 

och hon menar att det är en skandal att den boken inte antagits 

av bibliotekens största inköpskanal, Bibliotekstjänst. 

I den här artikeln har Gunila Ambjörnsson lagt till en politisk-

pedagogisk brasklapp, som inte fanns i tidningsrecensionen 1966 

av De hemligas ö. Hon skriver att den "fordrar för sin politiska 

verkan en uttolkande förälder som kan sätta in dess schema i en 

aktuell situation. Jag föreställer mig att boken kan tjäna som en 

utmärkt referensbok för socialistiska föräldrar", (s 130) 

Hans Peterson vill skriva som han vill och går i polemik 

med Gunila Ambjörnsson 

Gunila Ambjörnssons krav på politisk aktualitet up-to-date i 

ungdomsböckerna, som hon framfört i recensionsartikeln "Nya 

verkligheter" i GHT 1966-12-10, fick Hans Petersons känslor att 

svalla och ledde till att han publicerade en polemisk artikel i Gö

teborgstidningen 1967-03-19: "Låt barnboksförfattaren skriva som 

han vill!" 

Enligt Hans Peterson i denna artikel måste barn- och ungdoms

bokens funktion, när barn läser frivilligt, vara att skänka av

slappning, äventyr, humor, kort sagt: förströelse. Och han häv

dar med eftertryck att det inte får finnas några ideologiska mallar 

för hur en god barnbok ska se ut, vare sig hos författare eller 

kritiker. 

Ännu en gång upprepar alltså Hans Peterson samma tankar 

som han framförde på Den andra ungdomsförfattarkongressen 1966, 

men denna gång, ett år senare, är hans ton mindre bitter, men 

mer uppfordrande. 

Gunila Ambjörnsson, i sin tur, bemöter Hans Petersons an

grepp i en artikel i Göteborgstidningen 1967-03-27, som lånat ett 
13 

citat från Astrid Lindgren som rubrik: "Måste det alltid lukta 
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kål om livet?" Här talar Gunila Ambjörnsson nu inte längre bara 

om att barnlitteraturen ska vara dagsaktuell, up-to-date, hon vill 

också att den ska spegla livsuppfattningar i "morgondagens sam

hälle". Hennes önskan är att boken ska vara ett av hjälpmedlen 

till att förena "kravet på nutidsrealism med en dröm om en utopi, 

som dagens ungdomar ska vara med om att förverkliga". Och den 

pedagogiska uppgiften för författare och andra vuxna är - enligt 

Gunila Ambjörnsson våren 1967 - att förse de unga med material 

till egna ställningstaganden: 

De vuxna, kulturdebattörerna, kritikerna, författarna svi

ker dem som borde förses inte med färdiga åsikter, men 

med material till ställningstaganden som på ett naturligt sätt 

sätter dem i stånd att bli framtidens kulturpublik och leva 

i framtidens samhälle. 

Radikalism eller moralism? 

Sven Wernström, Siv Widerberg och Astrid Lindgren diskuterar 

Att det 1967 bland många intellektuella fanns en vurm för 

kopplingen mellan "ungdom" och "anarki" och en problematisk am

bivalens inför vad som skulle kunna kallas "moral" och "moralism" 

framgår på många sätt i Ord och Bild 1967:1, som har temanamnet 

"Tonårsnummer". 

Redaktören Lars Bäckström skriver om detta i förordet till 

numret: 

Tonår och knark - här manifesterar sig alltså åter igen den 

fria västdemokratin via O S B. Ett slag undrade jag om vi 

låtit oss luras att ta in en överdos anarkistisk frihet och 

ungdomsrevolt. Men sen fann jag stöd hos den mest med

vetet vänsterradikale författaren i numret, den nya ung

domsbokens programskrivare Sven Wernström. Också för 

honom tycks det självklart att basera en kritik av föråldrad 

"borgerlighet", social och internationell oskuld i en anti-
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auktoritär princip, (s 2) 

Sven Wernström hade haft sitt genombrott som medvetet väns

terradikal författare redan 1963 med Mexikanen, som han skrev 

efter en vistelse i Latinamerika. Ledmotivet i Mexikanen, liksom i 

Sven Wernströms hela bokproduktion från och med 1963, är att 

kunskap ger makt och att revolution är handling. Ett sådant för

fattarskap kombinerat med det förhållandet att Sven Wernström 

lanserades som arbetarförfattare hade gett honom en ställning som 

ett slags de radikala ungdomsförfattarnas guru 1967. 

Den artikel som Lars Bäckström i förordet refererar till heter 

"Texas Jack och negerflickan" och i den ger Sven Wernström sina 

synpunkter på samtida ungdomsböcker av Gun Jacobson, Inger 

Brattström, Siv Widerberg, Inger Svennö, Max Lundgren, Uno 

Modin, Hans Eric Hellberg och sig själv. Han är i stort sett nöjd 

med årets böcker av alla de nämnda författarna (utom Gun Jacob

son) och skälet till hans positiva bedömning är att de "har kommit 

till mot en bakgrund av politisk radikalism och vänsteroriente-

ring". (s 71 ) 

Sven Wernström ger i sin artikel också en glimt från den in

terna debatten ungdomsförfattare emellan genom att berätta om 

att Siv Widerberg varit den som starkast reagerat mot morali

serandet bland författarna. "Hon anser att våra pekpinnar är lika 

långa som förut, fastän vi valt ut nya saker att peka på: sociala, 

politiska, sexualmoraliska och andra." (s 69) 

1989, mer än 20 år efteråt, finner jag det kanske en smula 

överraskande att Siv Widerberg - som många fortfarande räknar 

som den, tillsammans med Sven Wernström, mest vänsterlojale ung

domsboksförfattaren - intog denna roll i debatten 1967. Att hon 

den gången delade sina funderingar om ideologi och psykologi med 

Astrid Lindgren framgår av Astrid Lindgrens "svar" till Siv Wi

derberg i "Liten korrespondens - Siv Widerberg/Astrid Lindgren" 

i Ord och Bilds "tonårsnummer" : 

Kära Siv, 

sen frågar jag dej 

- och hjälp mej med svaret -
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måste de där som står 

på livets tröskel 

och nyfiket kikar in i rummet 

genast se - fast rullgardinerna är nerdragna 

för att hindra allt solljus -

vilken massa skit där ligger i vrårna? 

Tar det inte möjligen modet ifrån dem 

så att de aldrig vågar kliva in och börja sopa? 

Kanske hade de väntat sig ett rum 

med öppna fönster och klart solsken 

och blommor på bordet? 

Ack, hur felaktigt och falskt förskönat, 

men kunde man inte ändå påpeka 

att någonstans finns det också såna rum 

i stället för att kategoriskt förklara: 

I alla rum är det skit i vrårna 

och det luktar bara kål om livet. 

Ja, jag bara undrar. Och spanar runt omkring 

efter svaret. 
Tillgivna Astrid 

Jag citerar hela Astrid Lindgrens "svar" dels därför att det är 

och var mycket sällsynt att Astrid Lindgren gör sin röst hörd i 

litteraturideologiska frågor, dels därför att - som vi sett - Gunila 

Ambjörnsson i en artikel där hon ville beskriva en utopi lånat ett 

citat av Sveriges mest kända författarinna. 

116 



1967 års Nils Holqersson-plakett till Inger Brattström 

Utdrag ur protokoll från sammanträdet 5 april 1967. 
Närvarande: Ordföranden Karl Söderberg, ledamöterna 
Anne-Marie Alfvén-Eriksson, Sten Hagliden samt från 
Kungl Skolöverstyrelsen Evy Jonsson. 

§ 3. Efter diskussion beslöt kommittén enhälligt till
dela Inger Brattström 1967 års Nils Holgerssonplakett 
med följande motivering: 

Nils Holgerssonplaketten för år 1967 tilldelas 
Inger Brattström för hennes senare produktion av ton
årsböcker: Upplysningar om den försvunna, Lyckliga dag, 
Granne med Arabella, Åsneprinsen och Före mörklägg
ningen. I dessa böcker visar författarinnan stor för
måga till inlevelse i tonåringarnas känslo- och tanke
värld. Miljöskildringen är säker och språket naturligt 
och uttrycksfullt. 
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Inger Brattström fick alltså Sveriges finaste barnboksutmärkel

se av en helt enig kommitté inte för en speciell bok och inte hel

ler för sin samlade produktion utan för de "tonårsböcker", som 

hon publicerat på 1960-talet. Det var första gången som kommittén 

från Sveriges Allmänna Biblioteksförening belönade en författare 

för en genre. (Med "tonårsbok" avses i allmänhet en bok som dels 

handlar om tonåringar, dels vänder sig till en läsekrets av ton

åringar. ) 

Ungdomar i tonåren betraktades som en intressant åldersgrupp 

vid denna tid av många, som själva lämnat tonåren bakom sig. Att 

den ärevördiga tidskriften Ord och Bild gav ut ett "tonårsnum-

mer" och att Inger Brattströms "tonårsböcker" prisbelönades är 

två tecken på detta fenomen. 

I kommitténs motivering nämns inget om budskapet eller tema

tiken i Inger Brattströms tonårsböcker, vilket kan förvåna år 1967, 

då ideologiskt medvetna författare, som t ex Sven Wernström, 

ofta stod högt i kurs på den litterära börsen. Förklaringen kan 

ligga i sammansättningen av årets SAB-kommitté. Karl Söderberg 

och Evy Jonsson var mycket litteraturintresserade men var inga 

barnboksspecialister, Sten Hagliden, som också var en skolmänni

ska, var inte engagerad i tidens vänsterideologiska strömningar 

och Anne-Marie Alfvén-Eriksson hade ju i sin entusiastiska re

cension av Före mörkläggningen i DN 1966-11-12 överhuvudtaget 

inga ideologiska aspekter på den sist utgivna av Inger Bratt

ströms tonårsböcker. 

Det som bedömdes och prisades i motiveringen till priset var i 

stället psykologiska ("stor förmåga till inlevelse i tonåringars 

känslo- och tankevärld") och estetiska ("miljöskildringen är säker 

och språket naturligt och uttrycksfullt") egenskaper. 

1967 års Adventskalender. Teskedsqumman av Alf Pr^ysen 

Om 1967 års Adventskalender finns det bara ett ord att säga: 
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Succé! 

Teskedsgumman, som förekommit i såväl radio som TV i flera om

gångar, hör till de populäraste figurerna genom tiderna. Gumman 

som blev liten som en tesked kom ut samtidigt i Norge och i 

Sverige, 1956, och 1967 var boken redan väl etablerad som hög

läsningsbok för barn från ungefär fem år och uppåt. 

Birgitta Anderssons tolkning av den kluriga lilla gumman i Alf 

Pr^ysens Teskedsgumman blev oerhört uppskattad av både stora 

och små. Tittarsiffran var 2,5 miljoner och inga klagomål hördes 

från vare sig publik eller kritik. 

Barnboksdebatt och barnbokskritik 1967 

Det fanns hos många debattörer och bedömare 1967 en uttalad 

önskan att ungdomar skulle läsa "god11 litteratur. Vad de riktigt 

menade med "god11 litteratur är ibland svårt att förstå, men det 

skulle i alla fall inte vara enkla agentromaner, banala kärleksno

veller eller fördomsfulla serier! Många såg ungdomsromanen som 

ett hyggligt alternativ till den ideologiskt "dåliga" litteraturen. 

Det var särskilt de kvinnliga recensenterna som ofta dryftade 

läsaraspekten och de förutsatte i sina resonemang att ungdomar 

helst läste litteratur som berättade om en värld som angick dem 

på deras eget språk. Så det beröm som Inger Brattström fick vid 

utdelandet av Nils Holgersson-plaketten sommaren 1967 för sin 

inlevelse i ungdomsgenerationens språk kunde nog de flesta re

censenter, oavsett politisk inriktning, ställa upp på. 

Men samtidigt ansåg allt fler kritiker och debattörer att det 

inte längre var tillräckligt att böckerna speglade en ungdomlig 

verklighet. Det var inte bara Gunila Ambjörnsson som menade att 

ungdomsboken också skulle ge ungdomarna material till ställnings

taganden. Margareta Sjögren hävdar i en artikel i Svenska Dag

bladet 1967-12-09, "Kommunikationer mellan barn", att barnen ge

nom litteraturen måste "hitta vägen ut ur välfärdens elfenbens-
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torn". 

Det hade kommit en politiskt uppfordrande ton hos flera av de 

ledande barnbokskritikerna i dagspressen, även i SvD alltså, och 

detta var ett av tecknen till att barnbokskritiken uppvisade lik

heter med vuxenbokskritiken. 

Det finns också terminologiska paralleller. DN:s barnboksre

censent Margareta Strömstedt talar t ex i en recension 1967-11-25: 

"Pojkar, hösten -67", apropå Stig Ericsons Äkta dig Peter, be

römmande om "autentisk styrka" och "som klipp ur ett skickligt 

dokumentärt reportage". Ordalydelserna skulle kunna ha varit 

hämtade från en recension av en dokumentärroman. 

Alla de fem författarna från 1966 återkom med nya titlar 1967. 

1966 fick de, i de undersökta tidningarna, 18 recensioner, därav 

två egenrecensioner. 1967 fick de 24 recensioner, därav fem 

egenrecensioner. Alltså en klar ökning vad gäller barnboksbevak

ningen i dagstidningarna. 

Barnbokens och barnbokskritikens statushöjning 1967 medförde 

också att allt fler kända manliga skribenter, t ex Torsten Berg

mark, Lars Olof Franzén och Åke Lundqvist, kunde ägna sig åt 

att skriva seriösa och utförliga recensioner av barn- och ung

domsböcker. 

Recensionsskrivandet i en stor tidning som DN var inte längre 

bara en angelägenhet för småbarnsmammor ! Däremot var ingen för

förändring skedd när det gällde barnbokskritiken i AB och Arb. 

Sommarens plakettpristagare Inger Brattström fick ett blandat 

mottagande av sin höstbok Behåll din bit, som är en fortsättning 

på Före mörkläggningen. 

Kommittéledamoten Anne-Marie Alfvén-Eriksson, som året före 

skrivit en entusiastisk och uppskattande egenrecension av Före 

mörkläggningen, lägger i en diskussionsartikel i DN 1967-12-12: 

"Ung på gammalt sätt" starkt kritiska synpunkter på några 

moderna ungdomsromaner, bland annat Behåll din bit. Hon kriti

serar ungdomsromanerna för att de rör sig inom tillrättalagda, 

ganska stereotypa ramar och i bedömningen av Behåll din bit 

finns det en besvikelse uttalad över att det i den så sällan finns 
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Ifen allvarlig närhet till verkligheten". 

Margareta Sjögren i SvD 1967-12-16 tycker att författarinnan 

till Behåll din bit är litet tantigt beskäftig och hon påstår att 

den är en bok för jämnåriga till Inger Brattström, medan de unga 

kvinnor den vänder sig till inte kan bli lika intresserade. 

Ideologisk kritik från DN och pedagogisk från SvD medan re

censenterna i CHT och SDS ger beröm för berättarkonsten : "Inger 

Brattström skriver medryckande och trevligt" tycker Lena Fridell 

i CHT 1966-12-13 och Gun R Bengtsson i SDS 1966-11-30 anser 

att Behåll din bit är "en välskriven och vettig bok". 

I recensionerna av Äkta dig Peter vävs ideologiska och este

tiska synpunkter samman. Samtliga fyra granskade recensenter, i 

Arb, DN, CHT och SDS, är mycket tilltalade av Stig Ericsons be

rättartalang och inlevelseförmåga när han skildrar en "vanlig 

skoldag" i en 12-årig pojkes liv. 

Recensenten "z" i SDS 1967-12-02 jämför Akta dig Peter med 

Hans Petersons barnskildringar och berömmer den för att den 

är en bok i Hans Petersons lågmälda vardagsrealistiska stil. 

Diskussionen om könsroller i barnlitteraturen pågick fortfaran

de, men dominerade inte på samma sätt som 1966. Margareta 

Strömstedt har en intressant passus i recensionen av Jonas hämnd 

av Hans Eric Hellberg i DN 1967-11-25, där hon funderar om inte 

han med alla sina berättelser om blyga, veka pojkar och tuffa, 

kavata flickor omedvetet höll på att skapa omvända könsrollsscha

bloner ! 

Jonas hämnd är en psykologisk thriller. Jonas nya kanot hittas 

sönderslagen och han svär hämnd. När han förstår vem som är 

skyldig blir hans problem: Ska han vara lojal mot sin vän eller 

mot sitt löfte att hämnas? 

"Ett nyanserat, levande pojkporträtt" skriver Elisabeth Genell 

Storm i CHT 1967-12-22 och liknande lovord får Hans Eric Hell

berg i Arb, DN, SDS och SvD. 

Allra mest entusiastisk är kanske Margareta Sjögren i SvD 

1967-12-09. Det är i samband med den här boken hon talar om lit

teratur som en väg "ur välfärdens elfenbenstorn" och hon beröm
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mer författarens "ömsinta pennföring". 

Men även om Stig Ericson och Hans Eric Hellberg fick mycket 

beröm för nyanserade pojkporträtt och vardagsrealistisk stil så 

var det varken de eller årets plakettpristagare Inger Brattström 

som fick den största uppmärksamheten av "mina" författare. Den 

fick - i ännu högre grad än 1966 - Irmelin Sandman Lilius och 

Sven Wernström. 

Bonadea av Irmelin Sandman Lilius är en mångbottnad, vemodig 

saga om en föräldralös flicka som lever i sina fantasier och dröm

mar. Boken får egenrecensioner av recensenterna i DN, SDS och 

SvD. Den minst entusiastiska av dessa tre är Mona Hofverberg i 

SvD 1967-12-16, som är förbryllad av blandningen av fantasi och 

verklighet och tycker att berättelsen känns förvirrande. 

I DN 1967-12-09 analyserar Qui Nyström bokens tematik -

vilket var ovanligt i barnboksrecensioner - och skriver utförligt 

om författarinnans stilkonst. Qui Nyströms enda invändning är 

att Irmelin Sandman Lilius böcker skulle blivit mer lättillgängliga 

om de skrivits med en stramare stil. En försiktig pedagogisk in

vändning i kontrast mot Mona Hofverbergs bryska kommentar i 

Svenska Dagbladet om att Bonadea är en bok som många barn 

kommer att lägga ifrån sig efter några sidor! 

Sven Christer Swahn i SDS 1967-12-06 har bara lovord. Han 

vill instämma i varje ord som står på baksidan till "Treudds-

böckerna", där det om Bonadea och andra böcker i serien står 

att de passar "för läsare, obeoende av ålder, som söker det an

norlunda, det särpräglade, det experimentella". 

Gunila Ambjörnssons mycket uppskattande anmälan av Bonadea 

i en recensionsartikel i CHT 1967-11-15 skiljer sig från övriga 

recensenters genom att hon räknar också en mystisk saga som 

Bonadea till de barnböcker som "ger material för en verklighets

uppfattning". 

Till skillnad från sin kollega i SvD har den radikala Cunila 

Ambjörnsson ingenting att invända mot Irmelin Sandman Lilius 

estetik, balansgången mellan prosa och poesi, realism och fantasi. 
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Åke Lundqvist i DN 1967-12-01, Göran Zachrison i SDS 

1967-12-06 och Ingrid Schöier i SvD 1967-12-02 ägnar hela recen

sionsutrymmet åt Sven Wernströms science-fiction-artade berättelse 

Resa på okänd planet, som skenbart handlar om en rymdresa, men 

egentligen - naturligtvis - beskriver förhållandet mellan makt

människor och slavar på jorden. 

DN:s recensent tar inte upp några estetiska aspekter, men 

skriver utförligt om det ideologiska innehållet och berömmer det 

uppfordrande i Sven Wernströms plädering för en kritisk, ifråga

sättande attityd hos den unge läsaren. Eftersom SvD är en kon

servativ tidning kan man tycka att det är överraskande att Ing

rid Schöier 1967 var så entusiastisk över det ideologiska inne

hållet i Resa på okänd planet. I en mycket utförlig recension skri

ver hon att man skulle kunna kalla boken för "En orättvis be

traktelse" efter Göran Palms modell. Hon vill inte kalla boken "po

litisk", men eftersom Resa på okänd planet äger en politisk dimen

sion, så tror jag att Ingrid Schöier menar att den inte tar ställ

ning för ett visst partipolitiskt program. 

Hon skräder inte orden när hon, liksom Gunila Ambjörnsson i 

BLM, grälar på Bibliotekstjänst, som "skämt ut sig" genom att "av

visa" 1966 års Wernström-bok, De hemligas ö. Mer än någon annan 

recensent tar Ingrid Schöier upp pedagogiska aspekter och fram

häver med emfas att Resa på okänd planet är en ungdomsbok som 

alla ungdomar bör och vill läsa och diskutera. 

Också Ingegärd Martinell i AB 1967-12-22 och Gunila Ambjörns

son i GHT 1967-12-09 gav stort utrymme i sina recensionsartiklar 

åt Sven Wernströms politiska rymdepos. Dessa båda recensenter 

tror att Sven Wernström med denna bok har lyckats i sin ideolog-

iskt-pedagogiska författarambition. 

"Till och med det mest indolenta barn borde fängslas och 

duperas" skriver Ingegärd Martineli. Den formuleringen ger inte 

vid handen att boken skulle fungera aktiverande (!), men recen

senten rättar sig själv när hon påpekar att en av bokens största 

förtjänster ligger i att den inte tillhandahåller färdiga svar, utan 

uppfordrar sina läsare att tänka själva. Och Gunila Ambjörnsson 
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säger sig vara glatt häpen över att bokens didaktiska drag inte 

stöter bort läsaren eller kväver fantasin. 

Kommentar 1967 

Den fråga som Astrid Lindgren ställer i Tonårsnumret av Ord 

och Bild, 1967, gäller om ungdomsboken ska tillåtas avslöja värld

ens ondska, för så tolkar jag metaforen "skit i vrårna", på be

kostnad av den unga människans mod, glädje och handlingskraft. 

Denna konflikt var aktuell för många samhällsmedvetna och re

flekterande debattörer vid denna tid. 

Som en lösning på konflikten föreslår Astrid Lindgren att man 

också kunde tala om för dem "som står på livets tröskel och ny

fiket kikar in i rummet" att det någonstans finns ett rum "med 

ö p p n a  f ö n s t e r  o c h  k l a r t  s o l s k e n  o c h  b l o m m o r  p å  b o r d e t "  - d v s  

att livet ibland är skönt, trots allt. 

Det är nog signifikativt för personligheten hos Astrid Lindgren 

att när hon, för en gångs skull, 1967 gjorde ett inlägg i barn

boksdebatten, så tog hon inte ställning för eller emot en åsikt, 
m utan hon ställde en fråga och "spanade" efter ett svar. Men ock

så samtidens mest kända radikala barnbokskritiker, Gunila Am

björnsson, hävdade vid flera tillfällen att barn- och ungdoms

bokens uppgift inte var att förse läsaren med färdiga åsikter utan 

att ge underlag till kritiskt ifrågasättande. Skillnaden mellan 

Astrid Lindgren och Gunila Ambjörnsson i denna debatt var att 

den äldre kvinnan lade ansvaret för de ungas framtidstro hos den 

vuxna generationen, medan den yngre kvinnan i sin utopi hoppa

des att de unga, i sinom tid, skulle göra världen rättvisare. 

Även om en debattör som den liberale Hans Peterson i sin 

energiska plädering för författarens ideologiska frihet säkert upp

levde att många författare och kritiker vid denna tid orienterade 

sig mot vänster och att de blev allt mer talföra, så fanns det än

då mer av politisk diskussion än av politisk kamp i den svenska 
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barnboksvärlden 1967. Det är mycket sällan som jag i min genom

gång av barnboksdebatten och dagspressens barnbokskritik hittat 

partipolitiska ställningstaganden. 

Inte politisk strid alltså, men hos många debattörer ett ökat 

engagemang för vänsterradikala ståndpunkter. För trots en prin

cipiellt demokratisk tilltro till de ungas förmåga att göra egna 

val, som ju också Sven Wernström gjorde sig till tolk för, så 

kunde ingen i samtiden 1967 undgå att förstå att när den tongiv

ande debattören Cunila Ambjörnsson önskade förena nutidsrea

lism med en dröm och en utopi "som dagens ungdom skulle vara 

med om att förverkliga11, då handlade drömmen om socialismen. 

Den politisering av den barnlitterära världen som tog sig allt 

fler uttryck hade dock tydligen i mycket ringa grad påverkat 

ställningstagandena hos kommittén bakom Nils Holgersson-

plaketten. Också TV-programmet Adventskalendern verkade stå 

utanför tidens strömmar eftersom publik och kritik uppfattade Te

skedsgumman som trevlig underhållning för barn, helt utan politisk 

tendens. 

Och, oberoende av recensentens politiska åsikter, fanns det i 

bedömningen av barnböcker hos många ett intresse för stilistiska 

finesser och för språkets skönhet. Med den kännedom vi har om 

hur ifrågasatta de estetiska värdena var inom den vuxenlitterära 

sfären så är det värt att påpeka det positiva kritikermottagande 
15 som kom ett litterärt konstverk som Bonadea till del. 
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1968 

1968 var ett dramatiskt år! Den s k Pragvåren fick ett brutalt 

slut då ryska soldater marscherade in i Tjeckoslovakien. I USA 

mördades Martin Luther King, som varit en karismatisk icke-

vålds-förkunnare i kampen mellan svarta och vita. 

1968 var också det blodigaste året under vietnamkriget. I 

Sverige medverkade statsrådet Olof Palme i en vietnamdemonstra

tion och den amerikanska regeringen kallade hem sin stockholms

ambassadör. 

Studentupproret i Paris fick återverkningar internationellt, 

manifesterat i vårt land genom kårhusockupationen i Stockholm. 

En ung, medveten, revolutionär människa som stred på barri

kaderna mot ett förstelnat samhälle var en bild som tilltalade 

många vänstersympatisörer vid denna tid. 

Den politiska skiktningen i det svenska samhället var mer 

uppenbar än tidigare till följd av alla dessa händelser. Höger-

vänster-debatten var ofta hetsig från båda sidor. I samband med 

demonstrationer och revolter förekom det benämningar i den kon

servativa pressen som "drägg" eller "långhåriga saker". 

Kultursidan politiserades i många tidningar, t ex i Dagens Ny

heter. 

En debatt rasade tidigt under året kring frågan om författar

rollen. Den kom att kallas "Prästkappedebatten" efter en roman 

av Sven Delblanc och diskussionen gällde om författaren i första 

hand skulle vara skrivande konstnär eller agitator. 

Reportaget, dokumentären och rapporten trängde in i roma

nen - mest omtalad blev härvidlag P O Enqvists Legionärerna. 

Sara Lidman erhöll "Lilla Nobelpriset" för Gruva, som är en skild

ring av gruvarbetarnas förhållanden i Kiruna. Den är baserad 

på bandinspelningar, men starkt präglad av Sara Lidmans redige

ring. 

Göran Palms Indoktrineringen i Sverige gavs ut som pocketbok 
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direkt och fick många läsare och stor genomslagskraft i den all

männa diskussionen. Göran Palm gav i boken exempel på hur 

västindoktrineringen smög sig på människor, inte minst barn och 

ungdomar, via pressen, reklamen, skolan, m m, m m. 

Som en motkraft mot den negativa indoktrineringen fanns det 

hos många av samtidens "kulturarbetare" en stark önskan att 

sprida den "goda" litteraturen. Det hävdades allt oftare att för

fattarna måste nå ut till folket - deras böcker och de själva borde 

finnas på arbetsplatser, fängelser och skolor. Och allt fler talade 

om författarnas ansvar att använda sin ställning och sin formu

leringskonst till att genomlysa orättvisor och, helst, bidra till en 

förändring av hela samhällssystemet. 

Tredje nordiska unqdomsförfattarekonqressen 

Den tredje nordiska kongressen för barn- och ungdomsboksför-
16 fattare hölls i Krogerup i Danmark 10-12 maj 1968. 

"Vaesentlige problemer blev sat under débat", skriver den 

danske författaren Jens Sigsgaard i förordet till kongressrap

porten. Med det citatet från den radikale Georg Brandes ville han 

slå fast att kongressen blev en succé, trots att några deltagare 

vände hem mer förvirrade, eller osäkra, än när de kom till kon

gressen. 

Den som framför allt medverkade till att det blev succé, och 

debattglädje - men också förvirring och osäkerhet - var en aka

demiker från Göteborg: Gunila Ambjörnsson. Utifrån sin pågående 

forskning om "Motivet rik - fattig i den svenska barnboken 1895-

1914" ställde hon en fråga, som också var rubriken på hennes 

föreläsning: "Afspejler vor tid sig i b^rnelitteraturen?" 

I sin föreläsning framhöll Gunila Ambjörnsson att den samtida 

svenska barnboken var odemokratisk genom att den var "ett 

direkt uttryck för de grupper i samhället som hade hegemonin, 

dvs relativt sett en begränsad grupp inom den västeuropeisk
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amerikanska kultursektorn, som håller klassmotsättningarna under 

mattan, den kapitalistiska egendomsindoktrineringen oemotsagd 

osv. Det som kallas opartiskhet är ett uttryck för något som 

kan kallas den demokratiska värdegemenskapen, som Göran Palm 

har definierat som ett konglomerat av kristendom, kapitalism, li

beralism tillsatt med en smula socialism omvandlad till socialdemo

krati". 

Som sammanfattning framförde hon fyra önskemål: 

1. Att alla hinder för barnboken skulle bort, både till innehåll 

och form. 

2. Att alla, publik som författare, skulle vara medvetna om 

att det var värderingar och attityder som spreds via barn

boken och att man måste ta ställning till detta. 

3. Att barnen skulle få välja mellan olika åsiktsriktningar, 

vilket betydde att författargruppen borde utvidgas. 

4. Att barnkulturen fick en målsättning. 

Och jag citerar Gunila Ambjörnssons eget förslag till målsätt

ning för barnkulturen, så som hon framförde det på kongressen: 

Det viktigaste i dagens samhälle är att göra barnen så kun

niga, så medvetna och så kritiska som möjligt. Kunde vi 

inte enas om den generella utgångspunkten; att vi vill ge 

material och skapa en antiauktoritär, kritisk medvetenhet för 

en publik som måste välja och ta ställning själva? (s 39) 

Efter föredraget vidtog gruppdiskussioner och det framgår av 

rapporterna att det varit en livlig diskussion i grupperna. I någ

ra grupper diskuterade man frågan om barnbokens innehåll, men 

man höll inte med Gunila Ambjörnsson om att det fanns många 

ämnen som ännu inte behandlats. Två sådana ämnen kunde man 

dock urskilja: sex och politik. I någon grupp diskuterade man 

den svåra frågan om författarens konstnärliga frihet och ställde 

problemet på sin spets: Hur skulle man t ex förhålla sig till en 

barnbok som var konstnärligt försvarbar, men som slutade i att 

huvudpersonen fann lösningen på sina problem genom narkomani? 

Somliga i gruppen fann en sådan bok farlig, andra ville acceptera 

den utifrån synpunkten att barnboksförfattaren är författare och 
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inte pedagog. 

Det var tydligen så vid 1968 års barn- och ungdomsboksförfat-

tarekongress att författarna blev stimulerade av Gunila Ambjörns

sons analys och förslag till målformulering och att detta ledde till 

ett utbyte av åsikter där oliktänkande kom till tals. 

"Skräpkultur åt barnen" och "Paj åt hungrig haj". 

Debatt kring barnkultur, moralism och Gunila Ambjörnsson 

Barnens och ungdomens kultur stod allt oftare i centrum för 

debatten, säkert föranlett av sådana företeelser som ungdomsre

volten. Gunila Ambjörnsson blev mycket uppmärksammad för sin 

debattbok Skräpkultur åt barnen (1968), där hon gick till storms 

mot det ointresse, den nonchalans och den snålhet som hon tyckte 

att vuxenvärlden i väst visade gentemot barnkulturen. I boken 

beskriver hon den sektor av kulturlivet som vänder sig till en 

icke-vuxen publik som "ett slags reservat, en oas relativt ostörd 

av samhällsdebatt och kulturpolitik, av nya idéer och världen om

kring oss", (s 6) 

Gunila Ambjörnsson skrev nu recensioner i Dagens Nyheter 

och i en samlingsrecension av vardagsrealistiska barnböcker, 

bl a Per och Pia på långfärd av Inger Svennö-Skote, ställer hon 

fyra kritiska frågor: 

Jag vet inte om det är orättvist - men det är trots allt 

något fel på vardagsrealismen i alltför många av de nya 

barnböckerna. Varför upplever man dem ofta som platta, 

torftiga och utan lyster? Varför känns enkelheten tråkig 

och okonstnärlig? Måste en gammal moralism ersättas med 

en ny? Måste Världen verka så löst påklistrad, beskäftigt 

förenklad? 

Och Gunila Ambjörnsson menar att en sådan abstrakt verklig-

hetsqestaltning inte leder till politisk medvetenhet eller handling: 

Men i barnboksperspektivet blir det lätt så att världen 
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är ond och sjöarna förgiftade och indignationen får egent

ligen aldrig kanaliseras någonstans - fast det är USA som 

förgiftar Vietnam. (DN 1968-12-07) 

I debattinlägget "En ny moralism" - ett uttryck som Siv Wider

berg myntade 1967 - hade den angripna Inger Svennö-Skote 

principiella invändningar mot Gunila Ambjörnssons ideologikritik. 

Inger Svennö-Skote försvarar i sitt inlägg den sökande författa

ren och vägrar att finna sig i en moraliserande roll: 

Bakom Gunila Ambjörnssons resonemang skymtar jag min 

barndoms moraliserande böcker, där en "gud" i någon form 

ingrep, straffade boven och förklarade det onda. Om vi 

inte får nämna att det finns krig och elände utan att vi 

samtidigt måste avslöja bovarna (USA och Sunlight!) och 

ange en bestämd utväg - då får vi ju precis samma sorts 

moralism som vi beklagar i de gamla böckerna! Den som 

har Gunila Ambjörnssons enkla lösning på de stora frågorna 

må alltså skriva på i ullstrumporna! Alla vi andra som tve

kar, tvivlar, söker tro på förnuft och medmänsklighet, 

tappar den tron och hittar den igen - vi ska alltså helt 

enkelt låta bli att skriva barnböcker eller hålla oss till 

idyllen som motiv? Jag vägrar att finna mig i Gunila Am

björnssons nya moralism! (DN 1968-12-07) 

Gunila Ambjörnsson bereddes samma dag plats för ett genmäle 

och i detta tog hon avstånd från "socialrealismen" i barnboken 

till förmån för en kartläggning av "strukturer" : 

Vårt ansvar är stort och väljer vi barnboken för att ge in

formation är det viktigt att vi är konkreta, gör klara på

ståenden som kan kontrolleras och bemötas - eller redovisar 

vår tveksamhet. 

Socialrealismen fungerar ofta dåligt - kanske borde vi i 

första hand ägna oss åt att kartlägga strukturer och meka

nismer med utgångspunkt i barnens egna referensramar. 

Det förefaller som om de metoder och tekniker som Gunila Am

björnsson 1968 trodde gagnar barnlitteraturen bäst inte hör hem

ma inom humaniora utan inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. 
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Samma år som skräpkultur åt barnen kom ut fick Gunila Am

björnsson anställning på TV som författare, regissör och produ

cent på Kanal 2, som ansågs vara den radikala kanalen. I en del 

tidningar och tidskrifter reagerade man mot att hon politiserade 

barnboken och barnboksdebatten i så många media - samtidigt 

som det hos andra fanns en beundran för hennes kunskaper och 

engagemang. 

Tillsammans med Carin Mannheimer gjorde hon ett omdiskuterat 

barnprogram i TV 2, Paj åt hungrig haj. Programmet, som hand

lade om jordens uppdelning i rika och fattiga människor, föran

ledde fem anmälningar till Radionämnden och tittarstorm. 

Ska barnböckerna visa på problemen och ha tendens? 

Med en artikel i Skolbiblioteket 1968:5, "Barnbokens stora 

problem", kom författaren Max Lundgren att verka provocerande 

på de mest samhällstillvända och ideologikritiska kritikerna och 

författarna i den svenska barnboksvärlden när han, samtidigt 

som han försvarade barnböcker som behandlade "problem", hävda

de: 

Omvänt vågar man påstå att en barnbok som behandlar ett 

problem inte alltid är en bra barnbok, (s 185) 

Och om mottagandet av sin egen bok Pojken med guldbyxorna, 

som fått mycket beröm för att den behandlar u-landsproblematiken 

och tilldelats flera stora barnbokspris: Nils Holgersson-plaketten 

1968, Boklotteriets stipendium samt Expressens Heffaklump, säger 

han oerhört utmanande att han "kände sig inföst som ett får i 

den riktiga fållan". 

Det är i en intervju av Berit Wilson: "Max Lundgren, vår 

flitigaste författare: Tala om sanningen!" i Dagens Nyheter 

1968-12-01, som han liknar tidens gångbara radikala åsikter vid 

en fårfålla. 
* 

131 



"Kan man ställa krav på barnboksförfattare att de ska skriva 

med viss tendens?" frågar Ying Toijer-Nilsson i artikeln "Barn

böckerna och det moderna samhället", som är en intervju med för

fattare, bibliotekarier och förläggare i tidskriften Hertha 1968:1. 

På frågan om barnböckerna som i öststaterna bör användas för 

att inprägla vissa ideal svarar Hans Eric Hellberg: "Absolut inte!" 

Hans Peterson svarar på samma fråga: 

Kanske är det en självklarhet, men jag trodde att all stor 

litteratur måste ha en idealism, en resning, det vill säga 

predika om människovärdet, människovärdigheten. Och i ett 

demokratiskt samhälle finns det väl inga andra ideal att in

pränta? (s 26) 

Ordet "idealism", såsom Hans Peterson brukar det i det här 

citatet och som det vanligen brukas i diskussioner om barnlittera

tur, står i motsatsförhållande till ordet "realism". Realistisk litte

ratur visar på livet och världen sådana de är, medan idealistisk 

litteratur visar på livet och världen sådana de borde vara. 

Inger Svennö-Skote säger i Hertha-intervjun att för henne är 

orden "skall" och "skulle" omöjliga i samband med konstnärlig 

verksamhet. Och på frågan om författarna ska skriva med viss 

tendens svarar hon med eftertryck: NEJ! Hon betonar också att 

det är lika viktigt för en författare att beskriva den inre psyko

logiska verkligheten som den yttre politiska. 

Gunila Ambjörnsson önskar ett överbryggande av gränserna 

till vuxenlitteraturen och talar än en gång om vikten av att barn

boken gör barnen medvetna och kritiska. 

Sven Wernström, slutligen, uttryckte på frågan om författarna 

borde skriva med viss tendens, en önskan att ungdomsboksför

fattarna skulle vara medvetna om att största delen av ungdoms

litteraturen var skriven utifrån borgerliga och kapitalistiska ideal. 

Själv ansåg han sig ha rätt att skriva utifrån sitt socialistiska 

ideal, eftersom han skrev "medvetet". 

132 



Barnboken som ett konstverk. Margareta Sjögren 

och Lars Gustafsson om textens estetiska egenskaper 

Barnbokens estetiska funktion stod i allmänhet inte i centrum 

för barnboksdebatten 1968. Margareta Sjögren i Svenska Dagbla

det skilde sig härvidlag från många av sina kollegor genom att 

hon i sina resonerande bokanmälningar ofta återkom till frågan om 

konstnärlighet i barnlitteraturen och hennes polemiska ton blev 

efterhand allt skarpare. I recensionsartikeln "Vad speglar Karls

son på taket?" skriver hon: 

Ingen aldrig så socialt medveten skildring kan överleva 

det dagsaktuella läget - om den ens kan fängsla just i det 

ögonblicket den är rykande angelägen - om den inte dess

utom besitter det ursprungliga konstverkets egenskaper. 

Det konstnärligt genomförda betraktas med skärpt misstro 

av de yngsta och mest högljudda debattörerna: det avfärdas 

som "borgerlig finkultur" och drabbar egentligen allt som 

inte är samhällstillvänt. 

Nej, låt barnboken vara det den är tänkt att vara: förströ

else och avkoppling. Med dessa begrepp avses då inte något 

slappt och halvdant utan något litterärt godtagbart, konst

närligt dimensionerat. (SvD 1968-12-07) 

Liksom fallet var 1967 fick barnlitteraturen uppmärksamhet 

också 1968 i Bonniers Litterära Magasin. Redaktören Lars Gustafs

son berättar i ledaren i BLM 1968:10 hur han läser böcker för 

sina barn på sängkanten och hur han då märkt att redan små 

barn är lika känsliga för textens stilistiska och estetiska egen

skaper som för dess innehåll. Detta gjorde att han hade svårt för 

att se någon poäng i den barnboksdebatt som fördes mellan vad 

han kallade för "åttitalism" och "nittitalism", mellan krav på 

"verklighet" och krav på "fantasi". Och: Han trodde inte alls, 

som det ibland hade "hävdats från vänsterhåll", att en fantasifull 

läsning skulle verka "förvirrande". 

133 



Behövs ungdomsromanen? Margareta Sjögren och Cunila 

Ambjörnsson är kritiska mot genren och mot kritiken av genren 

Den vanligaste invändningen mot ungdomsromanen som genre 

var och är att den är onödig eftersom den unga människa som 

vuxit ur barnboken direkt kan ge sig på världslitteraturens pär

lor. 

Gunila Ambjörnsson hörde till dem som 1968 ändå försvarade 

ungdomsromanen, inte som konstverk utan som slit- och slänglit-

teratur för läsovana och läströtta ungdomar, förutsatt att förfat

taren hade kunskap om sin läsande publik och tog upp dagsaktu

ella ämnen. 

Om detta skriver hon i samlingsrecensionen "Världen i ung

domsromanen" i BLM 1968:3, där hon anmäler tolv nya ungdomsro

maner. Med stor arrogans hävdar hon att ungdomsromanens funk

tion för dess författare är att utgöra ett reservat dit kritikerna 

inte når: 

En av den realistiska romanens sista utposter, där man 

kunnat hålla sig med en livsfilosofi och en politisk syn 

som sällan satts i fråga, skriva rätt upp och ned fredad 

för engagemangsjagande och formhetsande kritiker, (s 219) 

Mycket kritisk är hon mot Behåll din bit av Inger Brattström: 

Trots att författaren tar upp allvarliga problem blir det 

inte någon politisk bok: huvudvikten läggs vid moraliska 

aspekter, dess tendens mynnar ut i en allmän välgörenhets

ideologi och det är trots sin förmenta radikalism en mycket 

ofarlig och oförarglig bok. (s 220) 

Liksom Cunila Ambjörnsson hade recensenten i Svenska Dag

bladet, Margareta Sjögren, kritiska synpunkter på många ung

domsböcker - men hon tog också upp en könsrollsaspekt. Hon an

ser i samlingsrecensionen "En genre på glid" (SvD 1968-11-17) 

att tonårsböckerna diskriminerar den manliga läsekretsen. Vidare 

hävdar hon att de svenska "flickboksförfattarna" lider under 

det visserligen hälsosamma men klart överbetonade trycket 

från den samhällstillvända unga kritiken. Jag säger med av
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sikt lider, ty i en del fall märker man hur trycket blivit 

dem en ren plåga. Sociala, aktuellt samhällsmedvetna de

taljer klistras på, ibland där de blir direkt ovidkommande. 

Det är alltså samma företeelser, genren ungdomsromanen och 

dess kritiker, som Margareta Sjögren och Cunila Ambjörnsson kri

tiserade 1968, men från helt olika utgångspunkter. Svenska Dag

bladets recensent stördes av det samhällstillvända inslaget i 

böckerna och i recensionerna av dem, medan den radikalare kri

tikern hävdade att ungdomsboksförfattarna var alltför fredade 

från samhällstillvänd kritik. 

Barnbokskritikens stora problem 

Ett dilemma, som måste drabba barnbokskritikern mer än andra 

kritiker, ryms i frågan: "Vem skriver jag egentligen för?" 

Margareta Strömstedt, som 1968 recenserade såväl böcker för 

vuxna som böcker för barn i Dagens Nyheter, ställer den frågan 

till sig själv i artikeln "Dubbelrecensent" i skolbiblioteket 1968:2. 

I artikeln berättar Margareta Strömstedt att fastän barnbokskriti

ken vid denna tid utgjorde en del av Kultursidan i Dagens Ny

heter, och därmed fått samma status som vuxenbokskritiken, så 

innebar inte detta faktum att hon skrev på samma sätt när hon 

recenserade en bok för barn som när hon skrev om en bok för 

vuxna. 

Fördelen med att skriva om böcker för vuxna var att recensen

ten slapp utöva konsumentupplysning om lämpliga julklappar. 

Läsekretsen utgjordes av en avancerad grupp som kände till re

censentens referenser till andra författare och till den aktuella 

litterära och politiska diskussionen. Vuxenbokskritiken var alltså 

1968, enligt Margareta Strömstedt, mer litterär än barnbokskriti

ken. Â andra sidan hade barnbokskritiken större kulturpolitisk 

makt. 

Fördelen med att skriva om böcker för barn var att barnboks
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kritikern stundtals kunde få en känsla av att hon hade möjlighete» 

att påverka hela det litteraturpolitiska klimatet, därför att det i 

barnens läsning inte fanns "samma definitiva klyfta mellan snob 

och pop som det finns i de vuxnas", (s 75) 

Hon tog också upp skillnaderna i inställningen till läsaren 

mellan barnbokskritikern och vuxenbokskritikern: 

Av denna anledning finns det en mängd motsägelser gömda 

i de värderingar man använder när man bedömer barn

böcker - motsägelser som det inte finns motsvarigheter till 

hos kritikern när det gäller böcker för vuxna. Ett argument 

som man ofta tar till när man värderar en barnbok är att 

man prövat boken på många barn och att den gått hem hos 

dem. 

Sällan eller aldrig skulle man väl våga resonera så när det 

gäller en roman eller diktsamling för vuxna. Ingen skulle 

väl våga påstå att bra = mycket omtyckt, (s 76) 

Max Lundgren har, som vi sett, ett diskussionsinlägg i skol

biblioteket detta år, "Barnbokens stora problem", där han tar 

upp estetiskt-litterära aspekter på den problemorienterade barn

boken. Han menar där att det inte räcker med rätt ideologi för 

att boken ska vara "bra". Margareta Strömstedt är också, liksom 

Max Lundgren, ivrig att få in litterära aspekter i barnboksbe

dömningen. Hon menar att det inte är ett tillfredsställande kri

terium på en "bra" barnbok att den är omtyckt av många barn. 

Implicit finns här en plädering för att en "smal", litterärt och 

estetiskt nyskapande barn- och ungdomsbok ska kunna få positiv 

kritik även om inte flertalet barn uppskattar den till fullo. 
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1968 års Nils Holqersson-plakett till Max Lundgren 

Utdrag ur protokollet från sammanträdet 21 mars 1968. 

Närvarande: Ordföranden Karl Söderberg, ledamöterna 

Anne-Marie Alfvén-Eriksson, Sten Hagliden, Lorentz 
Larsson, Lisa Christina Persson samt som representant 
för Kungl Skolöverstyrelsen Evy Jonsson. 

§ 4. Ordföranden uppläste de förslag som insänts av 
Anne-Marie Alfvén-Eriksson och Lisa Christina Persson. 

§ 5. Kommittén beslöt enhälligt att tilldela Max 
Lundgren 1968 års Nils Holger ssonplakett för böckerna 
Pojken med guldbyxorna och Åshöjdens bollklubb med 
följande motivering : 

Med sprudlande fantasirik fabulering, nyanserad 
levande människoskildring och med inlevelse i ung
domens värld och sätt att se berättar Max Lundgren i 

dessa böcker fängslande och spännande om de personli

ga och sociala problem som möter ungdomar av idag. 
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Utdelarna av piaketten var alltså 1968 helt eniga i sitt val och 

de berömde Max Lundgrens prisbelönta böcker för alla slags för

tjänster: estetiska, psykologiska, sociala och kommunikativa. 

1968 års Adventskalender. Klart spår till Tomteboda 

av Karl Aaqe Schwartzkopf 

Klart spår till Tomteboda hette 1968 års Adventskalender, som 

var författad av Karl Aage Schwartzkopf. Det var naturligtvis 

svårt att komma efter en fullträff som Teskedsgumman och 1968 års 

Adventskalender "gick inte hem" vare sig hos publik eller kritik. 

Från föräldrahåll klagades det framför allt på hetsigt tempo och 

övertydligt agerande. 

På ett för tiden typiskt ideologikritiskt sätt kritiserar Mirjam 

Hofsten i AB 1968-12-17 rasismen och andra fördomar i Kalendern: 

Fördomarna sträcker upp sina fula huvuden. Värst är för

löjligandet av folk från andra kulturer, något som man 

trodde äntligen var på retur i barnunderhållningen. 

Barnboksdebatt och barnbokskritik 1968 

När jag granskar mottagandet av de barn- och ungdomsböcker 

som de sju undersökta författarna publicerade 1968, tycker jag 

mig ana en villrådighet hos flera kritiker. Det är som om de inte 

riktigt visste vad som skulle bedömas och som om de inte helt 

litade på det egna omdömet. 

De flesta recensionerna, fem stycken (men i SvD först 1969) 

har Sven Wernströms ungdomsroman om revolutionen på Kuba, 

Upproret, fått. 

Förmodligen föredrog recensenterna att bedöma en politisk bok 

framför psykologiska berättelser om udda människor, som Inger 
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Brattströms Le lite grann eller Bo Carpelans Bågen, i en tid som 

mer intresserade sig för sociologi än för psykologi, mer för kol

lektivet än för den enskilde. 

Det bryderi som kritikerna råkat i kunde nog bottna i den 

frågeställning som kom i dagen i diskussionen efter Gunila Am

björnssons föreläsning i Danmark: Är barnboksförfattaren i första 

hand ideolog, pedagog eller - författare? 

Inte tidstypisk alls är den analyserande, utförliga och entusi

astiska enboksrecension som Le lite grann fick av Ingegärd Mar

tineli i AB 1968-12-29. 

Ingegärd Martinell kallar bokens alldagliga huvudperson Anette 

för en "äkta 'anti-hjältinna'", på intet sätt ett politiskt ideal för 

en ung läsare. Ändå, menar recensenten, har denna omedvetna 

flicka något att säga 1968 års ungdomar: 

såväl till ungdomar av bokens gängtyp (de som sitter på 

heltäckande mattor och spisar pop och pratar rasproblem 

och u-hjälp), såväl som alla små Anettor runt omkring oss. 

Ungdomarna som bildar ett gäng skildras alltså i Le lite grann 

som ganska egoistiska och självupptagna, trots att de diskuterar 

seriösa ämnen som rasproblem och u-hjälp. Denna kombination 

av "negativa" och "positiva" egenskaper gjorde säkert en hel del 

recensenter osäkra om hur de skulle bedöma personskildringen 

och tendensen i boken. För det är anmärkningsvärt att den för

fattare som 1967 fått Sveriges förnämsta barnboksutmärkelse året 

efter överhuvudtaget inte anmäldes i så stora tidningar som CHT 

eller SvD. 

I DN 1968-12-14 recenserades Le lite grann av en tonåring, 

Ragnvald Hedeman. Ragnvald är kritisk både mot miljö- och per

sonskildringen. Miljöskildringen har "distans till verkligheten, ett 

schematiskt drag" och om personskildringen heter det: 

Föräldrarna har givits en massa (förväntade) fördomar, 

ungdomarna har lika schematiska svar. 

Recensionen avslutas dock med en hälsning från Ragnvald till 

dem som tänker köpa eller låna boken, som tyder på att han 

finner den acceptabel - i jämförelse med det alltför avancerade och 

139 



det alltför lättsmälta: 

Men i alla fall: om ni i egenskap av förälder eller ung bok

köpare vill ha en bok som inte är alltför avancerad, men 

som inte heller är sliskigt veckotidningsaktig, då kan Le 

lite grann vara just det ni söker. 

* 

Att Bo Carpelan skulle erhålla Nils Holgersson-plaketten 1969 

för Bågen kunde nog få tidningsläsare ana av recensionsmateria

let 1968. 

I AB 1968-12-30 kallar Ingegärd Martinell Bågen för "en starkt 

avvikande ungdomsbok". Trots att hon för egen del förefaller 

ganska gripen av den psykologiska konflikten i berättelsen hyser 

hon tvivel om den fungerar pedagogiskt. Hon tror att konflikten 

"kan vara svår att sätta sig in i för den som står i ett mer ore

flekterat förhållande till omvärlden". Men samtidigt hoppas hon 

att hennes tvekan vad gäller kommunikationen mellan boken och 

den unge läsaren beror på "en typiskt vuxen undervärdering av 

barns och ungdomars förmåga att uppleva och förstå det oansen

ligt svåra här i livet". 

Gunilla Borgström i DN 1968-10-26 berömmer Bågen för att den 

är fylld av skimrande iakttagelser och rika reflexioner, men hon 

har invändningar av ideologisk art. Hon upplever "omvända för

domar" som gör att en vuxen får "dålig smak i munnen" av en 

händelse i slutet av berättelsen om den 11-årige Johan och hans 

vänskap med den efterblivne Marvin, då Marvin vid en drama

tisk räddning visar prov på hjältemod. Med en ironisk ton - som 

f ö var vanlig i debattartiklar i slutet av 1960-talet - ställer re

censenten retoriska frågor: 

En avvikare måste alltså vara snällare och tapprare än 

andra för att kunna accepteras? Och de elaka och oupplysta 

få sig en näsbränna? 

I sin recension av Bågen i SDS 1968-12-01 behandlar Kerstin 

Camstorp boken inte som en konstnärlig produkt, där människo
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skildringen är en del av formen och strukturen. De omdömen hon 

fäller om personerna i boken förefaller vara en karakteristik av 

livs levande personer (!), inte av fiktiva, skapade gestalter: 

Levande och riktiga människor med goda och dåliga sidor, 

ännu med möjlighet att utvecklas i olika riktningar. 

Mest positiv är den anonyme recensenten i SvD 1968-12-01, 

som önskar Bågen en kraftig spridning och berömmer den för 

många estetiska förtjänster. 

Stig Ericsons Flygaren från väster, en historisk berättelse 

från första världskriget, fick uppskattande recensioner i två 

dagstidningar, DN och SvD. För det var säkert menat som beröm, 

när Margareta Sjögren skriver i SvD 1969-03-30 att Flygaren från 

väster har 

lite av den tosiga charmen i gamla 25-öresböcker från 

första världskriget 

liksom när Gunilla Borgström i sin recension i DN 1968-11-23 

påpekar att boken ligger dokumentärskildringen nära och att den 

har filmiska kvaliteter, dvs att man upplever den som en räcka 

bra bildsekvenser. 

... men mars är kall och blåsig kan definieras som en humor

istisk thriller. Den recenserades i DN, CHT och SDS och mest 

positiv är Göran Zachrisson i SDS som, förutom att han berömmer 

Hans Eric Hellbergs ungdomsbok för att den är "på en gång 

spännande, snabb, rolig och riktig", också finner en politisk bot

ten i den. 

Det gör däremot inte Elisabeth Geneli Storm i GHT 1968-12-14. 

Hon menar att Hans Eric Hellberg nöjer sig med att roa och där

med skiljer sig från sin kollega Sven Wernström, som i Resa på 

okänd planet visat prov på samhällskritik och världsförbättrariver. 

Men GHT-recensenten är inte missnöjd med thrillern eftersom 

hon tycker att Hans Eric Hellberg haft framgång i sin ambition att 

vara rolig och det är också författarens humor som uppskattas av 

Jadwiga P Westrup i DN 1968-12-12. 

Irmelin Sandman Lilius fick för årets bok. Morgonlandet, de 

"vanliga" kommentarerna: beröm för den språkliga skönheten och 
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betänkligheter om barntillgängligheten. Morgonlandet recenserades 

i AB, DN, CHT och SvD. Det var framför allt Aftonbladets recen

sent Ingegärd Martinell som i AB 1968-12-15 anmärkte på att "för

fattarinnan inte anstränger sig nämnvärt för att skapa barnvänlig 

litteratur". 

Den socialdemokratiska tidningen Arbetet recenserade 1968 

inte någon bok av mina undersökta författare, alltså inte heller 

Sven Wernströms Upproret. 

Men i recensionsartiklar i tidningarna CHT och SvD ägnades 

Upproret stort utrymme och recensenterna Margareta Carpe i 

AB 1968-12-30, Kjell A Johansson i DN 1968-12-14 samt Göran 

Zachrisson i SDS 1968-12-14 ansåg samtliga att Upproret var en 

så pass viktig bok att den förlänades en enboksrecension. 

Margareta Sjögren väntade tills året därpå innan hon recense

rade Upproret tillsammans med sex andra ungdomsböcker i SvD 

1969-03-30. Hon är där reservationslöst entusiastisk inför Sven 

Wernström som stilist: 

Sven Wernström kan skriva - enkelt, rakt fram, naturligt. 

Det är ofrånkomligt och ingen allmänt utbredd egenskap 

bland ungdomsboksförfattare. 

Det är bara det lilla ordet "ofrånkomligt" i berömmet av ord

konstnären Wernström som kan få den som läser Margareta Sjö

grens recension av Upproret att misstänka att hon inte helhjärtat 

vill rekommendera denna bok till unga läsare. Att hennes invänd

ningar är av ideologisk-politisk art framgår när hon diskuterar 

bokens idéinnehåll och revolutionära tendens. Hennes slutkommen

tar kan tas som en varning eller en rekommendation, allt efter 

politisk åsikt hos läsaren: 

Det ska vara bra motspänstiga barn som inte är Castrosup-

porters när de kommit igenom den boken. 

Mest kritisk mot Upproret av de dagspressrecensenter jag 

granskat är Lena Fridell i CHT 1968-12-14 och hennes invändning

ar har inte med ideologi utan med estetik och psykologi att göra. 

Lena Fridell kritiserar Sven Wernström för att delvis förfalla till 

schematisering i personskildringen : 
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Människor är antingen goda eller dåliga och det innebär 

en onödig och beklaglig förenkling. 

Recensenten i SDS, Göran Zachrisson, skriver om Upproret att 

han "inte på år läst någon bättre ungdomsbok" och nästan lika 

positiva är recensenterna i AB och DN. Det är framför allt Sven 

Wernströms litterära behandling av det medvetet politiserande 

och revolutionära temat som dessa tre recensenter lovordar. 

Kjell A Johansson skriver i sin recension av Upproret i DN 

1969-12-14 att han tror att den går hem hos många flickor och 

pojkar från 10 - 11 år och uppåt. 

I DN gjorde man då och då på barnbokssidan experiment med 

att låta ungdomar diskutera och bedöma ungdomsböcker. Samma 

dag som Kjell A Johansson recenserar Upproret och tonårige 

Ragnvald Hedeman recenserar Le lite grann återger Annika Holm 

en diskussion i en nionde klass i en skola i Stockholm, som hand

lar om dessa båda ungdomsböcker. Om Upproret ansåg dessa 15-

åringar att den var alltför barnslig. Man visste redan innan allt 

om revolutionen på Kuba, hävdade eleverna, som dock trodde att 

den "nog var bra för tio-åringar". 

Pojkarna i nionde klass ville inte alls diskutera Le lite grann 

("De kanske hade sin trötta dag", förmodar journalisten), men 

flickorna var alltigenom positiva och engagerade och förde anime

rade diskussioner om huruvida boken var "sann" och om hur en 

bra mamma skulle bete sig med utgångspunkt från skildringen av 

mamman i berättelsen. 

Kommentar 1968 

Det hade kommit en ny och skarpare ton i barnboksdebatten 

1968 och det föreföll som om de två ivrigaste debattörerna, Gunila 

Ambjörnsson och Margareta Sjögren, ville profilera sig. 

Gunila Ambjörnsson var nu, verkade det, inte lika intresserad 

som tidigare att diskutera i psykologiska termer om vad barn 
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kunde förstå och tåla. Hennes aktuella honnörsord 1968 då det 

gällde barn- och ungdomslitteraturen var: Medvetenhet (hos såväl 

författaren som läsaren). Aktualitet (med dragning mot utopi). 

Konkretion och Kritik. 

Hon nöjde sig inte längre med den realism som speglade var

dagen och privatlivet - även om det handlade om människor ur 

socialgrupp tre i höghusmiljö. Hon ville att barn- och ungdoms

boken skulle avslöja det politiska förtryckets mekanismer. 

I sin terminologi och sina ofta slagfärdiga argumentationer an

slöt hon sig väl till de ledande debattörerna inom vänsterrörelsen. 

Också Margareta Sjögren hade kritik att rikta mot "problem-

realismen" i barn- och ungdomslitteraturen, men hennes angrepp 

var inte av politisk eller ideologisk art utan av estetisk. Hon 

talade absolut inte längre om att en bra barnbok kunde rädda 

barn ur "välfärdens elfenbenstorn"! Den idealiska barnboken 

för Margareta Sjögren 1968 var den som underhöll och lockade 

till skratt eller andra känsloyttringar, inte den som hade upp

fordrande sociala eller politiska budskap. Sådana böcker fann hon 

ofta tråkiga. 

Mellan dessa två poler rörde sig övriga debattörer. Författare 

som Hans Peterson, Inger Svennö och Max Lundgren var sam-

hällsmedvetna, det framgår såväl av deras litterära verk som av 

deras debattinlägg, men de var måna om att värna den konstnär

liga friheten och den humanistiska grunden och värjde sig för 

alla kritikerkrav som kunde tolkas som politiskt dogmatiska. 

När Max Lundgren mottog Nils Holgersson-plaketten hade Mar

gareta Sjögren redan, i en recension av Pojken med guldbyxorna i 

Svenska Dagbladet 1967-10-14, uttalat sin besvikelse över att 

den gode historieberättaren "håller på att övermannas av sitt 

sociala och medmänskliga samvete". 

Men denna kritik påverkade alltså inte alls den eniga kommit

tén. 

Inte heller Gunila Ambjörnssons barnbokskritik verkar ha 

styrt juryns val. Däremot tror jag att den kritik som Gunila Am

björnsson riktat mot 1967 och 1968 års plakettpristagare, Inger 
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Brattström och Max Lundgren, för brist på konkret politiskt 

ställningstagande kom att påverka en del av hennes kritikerkol

legor i slutet av 1960-talet. 
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1969 

USA:s och den nye presidenten Richard Nixons anseende sjönk 

när det blev känt att amerikanska förband begått massmord i 

Song My. Den första månlandningen blev däremot en amerikansk 

prestigevinst. 

I Sverige blev Olof Palme ny statsminister, regeringen erkände 

Nordvietnam, högkonjunktur rådde inom industrin och under årets 

sista veckor bröt en stor vild strejk ut vid LKAB:s anläggningar 

i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Demonstrationstågen och 

manifestationerna avlöste varandra i norra Sverige. 

Inte mindre än 173 av årets boktitlar var debattböcker i poli

tiska, ekonomiska, sociala och kulturkritiska ämnen. 50 nya 

böcker handlade om u-landsfrågor. Mest uppmärksammad blev 

Sven Lindqvists Slagskuggan, där författaren skriver: 

Min undersökning av tillståndet i Latinamerika i slutet av 

60-talet leder fram till en serie prognoser inför 70-talet. 

Jag hoppas att de kommer att visa sig felaktiga. 

Kulturdebatten 1969 handlade i stor utsträckning om "konstens 

kris" och en del debattörer talade t o m om "litteraturens död". 

Det stora intresset för det dokumentära vållade förmodligen något 

av en identitetskris hos en del författare. Det underförstådda 

föraktet hos många ledande kritiker mot den "realistiska romanen" 

bidrog till en klyfta mellan kritik och publik. 

Klyftan mellan politisk vänster och politisk höger blev allt 

djupare. Som ett exempel kan nämnas den kampanj som från borg

erligt håll drevs mot Stadsteatern i Göteborg under våren och 

sommaren och som - enligt Kent-Åke Andersson, Kurt Aspelin 

och Tomas Förser i BLM 1969:6: "Hur man driver en kampanj" -

torde sakna motstycke i svensk kulturdebatt sedan Krusenstjerna-

striden och attackerna mot Tredje ståndpunkten. 

120 svenska författare bildade Författarförlaget med målsätt

ningen att verka för en demokratisering av kulturspridningen och 
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FLYCO, Fria Litterära Yrkesutövares Central-Organisation, stod 

bakom en stor biblioteksaktion. Författarna vällde in på bibliotek

en och lånade hem så mycket böcker de kunde forsla med sig för 

att understryka kravet på höjd biblioteksersättning. 

Bibliotekstjänsts lektorer befriades från uppgiften att till-

eller avstyrka inköp av den bok de bedömt och skälet till detta 

uppgavs vara att lektorernas värderingar oftast inte bottnade i 

olika uppfattningar om böckernas litterära värde utan i skilda 

kulturpolitiska åsikter. 

Myndighetsåldern sänktes från 21 till 20 år. 

Den nya läroplanen samt auktoritets- och betygsfrågor disku

terades livligt och elevorganisationen SECO blev allt mer progres

siv. Det var hög temperatur i skoldebatten inte minst när Sven 

Wernströms omdiskuterade pjäs Ett spel om plugget turnerade 

runt på skolorna. 

Därför blev det för många en besvikelse när det framkom i en 

undersökning av ungdomars läsvanor, utförd av pedagogiska in

stitutionen vid Göteborgs universitet, att ungdomar i gemen 

endast hade ett svalt intresse för politik och samhällsfrågor. 

I stället för ungdomsromanen - allåldersboken 

"Ungdomsromanen igen - vad har vi den till?" är den talande 

rubriken på en recensionsartikel i DN 1969-01-04, skriven av 14-

åriga Vibeke von Gegerfelt. Det är en ordentlig salva mot ung

domsromanen som unga Vibeke levererar. Hon anser, liksom så 

många vuxna debattörer vid denna tid, att ungdomens problem 

angår de vuxna lika mycket som de angår ungdomarna själva. Och 

hon ifrågasätter genren därför att den behandlar ungdomsproblem 

ytligt, fördomsfullt, onaturligt och med för få nyanser. 

Så fördömande är inte författaren Åke Holmberg, när han 

under rubriken "Debattgruppen Vintergatan" i skolbiblioteket 

1969:6 ger några satiriska reflexioner kring behovet av debatter 
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om ungdomsböcker. 

Åke Holmberg berättar i sin artikel om intryck från en panel

diskussion kring temat: "Behövs ungdomsböcker?" Betyget för 

ungdomsboken hade där blivit "Underkänt" - men Åke Holmberg 

misstänkte att detta underkännande från vuxna eller halvvuxna 

läsare lika mycket var en biologisk som en litterär fråga: 

Att man plötsligt ringaktar ungdomsböcker är inte märk

värdigare än att man ser ner på ett par urvuxna och nu

mera omöjliga byxor som hänger kvar i garderoben och 

inte längre kan användas, (s 269) 

Det kan tyckas motsägelsefullt att detta år, 1969, då ungdoms

romanen så ofta sattes i fråga, i efterhand har kommit att framstå 

som ett märkesår i ungdomsromanens historia. Då utkom Max 

Lundgrens ole kallar mej Lise, som var en nydanande idé- och 

utvecklingsroman om en ung flicka ur arbetarklass, och Gunnel 

Beckmans Tillträde till festen, som var den första ungdoms

boken som tog upp den egna dödsångesten som motiv. Båda dessa 

böcker fick lovord i facktidskrifter och tidningar, oberoende av 

politisk färg. 

Debatten om ungdomsboken tenderade att allt mindre handla om 

litterära spörsmål och, i stället, allt mer och oftare, handla om 

åldersfördomar; om det verkligen var meningsfullt att ålderskate

goriindela böcker i ungdomsböcker, barnböcker, vuxenböcker. 

I en intervju i Svensk Bokhandel 1969:39 ville intervjuaren 

Louise Rydén se genren "Gränslösa böcker", dvs icke-kategori-

indelade böcker som kunde användas som underlag för samtal 

mellan generationerna, som ett tecken på att alla människor, oav

sett ålder, hörde ihop och levde samma liv! "Gränslösa böcker" 

liksom sådana aktuella företeelser som Allaktivitetshus, Aktions

grupper, Alternativ jul, Byalag och Gatuteater var, enligt Louise 

Rydén, försök till samma gränsöverskridande. 

Hennes intervjuoffer var författarna Glaes Engström och Siv 

Widerberg, som själva skrivit "Allåldersböcker", och Siv Wider

bergs avslutningsreplik är nog en mycket tidstypisk dröm eller 

utopi om hur generationerna - i detta fall via boken - skulle lära 
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sig att förstå varandra: 

Barnen för sej, de "vuxna" för sej, pensionärerna för 

sej... Har vi inte haft nog av det kategoritänkandet? Tänk 

en hylla 

En hylla med Tora Dahls Gunborgböcker, Maria Gripes 

Landet Utanför, Claes Engströms Varför bråkar Ulla?, Cora 

Sandels Alberte och Jakob, Siv Widerbergs Se upp moln, 

Ir ja Browallius Vårbräckning, Max Lundgrens Pojken med 

guldbyxorna, Bertil Malmbergs Åke och hans värld. . . för 

att ta några exempel. En hylla för gemensamma upplevelser, 

en hylla där man kan lära sej förstå varann, (s 932) 

Under 1968 hade det inte varit ovanligt att ungdomar betrakta

des som den intressanta generationen på bekostnad av de medel

ålders medmänniskorna, föräldrar och lärare, som ofta ansågs som 

fördomsfulla. Kanske var 1969 års stora intresse för allålders-

boken en reaktion mot denna romantisering av ungdomstiden? 

Märta Tikkanen var inne på liknande tankegångar i en utförlig 

recensionsartikel i Hufvudstadsbladet 1969-11-19: "Bort med scha-

blonföräldrarna". 

Denna artikel handlar om att i många barnböcker, även kvali

tetsbarnböcker, fick vuxengestalterna bli bakgrundsgestalter 

eller stå för en enda karikerad egenskap. Denna miss i den psy

kologiska gestaltningen medförde att barnboken konstruerade mot

sättningar mellan generationerna, som ofta inte finns. 

Barnkultur är politik. Tio teser om barnkulturen. 

Manifest från den nordiska barnkulturkonferensen 

På en barnkulturkonferens i Hässelby 29-30 november 1969, 

anordnad av Nordiska Kulturkommissionen, gjordes följande ut

talande: 

I princip borde barnkulturen till sitt innehåll vara densam

ma som vuxenlitteraturen: befatta sig med samma problem 
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och delvis använda sig av samma uttrycksformer. 

Uttalandet tyder alltså på ett närmande mellan barnkultur och 

vuxenkultur, vilket inte är förvånande eftersom man 1969 allt 

oftare talade om gränslandet där barn och vuxna kunde mötas, 

om att spränga de traditionella åldersgränserna och, vad gällde 

böcker, om "Allåldersböcker". 

I Hufvudstadsbladet 1969-11-30 återgavs de Tio teser om barn

kulturen som sex arbetsgrupper diskuterat fram i nordiskt sam

förstånd. 

Teserna är: 

1. Varning för beskäftighet 

2. Barnkultur är politik 

3. En ny människa 

4. Mot det auktoritära och torftiga 

5. Barnkultur - ett onödigt begrepp 

6. Befria barnens egen skapande förmåga 

7. Fantasi är inte sagor utan tankens och känslans rörlighet 

8. Att arbeta MED en grupp 

9. Barn bör få veta 

10. Barnkulturens dubbla uppgift 

Tes 1, Varning för beskäftighet, vänder sig mot uppfattningen 

att barnkulturen skulle vara ett opolitiskt och konfliktfritt om

råde i en värld av miljöförstöring, vätebombshot och u-lands-

svält: "Mera fel kunde de beskäftiga inte ha". 

Tes 2, Barnkultur är politik, ger ett pedagogiskt skäl till att 

syssla just med barnkultur : Det är lättare att förändra barn än 

vuxna. 

Tes 3, En ny människa, är en framtidsutopi: Barnen ska bli 

friare och starkare människor som med större självständighet och 

klokhet bör kunna bestämma över sina egna liv samt förändra det 

samhälle de lever i. 

Tes 5, Barnkultur - ett onödigt begrepp, ifrågasätter den 

västerländska vuxenkulturen som föredöme. I stället bör barnen 

få en helt ny kultur. 

Teserna 4, 6, 7 och 8 har rubriker som både täcker och sam
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manfattar innehållet i dessa teser. 

Tes 9, Barn bör få veta, talar om strävan hos de vuxna att 

inte förmedla de egna värderingarna på ett auktoritärt sätt: 

Vid sidan av denna helt nyttomässiga kunskapsförmedling 

är det dock viktigt att också understöda ett kunskapssök

ande som fungerar som självändamål. De kunskaper vi an

ser viktiga att förmedla är präglade av våra egna värde

ringar och fördomar. Vi bör därför också sträva till att 

mera förmedla grundfakta och kunskap om hur saker funge

rar än speciella attityder. Att barn ritar FNL och KROSSA 

USA på påskägg är en naturlig avspegling av vad som 

händer omkring dem och inte i sig själv eftertraktansvärt. 

Tes 10, Barnkulturens dubbla uppgift, diskuterar "den pro

gressiva barnkulturen" som ett hjälpmedel för barn att förstå 

världen bättre, men också som ett formulerat alternativ till för

äldrarnas ideologi. Även om det kan bli en konflikt för barnet 

att lära en sak av barnlitteraturen och en annan av föräldrarna 

är den politiska vinsten det viktigaste. Den avslutande, utmanan

de frågan i Tes 10 lyder: 

Vilket ansvar har vi inför denna möjlighet? 

Barnbok och politik ur Lorentz Larssons perspektiv 

Det var alltså en stark tilltro till möjligheten att via kulturen 

politiskt dana 1969 års unga människor, tomi konflikt med kon

servativa föräldrars åsikter, som genomsyrade manifestationen 

från Barnkulturkonferensen. 

Men naturligtvis fanns det författare, kritiker och pedagoger 

också vid denna tid - och det är väl de som tesskrivarna i de 

nordiska arbetsgrupperna benämnde "De beskäftiga" - som tog 

avstånd från all politisering av barnlitteraturen. 

Till dessa hörde rektor Lorentz Larsson, flitig skribent och 

recensent i tidskriften skolbiblioteket sedan tidskriftens start 
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1955, och ledamot i kommittén för Nils Holgersson-plaketten. 1969 

blev Lorentz Larsson 75 år och promoverades till hedersdoktor 

vid Uppsala universitet. Carl Holm beskriver - i en hyllningsar

tikel i skolbiblioteket 1969:5 - Lorentz Larsson som en "nestor 

på barn- och ungdomslitteraturens område" (s 219) långt utanför 

Sveriges gränser. 

Denne gamle nestor ifrågasätter det riktiga i att föra in politik 

i barnboksvärlden. Detta gör han i en diskuterande artikel, 

"Barnbok och politik", i skolbiblioteket 1969:1, föranledd av 

Cunila Ambjörnssons debattbok Skräpkultur åt barnen. Han ut

talar också kritik mot ett TV-program om u-hjälp, förmodligen 

Paj åt hungrig haj, där han tycker att psykologisk trovärdighet 

fick "vika för politisk tendens" (s 20). 

Lorentz Larsson ansåg att "politisk indoktrinering" och "sann 

demokrati" var oförenliga begrepp och han exemplifierade vad 

han menar med "sann demokrati" med "sådan objektiv information 

som Harry Kullman ger i sin nya bok De rödas uppror" (s 20). 

Lorentz Larsson oroade sig för den storm av politiserande 

över världen, som i hög grad svepte med sig ungdomen, och för 

att olika politiska ytterlighetsgrupper skulle komma att begagna 

barnboken för sina uppgörelser. 

Artikeln "Barnbok och politik" avslutas med ett fastställande 

av att den gamle skolmannen, trots allt, gladdes åt skräpkultur 

åt barnen, därför att den 

är ett nytt vittnesbörd om att man börjar ge barnboken 

den ställning den bör ha som betydelsefull kulturfaktor som 

kräver observans och debatt, (s 21) 

Revolution eller evolution i ungdomsboken? 

Sven Wernström debatterar och blir debatterad 

Sven Wernström var en mycket läst författare med höga upp

lagesiffror och med en lånstatistik, som 1969 gick upp mot 100 000 
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lån/år. Han uppfattades av många som kontroversiell och när 

han kritiserade den svenska skolan i Ett spel om plugget eller 

Mannen på gallret så blev debatten het. 

Sven Wernström blev ofta intervjuad, t ex av Annika Holm i 

DN 1969-03-23: "En ny skola är nödvändig". Under rubriken "Vi 

gjorde barnen dumma" blev han också intervjuad av Monica Tun-

bäck-Hansson i Göteborgsposten 1969-04-13. Här förklarar den 

socialistiske författaren varför skolan har missat sin uppgift: 

Den skall undervisa och inte fostra. I ordet "fostran" 

ligger nämligen i regel ett otillbörligt syfte: en kritiklös 

anpassning till bestående värderingar. 

Vi måste lära barnen att reflektera, att fråga: Varför? 

Om förhållandet mellan information och underhållning, ideologi 

och estetik, i barnboken anser han: 

Det är självklart svårt att göra information underhållande. 

Men det går. Man kan göra underhållning av såväl mer

värdesteorier som miljöförstöringen. 

* 

Sedan 1967 har Lär art idningen/Svensk Skoltidning haft nummer 

49 som ett specialnummer, som handlar om höstens barn- och 

ungdomsböcker. Eftersom Lärartidningen är en facktidskrift som 

går ut i stor upplaga har dessa recensioner stor genomslagskraft 

inom lärarkåren. 

I Lärartidningen 1969:49 skriver Britt och Anton Taranger en 

ideologikritisk anmälan av Sven Wernströms Mannen på gallret i 

recensionsartikeln "Inte bara tonår": 

Måste vänstersocialister ha ideologiska skygglappar och in

piskad onyanserad kritik mot den demokratiska utveckling

en i vårt land? Sven Wernströms bok Mannen på gallret ger 

det intrycket. 

Wernströms ensidiga syn är skrämmande, så mycket mer 

som han är en skicklig skribent och har stor förmåga till 

inlevelse i sitt ämne. Det är skada att författarens goda in
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tentioner, att aktivera och väcka ungdomens sociala ansvar, 

så lätt hamnar i extremism och ett våldets revolutionstänk

ande. En stilistisk förmåga som Wernström skulle genom att 

bevara sans, balans och kringsyn i sin litterära verksam

het i stället kunna inspirera de evolutionära krafterna i 

vår ungdom till att bygga vidare på och fördjupa demokra

tin. Mannen på gallret är en långt ifrån invändningsfri de

battbok för både skola och hem. 

Det verkar som om de politiskt indoktrinerande författarna 

i år kommit överens om att skriva sina böcker efter samma 

mönster: Det svenska samhället är i stort sett urbota, sko

l a n  k a s s ,  v ä r d e l ö s  o c h  s o m  h e l h e t  k o n s e r v a t i v  o s v .  D e  

tycks mena att det enda konstruktiva i bilden är de väns

tersocialistiska aktionsgrupper som agerar för revolution, 

dock utan att närmare klargöra vad en sådan innebär. 
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1969 års Nils Holqersson-plakett till Bo Carpelan 

Utdrag ur protokollet från sammanträdet 6 mars 1969. 
Närvarande: Ordföranden Gerd Hillman, ledamöterna Eli-
sabeth Genell Storm, Sten Hagliden, Lorentz Larsson, 
Lisa Christina Persson samt som representant för Skol
överstyrelsen Evy Jonsson. 

§ 6. Kommittén beslöt att 1969 års Nils Holgersson-
plakett skulle ges åt Bo Carpelan för hans litterärt 
och psykologiskt förnämliga bok Bågen. I den vävs barn-
och vuxenvärld samman till en djupt mänsklig berättelse 
om våra samlevnadsproblem. På ett skimrande språk 
skildras naturen och dess stämningar i det finländska 
kustlandet. 

§ 7. Till protokollet antecknades att Gerd Hillman an
såg Sven Wernströms bok Upproret vara något mer för
tjänt. Även andra kommit téledamöter bedömde Sven Wern
ströms bok mycket positivt. Ingrid Sjöstrand var ett 
tredje namn, som här var under övervägande. 
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Mer än något år tidigare kan man ana motsättningar av ideo

logisk art inom plakettkommittén detta år då priset gick till en 

författare för en enda bok. Det var alltså ingen enig jury som 

fällde avgörandet och den nya ordföranden, bibliotekarie Gerd 

Hillman, ville t o m ha sin preferens för Upproret till protokollet. 

Det är nog en god gissning då jag förmodar att det var de tre 

skolmänniskorna Sten Hagliden, Lorentz Larsson och Evy Jonsson 

som såg till att det inte blev en samhällsdiskuterande författare 

som fick 1969 års plakett - det skulle dröja ytterligare fem år 

innan Sven Wernström erhöll plaketten. 

Det var alltså litterära och psykologiska kvaliteter som gavs 

tyngd i motivationen till att priset gick till Bo Carpelan, den 

finlandssvenske lyrikern som med sensibilitet skildrar ett inre 

skeende snarare än ett yttre. 

Den positiva uppskattningen av att barn- och vuxenvärld vävs 

samman i Bågen är dock inte överraskande i denna tid då genren 

ungdomsromanen så ofta sattes i fråga och många uttryckte en 

längtan om gemenskap mellan generationerna. 

1969 års Adventskalender. Herkules Jonssons storverk 

av Tage Danielsson 

Tage Danielsson var både författare, regissör och aktör i 1969 

års Adventskalender Herkules Jonssons storverk, som blev mycket 

populär bland barnen. 

I AB 1969-12-07 frågar Ulla Lundström: "Varför?" och hon 

ger själv svaret: 

Att barn gillar den kan bero på att historien har en verk

lighetsförankring i nutiden. Det är en normal miljö som är 

levande och verklig för barn. 

Det är alltså vardagsrealismen som AB:s recensent tror att 

barnen uppskattar. 

Expressens TV-recensent Heming Sten, däremot, kallar Advents-
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kalendern för en miss och skriver i ett öppet brev till Tage Da

nielsson att det är nära nog bedrägeri att visa en kalender, där 

de små tittarna inte begriper ett dugg. Men det allra värsta, an

ser Heming Sten i det öppna brevet 1969-12-13, är att det före

kommer pekpinnar, t ex om pacifism: 

Försök inte att lura på barn åsikter. Det är att underskat

ta deras förmåga att begripa. 

Tage Danielsson svarar på Heming Stens öppna brev i Expres

sen 1969-12-20: 

Att jag skulle lura på barnen åsikter är lika tarvligt som 

gripet ur luften. De sammanlagt 50 programmen är en serie 

äventyrs- och skämthistorier, som är avsedda att ge barn 

underhållning. 

Den populäre underhållaren och komikern Tage Danielsson 

framstår i sitt genmäle tydligt mån om att framstå som opolitisk i 

ordets alla bemärkelser. 

Ett okonventionellt drag i hans Julkalender - och detta provo

cerade också recensenten i Expressen - var att den inte handlade 

om advent och väntan på julen. Inget julstök, ingen krubba, 

inte ens någon snö! 

Barnboksdebatt och barnbokskritik 1969 

Det skedde inga större förändringar 1969 när det gällde dags

tidningarnas barnboksbevakning. Flera stora dagstidningar, t ex 

Arbetet, nöjde sig fortfarande med kortfattad konsumentupplys

ning i jultid. Den mest ambitiösa barnboksbevakningen i svensk

språkig press, vid sidan av Dagens Nyheter, fanns nog i Huf-

vudstadsbladet, där Märta Tikkanen emellanåt kunde få helsidor 

till förfogande för barnboksrecensioner och barnboksdebatt. 

Margareta Strömstedt, som haft ansvaret för Dagens Nyheters 

Barnboksspalt i anslutning till Kultursidan, gick över till att bli 

producent vid TV:s barnprogramsavdelning och ledningen för 
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barnboksbevakningen övertogs av entusiasterna Annika Holm och 

Britt Ågren. Annika Holm lyckades vid ett par tillfällen få pub

licera helsidesintervjuer med barnboksförfattare, bl a med Hans 

Eric Hellberg och Sven Wernström. Gunila Ambjörnsson, som ofta 

medarbetade som recensent i DN:s Barnboksspalt har i ett brev 

till mig berättat om den glada kampandan bland barnboksentusi

asterna på DN vid denna tid: 

Vi satte en ära i att Barnboksspalten skulle vara minst 

lika intressant som den allmänna kultursidan och att det 

fanns folk som tyckte att den var intressantare. Kurt 

A s p e l i n  t  e x . . . ^  

* 

Av mina undersökta författare gav alla, utom Bo Carpelan, ut 

böcker under året. Inger Brattström, Stig Ericson och Sven 

Wernström gav t o m ut två titlar var. 

Inger Brattströms seglarberättelse vi har en koster bedömdes 

allmänt som en harmlös "mellanbok" och väckte inget uppseende. 

Stig Ericsons Dan Henrys flykt blev överhuvudtaget inte re

censerad i AB, DN eller SDS, vilket är anmärkningsvärt eftersom 

Stig Ericson fick nästa års, 1970 års, Nils Holgersson-plakett 

bl a just för denna bok. I de övriga av mina undersökta dags

tidningar blev den relativt välvilligt bedömd. I Dahlgren i Arb 

1969-12-16 säger: "Det här är en fin bok som man ska ge de 

pojkar som läser mycket och med intresse." I den pedagogiska 

kommentaren vill jag läsa in brasklappen att Dan Henrys flykt inte 

är något för flickor och inte heller för de pojkar som vill ha 

lättillgänglig underhållning. 

Marja Talgre i CHT 1969-12-17 berömmer bokens dokumentära 

prägel, men också hon har en säregen brasklapp: "Dan Henry 

får gärna komma igen - även om det inte vore någon större för

lust om han inte skulle göra det." 

"Ett stycke kulturhistoria från utvandrarepoken" - så klassi

ficerar Ulf Wickbom Dan Henrys flykt i en positiv men kortfattad 
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enboksrecension. 

Gemensamma estetiska honnörsord i flera tidningsrecensioner 

för den första Dan Henry-boken är "realistisk" och "dokumentär". 

Morfars Maria av Hans Eric Hellberg recenserades i AB. DN, 

CHT och SDS. I AB 1969-12-16 skriver Ingegärd Martineli att 

denna skildring av ett skilsmässobarn är originell, charmfull och 

genomtrevlig, en av Hans Eric Hellbergs bästa böcker. Också 

Gertrud Hemmel i DN 1969-11-08 och Inger Rudberg i SDS 

1969-12-13 är positiva även om recensenten i DN har en randan

märkning om att vardagsdetaljerna i boken verkar meningslöst 

insatta, utvalda enbart för sin trivialitets skull. 

"Den förtroendefulla vänskapen mellan morfar och flickan 

skildras fint", skriver Elisabeth Genell Storm i GHT 1969-12-13, 

som berömmer Morfars Maria för att den är ett psykologiskt över

tygande barnporträtt. 

Hufvudstadsbladet, som ges ut i Helsingfors, ligger utanför de 

dagstidningar där jag undersöker mottagandet av plakettpris-

tagarnas böcker, men det kan ändå vara av intresse att konsta

tera att i den samlingsrecension av Märta Tikkanen, som var in

förd i Hufvudstadsbladet 1969-11-19: "Bort med schablonföräldrar-

na" och som jag tidigare diskuterat, finns det en kritisk synpunkt 

på Morfars Maria. Trots att Märta Tikkanen uppskattar denna 

kvalitetsbarnbok så tycker hon att Hans Eric Hellberg i den inte 

gjort sina vuxna fiktiva gestalter rättvisa. 

De socialdemokratiska tidningarnas, AB:s och Arb:s, recen

senter avstod båda från att recensera Irmelin Sandman Lilius 

mycket konstrika berättelse om en fattig familj i en liten stad, 

Gullkrona gränd. Recensenterna i de övriga tidningarna, DN, GHT, 

SDS och SvD, blev nästan lyriska själva när de skulle beskriva 

Irmelin Sandman Lilius språk. Så diktar t ex Inger Rudberg i 

SDS 1969-12-13: "Språket gnistrar, sprakar och värmer som de 

underbara brasorna i boken, det skrattar och klagar. Hon skri

ver så att man nästan tappar andan - det känns som att dricka 

en livsdryck från en uråldrig källa." 

Men trots detta fantastiska språk - eller kanske på grund av 
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det? - är Inger Rudberg osäker på om moderna barn klarar av 

att förstå boken. Också Marianne Morén i SvD 1969-12-12 kon

staterar att den finlandssvenska författarinnan inte är lättläst 

och lättillgänglig. 

DN:s Britt Ågren, däremot, tror på bokens kommunikativa 

kraft: 11Gullkrona gränd är en bok som kan avnjutas i tysthet, 

som är underbar att läsa högt, en bok för alla åldrar." 

"Säkert är att den för läsvana och mogna barn kan bli en upp

levelse", skriver Elisabeth Geneli Storm i CHT 1969-12-13 och i 

det berömmet finns en fördold inskränkning att detta inte är 

en bok för alla barn. 

Titeln på Sven Wernströms Mannen på gallret syftar på en 

utesovare, men egentligen handlar boken om vänsterungdomars 

aktiviteter under vintern och våren 1969, allt filtrerat genom den 

uppvaknande flickan Lena. 

Annika Holm kallar i DN 1969-10-18 Mannen på gallret för ett 

"varmt och rakt reportage" och hon berömmer Sven Wernström 

för att han beskriver en dialog mellan generationerna utan pres

tigehinder eller skyddslappar. 

Maria Talgre i CHT 1969-12-06 framhåller att denna samhälls

tillvända och samhällskritiska skildring av Alternativjulen i Stock

holm, Kubaveckan, Aktionsgruppen för skoldemokrati och bättre 

läroböcker o s v är skickligt och underhållande skriven. Marga

reta Carpe i AB 1969-12-16, däremot, hade vissa estetiska invänd

ningar om "slarvigt språk". Hon tror heller inte att boken har 

avsedd effekt på sin unga läsare: 

Och tror inte Sven Wernström att den arbetarungdom som 

idag inte vill läsa böcker skräms av den hyperaktiva Lena 

istället för att bli påverkad till handling. 

Lars Erik Mankell ägnade en enboksrecension i SDS 1969-12-13 

åt Mannen på gallret. Hans förmodan att boken kanske kan "göra 

tjänst som elementär kursbok för ungdomsrevoltörer" är tveeggat 

beröm, eftersom han också skriver att "ambitionen att täcka alla 

viktiga fält i samhället har lett till ytlighet och schematisering". 

I SvD blev Mannen på gallret inte recenserad. 
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Även om det var få kritiker som var så kritiska mot Mannen på 

gallret som makarna Taranger i tidskriften skolbiblioteket, så 

är det uppenbart att Sven Wernström inte hade samma kritiker

framgång med 1969 års bok om sociala förhållanden i samtidens 

Sverige som med 1968 års Kubaskildring. 

Kommentar 1969 

Några utmärkande drag för år 1969 var den höga värderingen 

av dokumentarisk realism och reportage också i barnboken, att 

ungdomsromanen alltmer ifrågasattes samt att "allåldersdebatten" 

tycktes intressantare än könsrollsdebatten inom barnbokskritiken. 

I debatten hade en viss polarisering inträtt; egentligen inte 

utefter höger- och vänsterskalan utan mellan evolutionära och re

volutionära målsättningar. Det framkom i olika diskussionsinlägg 

vid denna tid att det för många författare och debattörer kändes 

viktigt att inte pressa på barn ideologiska värderingar via litte

raturen - men att de önskade att de unga skulle använda littera

turen som instrument i ett aktivt eget kunskapssökande. 

Vänsterrörelsen i barnkulturvärlden var kraftfull - en mani

festation på detta var den nordiska barnkulturkonferensen och de 

tio teserna. Ett annat tecken på radikalisering var den anti-

auktoritära, politiska "Children-power-boken" När barnen tog 

makten, som under året gavs ut på det radikala Cidlunds förlag. 

Den berättelsen, av pseudonymen Dr Cormander och Helga 

Henschen, handlar om hur barnen på ett daghem kräver medbe

stämmanderätt och insyn i de beslutsprocesser som omger dem! 

Trots dessa och många andra politiska inslag i barnkultur

världen fanns det också ett intresse för estetiska frågor - det 

framgår av många recensioner. Framför allt manifesterades det 

då Bo Carpelan erhöll Nils Holgersson-plaketten, ty även om 

det framfördes ideologiska synpunkter på att författare som Sven 

Wernström och Ingrid Sjöstrand inte fick priset, var det ingen 
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debattör som ifrågasatte det konstnärliga värdet i boken Bågen. 

Och en uppsats med den - i en tid då det på kultursidorna 

talades om "konstens kris" och "litteraturens död" - djärvt otids-
18 

enliga titeln: "B^rnebogen kunstnerisk set" citerades ofta så

väl av höger- som av vänstersympatisörer. 

I den uppsatsen inskärper den danske professorn i litteratur

vetenskap Sven Möller Kristensen hur viktigt det är med de 

konstnärliga aspekterna då en barnbok ska analyseras och be

dömas. 
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1970 

USA lät invadera Kambodja och skarpa fördömanden kom från 

hela världen. I Sverige genomförde de förenade FNL-grupperna 

en jättelik demonstration och den amerikanske ambassadören ut

sattes för äggkastning i Stockholm. 

Den norrbottniska gruvarbetarstrejken fortsatte att påverka 

samhällslivet och också på sjukvårdsområdet var det konflikthot. 

Valkampanjen blev hetsig; i riksdagsvalet blev det tillbakagång 

för socialdemokraterna och moderaterna och framgång för centern 

och VPK. Börsen rasade och många frågade sig oroligt om "de 

goda åren" var förbi. 

På hösten började en tredjedel av landets grundskoleelever 

läsa efter Lgr 69, den nya läroplanen, som bl a föreskrev en de

mokratisering av skolan. 

Det litterära decennieskiftet förde med sig försök till positions

bestämningar. De mer etablerade författarna tycktes ha tappat in

tresset för den rena dokumentären till förmån för en självbio

grafisk roman med dokumentära inslag. Kanske kunde man rentav 

tala om en återvändande tillit till författarauktoriteten och fanta

sin, även om en av årets mest uppmärksammade böcker var 

Rapport från en skurhink av städerskan och fembarnsmamman Maja 

Ekelöf. 

Sven Delblanc, Lars Gyllensten och andra kända författare 

lade perspektivet bakåt i tiden. Tomas Tranströmer återkom efter 

lång tystnad med diktsamlingen Mörkerseende, där han ställer en 

fråga till de intellektuella: 

Vad hjälper oss medvetenheten 

om den inte står i förbund 

med känsligheten? 

Docent Kurt Aspelin i Göteborg introducerade med Marxistiska 

litteraturanalyser namn som Georg Lukâcs och Lucien Goldmann. 

Runt Aspelin framträdde en generation av unga marxistiska ideo
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logikritiker : Tomas Förser, Birgitta Holm m fl. Deras essäer fyll

de åren kring decennieskiftet nästan varje nummer av BLM och 

Ord och Bild och de var också verksamma i dagspressen. De blev 

ofta hånade för sina analytiska begrepp, som t ex "den borger

liga självförståelsen" eller "medvetandesociologi11, men jag tror att 

ingen samtida kritiker var opåverkad av ideologikritiken -

positivt eller negativt. 

Att det fanns ett vitalt intresse för barnlitteratur framgår bl a 

av att från och med hösten 1970 blev en kurs i Barnlitteratur 

obligatorisk inom utbildningen av svensklärare vid alla universitet 

och av att tre olika översiktsverk om barnlitteratur gavs ut under 

Politiska barnböcker... 

Det intresse för en progressiv barnkultur som uppstått efter 

1968 tog sig bl a uttryck i en utgivning av politiska barnböcker 

1970 och framöver, både på etablerade förlag och på nystartade 

radikala förlag. "Allt är politik" hette det och barnen blev viktiga 

som föremål för "indoktrinering" - ett begrepp som nu också 

ibland användes i positiv betydelse. 

Vid decennieskiftet var det inte tonåringarna man i första 

hand inriktade sig på när det gällde den politiserande litteraturen. 

Kanske hade man besviket fått erfara svårigheterna i att på ett 

positivt och icke-auktoritärt sätt politiskt skola tonåringar - och 

inriktade sig därför alltmer på förskolebarn och yngre skolbarn? 

Sprätten satt på toaletten av Annika Elmqvist, en bilderbok 

för småbarn med ett klart uttalat politiskt budskap om miljöför

störingen, blev livligt omdiskuterad. Åtskilliga förfasade sig. 

Sprätten-boken var den första boken i serien "Verdandis barn

böcker" på Rabén och Sjögrens förlag. Ytterligare tre politiska 

bilderböcker kom under året ut i samma serie: En by i Sydamerika 

av Stig Unge och Cecilia Levan-Torudd, Mamman och pappan som 
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gjorde arbetsbyte av Sonja Åkesson och Monica Schultz samt Här 

är Nordvietnam av Erik Eriksson och Mats Andersson. 

I presentationen av serien framgick att målsättningen var: 

Att tillgodose barns behov av saklig information om aktuella 

internationella samt sociala problem. Förutom faktafram

ställningar presenteras uppdiktade berättelser med ett radi

kalt idéinnehåll. 

Bland andra politiska barnböcker från 1970 kan nämnas Annika 

Elmqvists Historieboken på Ordfronts förlag, Göran Palms och Siv 

Widerbergs pjäs om koloniala attityder, Gräddvargen, på Förfat

tarförlaget samt Sven Wernströms olle och fabriken på Gidlunds 

förlag. 

I lektörsomdömena från Bibliotekstjänst om Sprätten satt på 

toaletten ställer den ena lektören frågan om ämnets aktualitet 

kan ursäkta konstnärliga brister och politisk enögdhet medan 

den andra lektören tror att boken kommer att "reta några och 

roa andra". 

I Lär ar tidningen uppstod en debatt om den politiska barnboken 

sedan några recensenter i barnboksnumret 1970:49 skarpt kriti

serat Sprätten satt på toaletten, Här är Nordvietnam samt Siv 

Widerbergs Ett enda stort ljug för enkelspårig propaganda, brist 

på humor och fulhet. 

En psykologisk kritik mot den politiska barnboken kom nu ock

så från de egna radikala författarleden. I artikeln "Barnet bort

tappat med badvattnet" i Expressen 1970-12-09 skriver Ingrid 

Sjöstrand: 

Man kan inte förändra samhället och hoppa över människor

na. Med andra ord: Det tjänar ingenting till att informera 

om det fördärvade badvattnet - om vi tappar bort barnet. 

Lars Forssell är inne på liknande tankegångar i artikeln 

"Nästan varje barnbok som är avsedd att slå in en sanning i 

skallen på folk är på förhand dömd att misslyckas" i Expressen 

1970-12-17. Han säger sig där misstro tendentiös barnlitteratur 
20 

och vill i stället lyfta fram "en enda personligt erövrad sanning". 

Men - årets mest köpta barnbok är ingen politisk debattskrift, 
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utan Än lever Emil i Lönneberga. I den humoristiska berättelsen 

skildrar Astrid Lindgren - liksom Sven Delblanc gör i Åminne -

livet i ett svunnet fattigsverige. 

. . .  o c h  e n  p o l i t i s k  s k o l b o k  

Den första egentliga skolboken om en tidigare alltför bortglömd 

kontinent utkom på svenska 1970: Latinamerika. Områdesbok för 

högstadiet. Författare till boken var Sven Wernström. 

Att denna kombination av "skola" och "politik"# av läromedel 

och Sven Wernström, var eldfängd framgår av att Svenska Dag

bladet 1970-06-23 gav utrymme för en helsidesartikel om boken. 

"Opålitligt om Latinamerika" är rubriken och artikelförfattaren, 

fil kand Rolf Norberg, hävdar i den artikeln att han finner såda

na brister i den nya läroboken om Latinamerika att han kräver 

att den snarast dras in för genomgripande bearbetning. Han anser 

att faktainformationen om de politiska förhållandena på väsentliga 

punkter är undermålig och han kallar bokens författare, Sven 

Wernström, för "naiv revolutionsromantiker". 

Fjärde nordiska unqdomslitteraturkonqressen 

Vid den fjärde nordiska ungdomslitteraturkongressen i Helsing

fors 5-7 juni 1970 deltog 210 författare, förläggare, bibliotekarier, 

journalister, lärare och massmediamänniskor. 

Kongressen hade inte något enhetligt tema utan man hoppades 

på debatt efter diskussionsinledningar av Bo Carpelan respektive 

Maija Lehtonen, båda från Finland. 

Bo Carpelan talade under rubriken "Är barn ett folk som bor 

i ett främmande land?" och försökte leda in diskussionen på kon

kreta frågor om kvalitet i barnlitteraturen - men det ville inte bli 
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någon riktig fart på debatten.21 

Maija Lehtonen talade om "1960-talets finska ungdomslitteratur" 

och efter hennes anförande bildades på sedvanligt pedagogiskt 

sätt diskussionsgrupper, sju stycken, som ålades att penetrera 

fördelar och nackdelar med en samnordisk barnboksutgivning. 

Spontant bildades också en åttonde grupp, en "utbrytargrupp" 

med bl a svenskarna Inger Brattström, Lennart Hellsing, Qui Ny

ström, Lasse Sandberg, Margareta Toss och Sven Wernström. Ut-

brytargruppen deltog inte i diskussionerna om nordismen utan av

fattade i stället en resolution, som senare tillställdes författarför

eningarna i de nordiska länderna. De frågor som behandlades 

i resolutionen handlade inte om barnbokens ideologi utan om fack

liga frågor, om utbildningsfrågor och om distributionsfrågor. 

Många kongressdeltagare kände sig besvikna över att de inte 

fick delta i denna debatt - de kände sig utestängda från diskus

sionen om vad Sven Wernström kallade "de verkliga problemen 

bakom skenproblemen". Anna-Lena Wik-Thorsell påstår syrligt i 

SvD 1970-06-21 att till den åttonde diskussionsgruppen bjöds 

ingen in "vars åsikter man inte i förväg hade en aning om", me

dan Annika Holm i DN 1970-06-15 bestämt hävdar att det inte 

var fråga om åsiktsdiskriminering utan att "utbrytargruppen" 

verkligen var en spontan arbetsgrupp. 

Klar är att det fanns politiska irritationer och motsättningar 

vid denna kongress som inte kommit till ytan på samma sätt vid 

de tre tidigare nordiska ungdomsförfattarkongresserna på 1960-

talet. Kanske fanns det också motsättningar mellan de olika nord

iska länderna när det gällde synen på vad man ansåg vara viktig

ast att diskutera när det gällde barnboken? Så kan man tolka 

det yttrande från en av kongressdeltagarna som citerades efteråt 

i Biblioteksbladet: 

Norge tänker på det litterära, 

Danmark på det pedagogiska, 

Sverige på det politiska, (s 265) 
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Barn, böcker och samhälle. En stridsskrift 

Föreningen Verdandi gav 1970 inte bara ut politiska barn

böcker utan också en debattbok. Barn, böcker och samhälle, re

digerad av Kerstin Allroth och Christer Sundström. 

Sexton år senare beskrivs den av Lars Furuland och Mary 

Orvig i Utblick över barn- och ungdomslitteraturen (1986) som en 

samlad manifestation av en ny generation skribenter på barnkul

turområdet och som en stridsskrift. 

Inledningen i Barn, böcker och samhälle är skriven av utgivar

na. Den har som utgångspunkt att när det gäller barnböcker har 

det inte skett några större förändringar sedan skräpkultur åt 

barnen kom ut 1968. Utgivarparet kritiserar 

- de borgerliga referensramarna som fortfarande dominerade 

ämnesval och miljöskildringar i barnlitteraturen även om de 

tabubelagda ämnena blivit färre 

- barnboksförfattarnas dåliga fackliga villkor 

- utbildningen i barnlitteratur vid universiteten 

- den seriösa barnbokens distributionssvårigheter 

- avsaknaden av reportage- och debattböcker på barnsidan 

samt 

- den släpphänta statliga kulturpolitiken. 

Boken innehåller ett antal uppsatser, som behandlar flera av 

de ovan angivna problemen, bl a ett inlägg av Siv Widerberg, 

"En enda förbannad hinderlöpning", där metaforen anspelar på 

den goda barnbokens krångliga väg till barnet. 

Dessutom publicerades två samtal, som jag här återger delar 

av. Det första förs mellan fem författare och handlar om den po

litiska barnboken och det andra förs mellan fyra psykologer och 

handlar om våld i barnlitteraturen. 
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Samtal om den politiska barnboken. Kritik och estetik 

Samtalet om den politiska barnboken, som refereras i Barn, 

böcker och samhälle, fördes mellan författaren och kritikern Gunila 

Ambjörnsson samt författarna Rolf Knutsson, Inger och Lasse 

Sandberg och Sven Wernström. Gunila Ambjörnsson hävdade att 

problemet vad gäller ideologisk barnbokskritik låg hos - författar

na! 

När det nu skrivs politiserade böcker, eller halvpolitiserade, 

så tycker jag att det är märkligt att det blir en sådan upp

rördhet bland författarna dom gånger man diskuterar deras 

politiska åsikter. Jag vet inte hur man ska få en barnboks

författare att acceptera en politisk kritik. Det framgår ju 

oftast mycket bra av recensionen var recensenten står. En 

högerman behöver ju oftast inte ta någon som helst hänsyn 

till socialistisk kritik och tvärtom. Och att ta upp politiska 

föreställningar när det finns anledning borde knappast vara 

ohederligt eller opåkallat ens när det gäller barnböcker, 

(s 16) 

Rolf Knutsson, däremot, såg en fara i att Dagens Nyheters 

barnbokssida blivit politiserad: 

Apropå att skriva om böcker i tidningar, så tänker jag på 

DN:s Barnbokshylla. Jag tror dom band ris åt en massa 

böcker under en tid nu i höstas. Dom talade hela tiden bara 

politik, dom som skrev där. Det blev en mani och då för

svinner alla dom där bra idéerna, (s 16) 

Gunila Ambjörnsson tog också upp en diskussion om formpro

blem i den politiska barnboken och hennes inlägg rymmer en hel 

del kritik av estetisk och pedagogisk art, som liknar den som 

Hans Peterson vid flera tillfällen framfört: 

När man började tala om att politisera barnböckerna för en 

del år sedan så talade man mycket allmännare. Det fanns 

till exempel miljöer som saknades, företeelser som aldrig be

skrevs. Då kom det som jag kallar beställningsböckerna. 

Kritiken undrade varför barnböckerna aldrig handlade om 
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barn i höghus. Så kom det höghusböcker. Eller varför det 

aldrig fanns böcker om ensamma mammor. Eller varför barn

boksförfattarna inte var medvetna om miljöförstöringen och 

nästa år kom det böcker om miljöförstöring. Tar man dom 

här böckerna en och en är det svårt att säga konkret att 

just den här boken är ett exempel på vad jag menar Men 

det finns en tendens som stämmer i alla fall och man kan. 

nog våga påstå att det kom en förfärlig massa tråkiga 

böcker, alldeles oläsbara för barn, som man släpade sig 

igenom och försökte känna sig positiv mot för att det fanns 

en sympatisk vilja bakom. Syftet var bra. Men dom känne

tecknades av ett slags fyrkantig hantverksmässighet. För

fattarna gav inte intryck av att ha tagit till sig en idé 

utan snarare att halvhjärtat försöka använda något som kom 

utifrån. Något slags opportunism alltså. Och det ledde 

nästan till att man började inbilla sig att barn inte tyckte 

om realistiska böcker. Det blev så trist och fantasilöst, 

(s 23) 

Samtal om våldet i den politiska barnboken. 

Ideologi och psykologi 

När föreningen Verdandi startade sin utgivning av politiska 

barnböcker var ett av de manus som barnbokskommittén hade 

att ta ställning till en allvarlig och alltigenom politisk bok som 

beskrev rättslösheten i juntans Grekland - bl a med en tecknad 

bild av hur några poliser brutalt för bort ett föräldrapar från 

hemmet och de övergivna gråtande barnen. 

För att kunna ta ställning till för vilka ålderskategorier den 

här greklandsboken kunde rekommenderas tog barnbokskommittén 

kontakt med några psykologer. Kommittén önskade också få psy

kologiska synpunkter på vilka effekter skildringar av verkligt 

politiskt våld har på barn. På så sätt kom det samtal om våldet 
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till stånd, som refereras i Barn, böcker och samhälle. 

Samtalet fördes mellan psykologerna Mirjam Israel, Gustav 

Jonsson, Andreas Murray och Kerstin Vinterhed - samtliga med 

vänstersympatier. Diskussionen kom att handla om vad som skulle 

väga tyngst - den ideologiska aspekten, dvs Barnen-har-rätt-

att-veta, eller den psykologiska aspekten, dvs Skydda-barnen-

mot-skräckupplevelser. Det framgår av diskussionen att det 1970 

inte fanns någon psykologisk teori som kunde svara på hur barn 

reagerade, på kort och lång sikt, på seriösa våldsskildringar. 

Också psykologer med likartad ideologisk grundsyn, som dessa 

fyra, såg därför olika på problemet och ingen var helt säker på 

att man inte, trots det goda uppsåtet, ibland betalade ett alltför 

högt mentalhygieniskt pris för att välfärdsbarnen skulle få kun

skap om världens grymheter. 

Barnbokskritik enligt Siv Widerberg 

De hinder för det goda mötet mellan barnet och boken som 

Siv Widerberg räknar upp i sin skarpa artikel "En enda förbannad 

hinderlöpning" i Barn, böcker och samhälle var Barnboksförfatta

ren, Förlaget, Biblioteket, Skolan, Föräldrar och släktingar. Bok

handeln, Barnboksrecensenten, Samhällets barnsyn samt Barnet 

självt i egenskap av konsument. 

Om barnboksrecensenten konstaterar hon cyniskt och ironiskt: 

Jag är glad att kunna slå fast att barnboksrecensenten som 

hinder är ett galet påhitt. Barnboksrecensenten är för det 

mesta mycket kompetent, har f ö flera barn själv, är van 

att komma med värderingar av t ex skurpulver och tvätt

maskiner, är ofta kvinna (= förstår barn) och framsynt. 

Barnboksrecensentens vilja att göra karriär på böckers be

kostnad existerar inte. Det är därför recensionerna är ob

jektiva. (s 32 f) 

Jag gissar att det är Margareta Sjögren som åsyftas när Siv 
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Widerberg ger en särskild släng åt Svenska Dagbladets barnboks

recensent: 

PS: Svenska Dagbladet har en alert recensent som anser 

att fula ord och beskrivningar av barnsexualitet är på

klistrad realism. Hon är inte ensam i sin kår om sådana 

uppfattningar, (s 35) 

Också tidskriften skolbiblioteket, som från 1970 bytt namn 

till Barn och kultur, pekas ut som exempel på konservativ barn

bokskritik: 

Några påstår att skolbibliotekariernas tidskrift har recen

senter med totalt insnöade och reaktionära värderingar, 

(s 34) 

Det mera allmänt formulerade missnöjet med barnbokskritiken, 

som Siv Widerberg uttrycker i artikeln, är ganska vanligt före

kommande vid denna tid. Däremot har jag inte tidigare sett i 

tryck att kritiken riktas mot vissa utpekade tidningars och tid

skrifters barnboksrecensenter. 

Barnbokskritik enligt barnboksredaktörerna på Dagens Nyheter 

Redan 1964, då Margareta Strömstedt sedan något år varit re

daktör för barnbokssidan i Dagens Nyheter, berättade hon om 

sin syn på barnbokskritiken i skolbiblioteket :4. Den intervjun 

med Margareta Strömstedt omtrycktes i Lars Furulands, Örjan 

Lindbergers och Mary Orvigs Barnlitteratur i Sverige från 1970 

med ett tillfogat "PS sex år senare", där Margareta Strömstedt 

gör några ändringar och tillägg. 

1970 menar hon att det största problemet är att nå ut till alla 

barn och föräldrar med kvalificerade böcker och med barnboksre

censioner. Hon tycker sig inte längre på ett självklart sätt kunna 

fungera "inom de vanliga finkulturella staketen" (s 468), och 

denna förändring från 1964 beror på att hon lärt känna barn i en 

söderförort som hon diskuterat böcker med och intervjuat: 
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Skulle jag 1970 besvara samma fråga som 1964 skulle mitt 

svar naturligtvis i hög grad färgas av dessa erfarenheter 

från skolan, av vad jag överhuvudtaget lärt mig genom 

att konfrontera barn och böcker. Jag skulle tycka att något 

av det viktigaste är frågan om hur man ska nå ut med de 

bästa böckerna till alla barn. Jag skulle tala om metodik 

och målsättning, om lärarnas utbildning, om bokpriser och 

bokdistribution. Jag skulle också tala om serier: när tar 

kvalificerade barnboksförfattare och konstnärer konsekven

serna av barnens enorma intresse för serieformen? (s 469) 

I artikeln "Vem läser barnboksrecensioner?11 i barnboksnumret 

av tidskriften Bis, Bibliotek i Samhälle, : 8-9 svarar Margareta 

Strömstedts efterträdare i Dagens Nyheter, Annika Holm, på frå

gan varför barnboksrecensenten skriver för vuxna och inte för 

barn. 

Annika Holm hänvisar till de undersökningar om läsvanor, som 

publicerats 1969, där det framkom att ungdomar inte läste mor

gontidningar i någon större utsträckning och att det som de, trots 

allt, läste i tidningarna inte handlade om vare sig kultur eller 

politik utan om sport och serier. Men riktigt ville inte Barnboks

redaktionen på DN ge upp tanken att skriva om barnböcker för 

barn, så Annika Holm lovade i artikeln att det från och med 

hösten 1970 på den sidan i DN som heter Barnens Nyheter skulle 

finnas en ruta med konsumentupplysning för barn och ungdomar 

om böcker. 

Politisk barnbokskritik enligt Sven Wernström 

Sven Wernström var inte bara den flitigaste författaren av 

politiska barn- och ungdomsböcker, utan också den ständigt åter

kommande debattören när det handlade om barn/politik/litteratur. 

Det är därför inte överraskande att finna att när den socialistiska 

bibliotekstidskriften Bis gav ut ett barnboksnummer, BIS 1970:8-9, 
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så är det Sven Wernström som skriver artikeln "Den socialistiska 

barnboken11. Han gör där ett försök att diskutera det laddade be

greppet "indoktrinering" och efterlyser implicit också ett tydlig

are politiskt ställningstagande hos recensenterna: 

Kritiken förutsätter att indoktrinering är något fult och 

förkastligt. Vad kritikerna egentligen menar är att de 

tycker illa om socialismen, men det säger de inte. De döljer 

sej bakom en skenobjektivitet som är så karakteristisk för 

det borgerliga samhällets bevarare. (s 17) 

Också Sven Wernström får, liksom Margareta Strömstedt, se 

en sex år gammal artikel publicerad på nytt i Barnlitteratur i 

Sverige. I hans fall handlar det om artikeln "Om rätten att 

slippa vara lärorik - och rätten att få vara det", som första 

gången trycktes i Biblioteksbladet 1964:7. Liksom Margareta 

Strömstedt har Sven Wernström 1970 tillfogat ett "PS efter sex år". 

Där skriver han att nu är formuleringen "rätten att slippa vara 

lärorik" obegriplig för honom själv. 

1970 års barnkulturella värld - och barnbokskritikerna hör 

dit - är engagerad i klasskampen enligt Sven Wernströms åsikt: 

Vad jag skrev 1964 om bibliotekarier, kritiker, föräldrar 

och lärare gäller inte längre. Den fortgående polariseringen 

har delat alla grupper i progressiva och reaktionära. 

Den som skriver politisk ungdomslitteratur kan inte räkna 

med bifall från båda hållen, (s 477) 

Siv Widerberg om barnboksförfattarens omskolning till folk 

Ett negativt laddat ord 1970, då det talades så mycket om 

distributionsfrågor, var ordet "finkultur". I artikeln "Att skriva 

läsligt - en uppgörelse med mig själv och mina kollegor" i barn

boksnumret av Bis tar Siv Widerberg inte bara avstånd från den 

förhatliga finkulturen utan också från föreställningen att barn

litteratur skulle ha litterära anspråk. Enligt Siv Widerberg är 
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problemet inte att den läsande publiken ska litterärt skolas, inte 

heller att de goda böckerna ska spridas - men att författarna 

ska omskolas! Författarna måste bli som "folk": 

Det viktigaste tror jag inte är att nu gå ut med vad vi 

redan skrivit. Det verkligt viktiga är, tror jag, att vi om

skolar oss, tar jobb, lyssnar på människor, talar med män

niskor, läser sånt som människor läser. Och bestämmer oss 

för en målsättning med vårt arbete. Så kan vi kanske så 

småningom lära oss skriva om viktiga saker på ett läsligt 

begripligt språk och sätt som gör att människor vill ta del 

av vad vi vill ha sagt. 

När var du på Bingo sist? 

När tog du vikariat i en skola? 

När praktiserade du på daghem? 

När jobbade du i fabrik eller varuhus? 

När läste du en Bigglesbok, eller "Min värld" eller "Det 

bästa"? 

När tänker du göra detta på ett sätt som inte bara ger dej 

nya erfarenheter utan också förståelse och insikt i det 

språk som talas av människor - folket? 

När startar vi en skola för omskolning av författare? (s 15) 

Hans Peterson om barnboksförfattares moraliska och 

estetiska problem 

Barn, barnbok, barnboksförfattare är titeln på en bok som Hans 

Peterson gav ut 1970. Den innehåller en samling reflexioner om 

ansvaret i att skriva för barn. 

Det stora moraliska problemet när man skriver för barn är för 

Hans Peterson om man ska beskriva världen som den är eller som 

den borde vara: 

Det finns barndomsland som är torra öknar eller koncentra

tionsläger. Men det normala barndomslandet är en djungel. 
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Och ner i denna djungel sänks - som den agnade kroken i 

fiskdammen - till barnet en barnbok. En barnbok som på 

en gång ska vara en gnutta sanning, ett nyttoföremål och 

en tröst gentemot bland annat seriernas skratt-skräck-

vrångspeglar, diktatoriska föräldrar och en omvärld utan 

hopp. 

(-) 

Medan barnboksförfattaren, skräckslagen över världen, 

helst vill maka de mjuka kuddarna tillrätta, stoppa om 

sköna filtar, koncentrera sig på djungelns små och få glän

tor. För de finns ju ändå? Eller gör de inte? (s 27) 

Om man vill att barnboken ska utvecklas kan det, enligt Hans 

Peterson, inte ske genom att den ytterligare politiseras. I stället 

bör man beakta allt högre ställda konstnärliga krav: 

Förvandlingen måste ske på ett helt annat plan, genom 

ett ännu stramare språk, en ledigare hållning gentemot ta

bubelagda ämnen och framför allt genom ett närmande mot 

den väsentliga, episka vuxenlitteraturen. Det vill säga, en 

skarpare personskildring, en bättre avlyssnad replikföring, 

ett tydligare psykologiskt mönster, ett häftigare uppsåt 

(typ Steinbecks Vredens druvor i vuxenlitteraturen). (s 72) 

Hans Petersons synpunkter bemöts kritiskt av Kerstin Allroth -

en av redaktörerna för Barn, kultur, samhälle - när hon recen

serar hans bok i Svensk Bokhandel 1970:39: 

Det tiotal sidor som handlar om barnboken och barnbokskri

tiken på ett mer teoretiskt plan består av motsägande och 

föga utvecklande tomtebloss. 

Hans Peterson vill inte ha propaganda i barnboken. De pro

pagandistiska barnböckerna är det största hindret för en 

bra barnbok i dag i Sverige. Senare heter det att barnet 

måste få tillgång till ett lika brett bokutbud som den vuxne. 

En barnbok som propagerar för att göra sjuåringar till pla

katbärande demonstranter förlorar sitt litterära värde enligt 

Hans Peterson. Den konservativa indoktrinering som präg

lar en så stor del av barnlitteraturen tycks inte oroa honom 
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nämnvärt och inte heller den ymniga flora av kommersialise

rat bok- och serieskval som våra barn så gärna läser och 

så lätt kan få tag i. Hans Peterson talar varmt om den 

skönlitterära kvalitetsbarnboken. Den ska ge barnen stimu

lans i en trist och grå värld. Men det står inte en rad om 

hur denna bok ska nå ut till alla Sveriges barn. Att kultur

distributionen idag är odemokratisk bekymrar inte Hans 

Peterson, (s 1080) 

Kerstin Allroths kritiska recension slutar med en vänlig kom

mentar om att Hans Petersons egna barnböcker motbevisar -

vilket han skulle ha påstått, enligt recensenten - att det skulle 

föreligga en motsättning mellan vad som är spännande och lust

fyllt å den ena sidan och människornas faktiska verklighet å den 

andra sidan. 

Den uttalade uppskattningen av Hans Peterson som skönlitterär 

författare förtar inte helhetsintrycket av att Kerstin Allroth 

varken delar eller sympatiserar med Hans Petersons åsikter om 

barnboksförfattarens moraliska och estetiska problem och ambi

tioner. 
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1970 års Nils Holqersson-plakett till Stig Ericson 

Protokoll fört vid.sammanträde i kommittén för utdelan
de av Nils Holgersson-plaketten den 6 mars 1970. När
varande: Gerd Hillman, Anna-Maria Kylberg, Lillemor 
Törnvall, Margot Nilsson, Gunilla Noreen, Birgitta 
Åhlén. 

§ 4. Kommitténs olika förslag till vinnare av Nils Hol
ger ssonplaketten diskuterades. Tre huvudkandidater ut
kristalliserades: Gunnel Beckman, Tillträde till festen, 
AB 1969, Stig Ericson, Dan Henrys flykt, AB 1969, Akta 
er för rödskinn, AB 1969, och Flygaren från väster, AB 
1968; Hans Eric Hellberg, Morfars Maria, AB 1969 och av 
hans tidigare produktion. Efter ytterligare diskussion 
beslöt kommittén att utdela Nils Holgerssonplaketten 
för år 1970 till Stig Ericson med följande motivering: 

Nils Holgerssonplaketten för år 1970 tilldelas Stig 
Ericson för hans samlade skönlitterära utgivning av 
barn- och ungdomsböcker, framförallt de tre senaste: 
Dan Henrys flykt, 1969, och Akta er för rödskinn, 1969, 
och Flygaren från väster, 1968, samtliga utgivna på 
Bonniers förlag. 

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. 
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Mer än så förmedlar inte protokollet om disküssionen, men att 

SAB-kommittén detta år inte föreslog Sven Wernström som kandi

dat till plaketten tyder på att hans position något försvagats -

trots att den politiska barnboken slog igenom så definitivt 1970. 

Tydligen hade kommittémedlemmarna, liksom en del kritiker, inte 

imponerats av Mannen på gallret på samma sätt som av Upproret. 

Stig Ericson var en författare som ofta recenserades av manliga 

kritiker och hans böcker lästes ofta av pojkar. Jag tror att i den 

livliga diskussionen 1970 om att nå alla barn och ungdomar med 

god litteratur, så upplevde många lärare och bibliotekarier att 

det ofta var betydligt enklare att locka flickorna än pojkarna till 

läsning. Detta kan ha varit ett av skälen till att priset gick till 

en författare som skrev om manliga huvudpersoner i böcker som 

hade en manlig läsekrets. 

1970 års Adventskalender - och Adventskalendern 1971. Regnbags-

landet av Robert Benson och Broster, Broster av Göran Tunström 

1970 års Adventskalender Regnbåg s landet, författad av engels

mannen Robert Benson, lanserades på ett helt annat sätt än 

tidigare kalendrar, t ex Tage Danielssons Herkules Jonssons stor

verk 1969. Det fanns starka intressen som ville göra Regnbågs-

landet till en ekonomiskt lönsam affär! 

Enligt en artikel i Dagens Nyheter 1970-07-06 räknade Robert 

Benson med att filmen skulle bli lättsåld utomlands och när den 

var såld skulle han och medproducenten ha 50 % och Sveriges 

Radio 50 % på försäljningssumman. 

Eftersom Adventskalendern handlade om talande dockor så 

skulle också en hel industri sättas igång med försäljning i affärer

na av dockor, pussel, bilderböcker, spel och affischer, berättar 

en ivrig Robert Benson för en journalist i Aftonbladet i en artikel 

som publicerades 1970-12-02. 

Nåja, nu blev det ingen lysande affär, för Regnbåg s landet blev 
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inte populär bland de svenska barnen och kritiken var verkligen 

inte nådig. Robert Benson kände sig missförstådd och lämnade 

Sverige. I AB 1970-12-03 skrev Inger Petersson: 

"Barnen själva om årets största barnsatsning i TV: En rejäl 

miss" 

och Heming Sten i Expressen 1970-12-06 visade ingen pardon: 
il Regnbågslandet är ett fuskjobb, som inte en enda unge 

tycker om" 

Man kan i efterhand spekulera över vad det var som föranledde 

TV:s Kanal 1 att detta år välja en sådan glättig, sagoaktig, kom

mersialiserad produkt som Regnbågslandet som årets största sats

ning - och inte något mer aktuellt och samhällstillvänt. Förmod

ligen fanns det 1970 en föreställning hos många beslutsfattare 

inom underhållningen på TV 1 att "den tysta majoriteten", som 

icke-socialister ofta kallades vid denna tid, och deras barn ville 

ha mer av fantasi och verklighetsflykt i barnunderhållningen. 

Och eftersom TV 2 allmänt betraktades som den politiskt mer 

vänstervridna kanalen, så ville nog beslutsfattare inom TV 1 med 

detta val markera en kulturpolitisk position som inte vette åt det 

samhällstillvända hållet. 

Efter kritik- och publikfiaskot med Regnbågslandet tog TV 2 

över julkalendern 1971. Och Göran Tunströms Broster, Broster 

var verkligen något radikalt och annorlunda! 

Ta Regnbågslandet från i fjol och föreställ er något som är 

alldeles precis tvärtom 

Så uttalade sig regissören Lasse Forsberg, vid denna tid väl

känd och omdebatterad som samhällskritisk filmregissör, i en 

intervju. Den intervjun av Lena Rosendahl med titeln "Advents

kalendern en barnsaga i TV utan menlöst joller. Samhällskritiken 

retar nog somliga" publicerades i Sydsvenska Dagbladet 1971-11-21. 

Ja, nog blev somliga retade över denna profana julberättelse, 

med dess allusioner på julevangeliet och med dess många in

sprängda utfall mot konventionellt könsrollstänkande, kommersia

lism och miljöförstöring. Heming Sten skrev i Expressen 1971-12-23: 

Inte en brevskrivare tycker om julkalendern. Det är rekord 
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i entydighet 

medan Mirre Hofsten i AB 1971-12-22 påpekade att det inte var 

barnen som klagade i hatkampanjen mot Broster, Broster - utan 

de vuxna. 

Kring decennieskiftet hade barnens Adventskalender hamnat 

i det politiska hetvattnet! 

Barnboksdebatt och barnbokskritik 1970 

1970 handlade barnboksdebatten ofta om icke-läsaren: Hur ska 

den goda boken nå alla barn, även "nyckelbarnen" och barn i 

kulturellt fattiga miljöer? Men denna demokratiska debatt hade 

ännu inte fört med sig att man seriöst diskuterade värdet i dessa 

barns självvalda kultur i någon större utsträckning. 

Margareta Strömstedts fråga i "PS sex år senare" i Barnlitte

ratur i Sverige: "När tar kvalificerade barnboksförfattare och 

konstnärer konsekvenserna av barnens enorma intresse för serie-

formen?" var nog inte en fråga som många andra barnboksdebat

törer fann lika vital. Bland de allra flesta av dem som debattera

de barnlitteratur vid denna tid fanns det en uttalad eller outta

lad gemensam åsikt att Blyton och Biggies, Kalle Anka och Stål

mannen odiskutabelt var "dålig" barnlitteratur. Samtidigt var 

man från vänsterhåll mycket kritisk mot allt som kunde kallas 

borgerligt eller "finkultur" och man försökte på olika sätt lösa 

problemet med att det skulle bli ett möte mellan barnet ur social

grupp tre och den goda icke-borgerliga boken. 

De nya politiska och radikala barnböckerna blev, som vi sett, 

kritiserade också av kritiker, som inte brukade räknas till de 

värdekonservati va. 

Anne-Marie Alfvén-Eriksson, t ex, skriver, i en uppskattande 

recension av Sven Wernströms bok Skatten i de fattigas by, en 

estetisk-kritisk kommentar om sådana böcker: 

Böcker som vill förklara politiska skeenden för barn börjar 

181 



bli allt vanligare. Många av dem är tyvärr ganska tråkiga, 

Vad som hos författaren är ett levande engagemang blir 

många gånger i boken till pekpinnar och stereotyp svart

vit personteckning. (DN 1970-12-12) 

Och i en recension av Hans Eric Hellbergs Martins Maria jäm

för Ingegärd Martineli Hellbergs "fint integrerade allvarstankar 

om människans tillblivelse" med formuleringar i en nyutkommen 

upplysningsbok i sexualfrågor för barn. Hon är inte nådig mot 

den senare: 

En nyutkommen sexualupplysningsbok för barn formulerade 

det så här: När pappa och mamma ligger nära varandra 

kan pappa stoppa in sin penis i ett litet hål mellan mammas 

ben. 

Varje normalt barn måste ju fråga sig vad det ska vara bra 

för. (AB 1970-11-20) 

Kritik av det här slaget i dagspressen, som också framförts av 

den ledande debattören inom barnkulturens vänsterflygel, Gunila 

Ambjörnsson, i Verdandi-boken Barn, böcker och samhälle, kan 

tyckas förvånande under ett år då många förlag öppnade slussar

na för en ström av politisk småbarnslitteratur. Jag tror dock att 

det finns en rimlig förklaring. Arbetsprocessen i förlagsvärlden 

tar tid. Det var kritik av det slag som Gunila Ambjörnsson fram

förde i Barnkultur åt barnen 1968, som satte spår i utgivningen 

av radikal barnlitteratur nu först, två år senare. Många av de

battörerna, däremot, påverkades av händelser och diskussioner 

som låg närmare i tiden, t ex det krav som Sven Möller Kristen-

sen reste 1969 i uppsatsen "B^rnebogen kunstnerisk set" på en 

estetisk bedömning av barnboken. Även själva bokproduktionen 

under den mellanliggande perioden gav ju i många fall underlag 

för att höja den estetiska medvetenheten hos kritikerna. Det är 

heller inte alltid så att värderingsmallar och värderingsargument 

i debattartiklarna och i tidningsrecensionerna följs åt parallellt 

tidsmässigt. 

I barnboksdebatten 1970 dominerade de kommunikativa aspekt

erna över de ideologiska, medan de inte hade någon större 
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genomslagskraft i de recensioner jag granskat samma år. Där ta

las det inte särdeles ofta om läsaraspekten, undantaget är - som 

vanligt - årets Fru Sola-bok av Irmelin Sandman Lilius. 

* 

De sex undersökta författarna var produktiva också 1970 -

alla utom Bo Carpelan, som inte kom ut med någon ny bok efter 

Bågen förrän 1973. 

I recensionerna togs ofta ideologiska aspekter upp till gransk

ning, framför allt när det gällde böcker där handlingen utspelas 

i främmande världsdelar: Inger Brattströms Hittebarn i Bangalore, 

som handlar om Indien, och Sven Wernströms skatten i de fatti

gas by, som skildrar Sydamerika. 

Hittebarn i Bangalore recenserades i DN, CHT, SDS och SvD. 

Det är intressant att jämföra recensionerna av Lisa Berg i DN 

1970-11-14 och av Ingrid Schöier i SvD 1970-11-16, för nu kan 

man tydligt se politiska åsiktsskillnader i bedömningarna. 

DN:s recensent uppskattar Hittebarn i Bangalore såväl ur 

ideologiska som estetiska aspekter, medan kritikern i SvD är 

sträng i bedömningen på alla plan: Det ideologiska, det estetiska 

och det pedagogiska. 

Lisa Berg tycker att Inger Brattström lyckats undvika att 

trilla i någon av fallgroparna "exotisk förljugenhet" eller "insam

lingsbössornas pornografi". Barn och ungdomar får via boken 

en levande och realistisk bild av Indien. Hennes enda oro gäller 

om någon, trots allt, skulle kunna uppfatta adoption av ett u-

landsbarn som u-hjälp. Ingrid Schöier, däremot, ser inget nyttigt 

i indienskildringen utom i just detta att den unga läsaren får 

"lära sig hela komplexet kring adoption o dyl" och hon tycker att 

boken borde ha skrivits "roligare". Hon finner framställningen 

alldeles för "tillrättalagd" och konstaterar att "så här hårt stuvad 

blir den pedagogisk intill utmattning". 

Skatten i de fattigas by av Sven Wernström recenserades i AB, 

Arb, DN och SDS men Arbetets kortfattade omdöme är tämligen 
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intetsägande förutom några allmänna honnörsord som "värdefullt" 

och "intressant". Sven Christer Swahn i SDS berömmer pedagogi

ken som inte hindrar bokens spänning, men han uttrycker också 

en irritation över Sven Wernströms övertygelse om att de egna 

åsikterna är de enda rätta: 

Ibland retar man sig på att han så bestämt deklarerar att 

han sitter inne med de rätta omdömena inte bara om politik 

utan om barn, hästar, hundar och allt. (SDS 1970-12-13) 

Författarkollegan Harry Kullman i AB (AB 1970-12-06) och 

Anne-Marie Alfvén-Eriksson i DN (DN 1970-12-12) skriver entu

siastiska och utförliga enboksrecensioner och båda är mycket 

tilltalade av Sven Wernströms berättarglädje och språkliga skick

lighet som gör att u-landsproblematiken beskrivs utan tråkiga 

pekpinnar. Harry Kullman berömmer: 

Kontrasten mellan den fantastiska filminspelningen och verk

ligheten är tillvaratagen med förödande ironi. Jag tycker 

att det alltför sällan påpekas att Wernström så ofta är rolig 

att läsa. 

Liksom fallet var med fjolårsboken blev inte 1970 års ungdoms

bok av Sven Wernström recenserad i SvD, vilket jag uppfattar 

som ett politiskt ställningstagande eftersom SvD:s recensent Ing

rid Schöier skrev en lång och uppskattande recension av Resa 

på okänd planet 1967 och Margareta Sjögren, om än motvilligt, be

römde Upproret i mars 1969. 

Gripanderska gården, andra delen av Irmelin Sandman Lilius 

trilogi om fru Sola, recenserades av Ingegärd Martinell i AB, 

Britt Ågren i DN, Sven Christer Swahn i SDS och Marianne Morén 

i SvD. 

I AB jämförs berättelsen om invånarna i Tulavall med Balzacs 

mänskliga komedi. I sin enboksrecension har Ingegärd Martinell 

inte nog med lovord åt denna "säregna och betvingande blandning 

av realism och fantasi". 

Sven Christer Swahn är i sin recension (SDS 1970-12-13) 

aningen återhållsam i sitt beröm av bokens estetiska kvaliteter: 

"Det är spännande och ibland mycket dunkelt". 
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Såväl Britt Ägren (DN 1970-11-07) som Marianne Morén (SvD 

1970-12-22) tar upp kommunikativa aspekter i sina enboksrecen-

sioner. Britt Ågren ställer två frågor: Är detta ändå inte för ex

klusivt? Är detta en barnbok egentligen? Och hennes egna svar 

på frågorna är att det finns givetvis inte någon bok som passar 

alla barn. Det är lika orimligt som att efterlysa boken som passar 

alla vuxna. 

Marianne Morén tar upp barnboksrecensentens vanliga problem: 

Vem skriver hon för? Hennes undran mynnar ut i en kärleksför

klaring till ett estetiskt mästerverk: 

För vem skriver man en recension av Irmelin Sandman Lilius 

bok Gripanderska gården? För den som älskar hennes under

fundiga stil, för den som berusar sig med hennes ordkonst 

och fantasi? Eller skriver man för den som ännu inte funnit 

vägen till en värld på gränsen mellan skimrande fantasi och 

fattigaste vardag? Helst vill man inte skriva en recension 

om ett mästerverk: ens egna ord blir så tomma och torra. 

Man uppmuntrar bara av hjärtat: Läs! 

Plakettpristagaren Stig Ericson recenserades i Arb 1970-12-09 

(lika kortfattat som vanligt), DN 1970-11-07 (enboksrecension), 

CHT 1970-12-18, SDS 1970-12-13 och SvD 1970-12-12 (enboksre

cension). Alla recensenterna var positiva och recensionerna som 

Stig Ericson fick på Var på din vakt, Dan Henry påminde mycket 

om dem han fick för 1969 års Dan Henry-bok. SvD:s Ulf Wickbom 

var t o m än mer entusiastisk inför den senaste boken: 

Stig Ericson använder det material som han samlat ihop så 

omsorgsfullt med större urskiljning och varsamhet. Tids

färgen från de väntande emigranternas Hull i England 

finns med, men i väl avvägd mängd. Därför flyter berättel

sen snabbare och ledigare än Dan Henrys flykt, där så 

mycket nästan trängdes för att komma med. 

Jag har inte i mitt recensionsmaterial funnit någon negativ kri

tik av Var på din vakt, Dan Henry vare sig ur ideologisk, estetisk 

eller pedagogisk synvinkel. Stig Ericson behövde alltså inte erfara 

det som drabbade 1967 och 1968 års vinnare av Nils Holgersson-
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piaketten, Inger Brattström och Max Lundgren, att året efter ut

märkelsen av några ledande kritiker starkt ifrågasättas vad gäl

ler det ideologiska innehållet i deras böcker. 

Hans Eric Hellberg fick lysande recensioner för Martins Maria! 

Ingegärd Martineli i AB 1970-12-20 och Annika Holm i DN 

1970-10-10 berömmer Martins Maria för psykologiska och estetiska 

förtjänster. Dessa och många andra recensenter framhöll Hellbergs 

märkliga förmåga att med inlevelse och ömhet skapa psykologiskt 

riktiga barnporträtt och behandla ett så svårt ämne som döden. 

Sven Christer Swahn skriver i SDS 1970-12-13: 

Barns sätt att tänka på döden, ta ställning till den, har 

sällan beskrivits bättre. Hela boken känns frisk och levan

de. 

Vad hände i svensk barnboksdebatt i unqdomsrevoltens tid? 

1970 påstod Sven Wernström att polariseringen i barnboks

världen gjort att alla grupper kunde delas in i antingen progres

siva eller reaktionära. 

Jag tror inte att han hade helt rätt. 

I denna min undersökning av barnboksdebatt och barnbokskri

tik mellan 1966 och 1970 har jag kunnat konstatera att det från 

och med 1968 bildades en radikal flygel, såväl inom författar-

som inom kritikerkåren, som gjorde sig alltmer hörd i debatten. 

Någon verkligt konservativ barnboksförfattare eller kritiker med 

inflytande vid denna tid känner jag inte till och det fanns abso

lut ingen högerfalang i den barnkulturella världen under dessa 

år. Däremot är det uppenbart så att tidningen Svenska Dag

bladet och, i någon mån, lärartidskrifterna, efter 1968 intog en 

allt mer reserverad attityd till (eller avstod från att recensera) 

radikala författare och debattörer som Siv Widerberg eller Sven 

Wernström. 

Kanske var det också en politisk åsiktsmotsättning som föran
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ledde att det blev Bo Carpelan och inte Sven Wernström som er

höll Nils Holgersson-plaketten 1969. Den ökande ideologiska mot

sättningen inom barnkulturområdet manifesterades på ett tydligt 

sätt i kontrasterna mellan Adventskalendern 1970 och 1971. 1970 

skulle barnen underhållas med en saga om talande dockor - och 

då var TV 1 förmodligen på efterkälken inom barnkulturen - och 

1971 skulle barnen reflektera över samhällsorättvisor - och då 

blev det en hatkampanj mot radikalerna på TV 2. 

Jag har i denna studie beskrivit en utveckling, som startade i 

mitten av 1960-talet. Denna utveckling kulminerade kring decen

nieskiftet och på 1970-talet, då det i Sverige fanns en utvecklad 

ideologikritik och ideologidebatt på barnbokssidan. I 1965 års 

upplaga av Barn och böcker stod det, som vi redan konstaterat, 

att barnboken spelar en undanskymd roll i kulturdebatten. I 

1972 års upplaga av samma bok skriver Mary Orvig: "Barn- och 

ungdomslitteraturen spelar numera en väsentlig roll i svenskt 

kulturliv." (s 9) 

Min undersökning har givit vid handen att, vid sidan av det 

politiska engagemanget, fanns det under slutet av 1960-talet ett 

intresse för estetiska och pedagogiska frågor också hos flera av 

de debattörer som allmänt brukade definieras som "ideologikriti-

ker". 

I ett brev till mig framhåller Gunila Ambjörnsson, som jag 

ofta haft anledning att citera i hennes egenskap av ideologisk de

battör och kritiker, att hennes smak aldrig legat åt realistiska 

"beställningsböcker" av problemkaraktär, utan att i stället "fan-
22 

tasy" varit hennes favoritgenre. Det finns inget som talar emot 

hennes påstående. 

* 

Jag vet inte om Sven Wernström anser (ansåg) att det är pro

gressivt eller reaktionärt att som Gunila Ambjörnsson vurma för 

fantasy-genren, men hennes exempel visar att det finns (fanns) 

många fler attityder att inta i barnboksvärlden, såväl 1990 som 
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1970, än polariteterna progressiv respektive reaktionär. 

Bibliotekens inköp runt decennieskiftet 1970 säger oss något 

om vilka böcker som vid denna tid kom in i hemmen och skolorna. 

Bibliotekstjänst redovisar årligen i sin verksamhetsberättelse en 

lista på de böcker som sålts bäst till folkbiblioteken och skolbib

lioteken under det gångna året. 1969 toppades listan av Alf Pre

sens Teskedsgumman på camping (2 600 ex), och i övrigt domineras 

den listan av böcker av Astrid Lindgren och Inger och Lasse 

Sandberg. Varken det året eller 1970, då Inger och Lasse Sand

bergs Buffalo Bengt och indianerna intog första plats (3 985 ex), 

tätt följd av Astrid Lindgrens Än lever Emil i Lönneberga (3 500 

ex), finns det några problemrealistiska eller politiska barn- och 

ungdomsböcker med på topp-listan. 

När jag nu avslutningsvis i några meningar formulerar några 

kännetecknande drag för varje år mellan 1966 och 1970 vad gäller 

den svenska barn- och ungdomsboken i debatt och kritik, så 

gör jag det med vetskap om att den motsägelsefulla verkligheten 

är mycket mer nyanserad. 

1966: Intresse för könsrollsdebatten. Osäkerhet hos många kri

tiker om vad som ska bedömas. Är det ideologin, språket eller 

vad? 

1967: Ökat intresse för ungdomsboken framför allt ur peda

gogisk och ideologisk synvinkel. 

1968: Polarisering i debatten. En falang hävdar att god littera

tur har tydlig tendens. En annan falang hävdar att god litteratur 

har idealism och estetiska värden. 

1969: Polariseringen blir allt tydligare. Allåldersboken anses 

intressantare än ungdomsboken, som alltmer ifrågasätts. 

1970: Ökad utgivning av politiska barnböcker. Önskemålet att 

nå alla barn med god litteratur blir en viktig demokratisk fråga. 

* 

1971 erhöll författaren Hans Eric Hellberg Nils Holgersson-

plaketten av en helt enig jury. Hans prisbelönta bok Martins 
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Maria är nyskapande och okonventionell både i innehåll och form. 

Dess estetik skiljer sig från flertalet av de samtida politiska barn

böckerna genom den fria kompositionen utan framåtskridande 

handling. I stället får läsaren ta del av Marias, en känslig liten 

flickas, funderingar via impressionistiska glimtar. 

Att en hög värdering kom Hans Eric Hellbergs barnroman till 

del från alla håll i den barnkulturella världen vid decennieskiftet 

kan tolkas som att det då, parallellt med det ideologiska intresset, 

också fanns ett behov av psykologiska djupdykningar och en 

öppenhet för estetiskt-litterära värden. 
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NOTER 

1 Tomas Förser, Litteraturkritik som julklappstips (i: Lena 
Fridell red. Barnbok och barnbok s forskning, Stockholm 1972). 

2 Lena Kjersén Edman, Fotboll och frihet. Studier i Max Lund
grens författarskap, Stockholm 1987. 

3 Nils Holqersson-plaketten 1966-1974 
1966 Ingen plakettutdelning 
1967 Inger Brattström för den senare produktionen av ung

domsböcker 
1968 Max Lundgren för Åshöjdens bollklubb och Pojken med 

guldbyxorna 
1969 Bo Carpelan för Bågen 
1970 Stig Ericson för Akta er för rödskinn och Dan Henrys 

flykt 
1971 Hans Eric Hellberg för samlad produktion 
1972 Irmelin Sandman Lilius för trilogin om fru Sola 
1973 Inger Sandberg för samlad produktion 
1974 Sven Wernström för Trålarna 

4 Kjersén Edman (1987). 
5 Ett arbete av detta format rymmer naturligtvis inte några 

fullständiga översikter över det sena 1960-talets diskussions
ämnen. Selektionsprincipen är styrd av min egen och min 
tids syn på den tidens politiska och allmänkulturella debatt. 

6 Max Lundgren, "Upprop till landets författare" (i: Bok upp
slaget 1989:1). 

7 Ur diktsamlingen ingrepp - modeller, Stockholm 1965. 
8 De tre utgivarna var välkända i den svenska barnboksvärld

en. 
Bibliotekarie Mary Orvig var från grundandet 1965 i många 
år föreståndare för Svenska Barnboksinstitutet. 
Greta Bolin var sedan 1938 journalist i Svenska Dagbladet 
under signaturen "Corinna". I många år var hon redaktör för 
tidningens barnboksavdelning och hon betonade ofta att det 
inte var tillräckligt med barnboksrecensioner bara i jultid. 
Eva von Zweigbergk medarbetade sedan 1929 i Dagens Nyhe
ter under signaturen "Colomba". Liksom sin företrädare Gur
li Linder var hon en inflytelserik barnboksrecensent. Då Eva 
von Zweigbergk slutade, 1958, hamnade barnböckerna på 
kvinnosidan, som skämtsamt brukade kallas "Hem och kastrull". 
När Margareta Strömstedt 1968 övertog ansvaret för barn
boksspalten hade sidorna låg status. Anmälningar av barn
böcker brukade delegeras till de kvinnliga journalister, som 
själva hade barn. 

9 I ett brev till mig, 1989-03-12, berättar Margareta Ström
stedt att hennes första recension i Dagens Nyheter 1961 hade 
rubriken: "För mycket sockerkaka". I den recensionsartikeln 
tog Margareta Strömstedt upp många av de tankar som Kers-
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tin Thorvall utvecklade fyra år senare. 1961 var tiden tyd
ligen ännu inte mogen för en debatt om könsrollen i barn
böcker. 

10 Kari Skansberg har bl a publicerat "Kj^nnsrollerne i moder
ne barneb^ker" i barnboksnumret av Ord och Bild 1964:5 
och hon har skrivit artiklar i ämnet sedan 1961. 
Rita Liljeström startade den svenska barnboksdebatten om 
könsroller med en artikel i Hertha 1962:1, "Det skall böjas i 
tid". (Se också noterna 8 och 9.) 

11 Citaten är hämtade ur Andra nordiska ungdomsförfattarekon
gressen i Stockholm den 20-22 maj 1966. Kongressrapport, 
Stockholm 1967. 

12 Telefonsamtal med Karl Söderberg 1989-01-05. 
13 "Liten korrespondens - Siv Widerberg/Astrid Lindgren" i Ord 

och Bild 1967:1. 
14 Jag tycker man kan finna ett svar på Astrid Lindgrens fråga 

om man spanar in i hennes fiktiva värld, hennes "sagorum", 
där det finns gott om allra käraste systrar och andra lek-
lystna vänner, som kan ge barn och unga en glad känsla av 
att det inte alls bara luktar kål om livet! 

15 En liten poäng i sammanhanget, som visar att det inte fanns 
någon entydig höger-vänster-polarisering när det gällde den 
estetiska bedömningen: Lars Gustafsson påstår i sin ledare i 
BLM 1968:10 att det från vänsterhåll hävdats att en fantasi
full läsning skulle verka "förvirrande". En sådan kritik rik
tades mot Bonadea av recensenten i den enda konservativa 
tidningen i min undersökning. Svenska Dagbladet! 

16 Uppgifterna och citaten är hämtade ur Den tredje nordiske 
kongres for brfrne- og ungdomsbogsforfattere, Krogerup, Dan
mark, 10-12 maj 1968. Kongressrapport, Krogerup 1968. 

17 Brev till mig från Gunila Ambjörnsson 1989-03-06. 
18 Uppsatsen ingår i Btfrne- og ungdomsbtfger. Utg av Sven 

Möller Kristensen og Preben Raml^v, K^benhavn 1965. 
19 Barnlitteratur i Sverige. Läsning för barn och barnbokspro

gram. I urval av Lars Furuland, Örjan Lindberger 8 Mary Or-
vig, Stockholm 1970, samt Göte Klingberg, Barn- och ung
domslitteraturen,, Stockholm 1970, samt (i övers från danskan) 
Från Snövit till Snobben av Vibeke Strybe i bearbetning av 
Lars Furuland och Stefan Mählqvist. 

20 Se också Kjersén Edman (1987) s 195. 
21 Till stöd för detta avsnitt har jag följande artiklar: 

Kerstin Auraldsson: "Nordisk ungdomslitteraturkongress i 
Helsingfors", Biblioteksbladet 1970:7-8, ss 264-265; 
Annika Holm: "Bl a". Dagens Nyheter 1970-06-15; 
Marita Lindquist: "Efter en viktig kongress ägnad ungdoms
boken", Hufvudstadsbladet 1970-06-14 samt 
Anna-Lena Wik-Thorsell : "Samnordisk barnbok - ett skenpro-
blem". Svenska Dagbladet 1970-06-21. 

22 Brev till Lena Kjersén Edman från Gunila Ambjörnsson 
1989-03-06. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

BREV OCH TELEFONSAMTAL 

Brev från Margareta Strömstedt 1989-03-12 
Brev från Gunila Ambjörnsson 1989-03-06 
Telefonsamtal med Karl Söderberg 1989-01-05 

BÖCKER AV DE SEX UNDERSÖKTA FÖRFATTARNA 1966-1970 

samt de recensioner som jag granskat. ̂  

Inger Brattström 
1966 Före mörkläggningen (AB 7/12, DN 12/11, SDS 7/12, SvD 

3/11) 
1966 Tänk på ett träd... 
1967 Behåll din bit (DN 2/12, CHT 13/12, SDS 30/11, SvD 16/12, 

BLM 1968:3) 
1967 Måna möter kärleken 
1968 Jenny i popvärlden 
1968 Le lite grann (AB 20/12, DN 14/12) 
1968 Vi har en boxer 
1969 Jenny möter lyckan 
1969 Vi har en koster (DN 6/12, SDS 13/12) 
1970 Dickens långa väg från skolan 
1970 Hittebarn i Bangalore (DN 14/11, CHT 5/12, SDS 10/12, 

SvD 16/11) 

Bo Carpelan 
1969 Bågen (AB 30/12, DN 26/10, SDS 14/12, SvD 1/12) 

Stig Ericson 
1966 Hjältejakten (CHT 10/12, SDS 7/12) 
1967 Akta dig Peter (Arb 14/12, DN 25/11, CHT 22/12, SDS 2/12) 
1968 Flygaren från väster (DN 23/11, SvD 30/3) 
1969 Akta er för rödskinn 
1969 Dan Henrys flykt (Arb 16/12, DN 30/12, CHT 17/12, SvD 

17/12) 
1970 Var på din vakt Dan Henry (Arb 9/12, DN 7/11, CHT 18/11, 

SDS 13/12, SvD 12/12) 

Hans Eric Hellberg 
1966 Annika på en söndag (CHT 10/12, SDS 7/12, SvD 17/11) 

1 Observera att jag endast granskat en titel per år av varje 
författare. 
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1967 Jonas hämnd (Arb 14/12, DN 25/11, CHT 22/12, SDS 10/12, 
SvD 9/12) 

1968 ... men mars är kall och blåsig (DN 12/12, CHT 14/12, SDS 
7/12) 

1969 Morfars Maria (AB 16/12, DN 8/11, CHT 13/12, SDS 13/12, 
Hufvudstadsbladet 19/11) 

1970 Bogserbåten 
1970 Martins Maria (AB 20/12, DN 10/10, CHT 5/12, SDS 13/12, 

SvD 16/11) 

Irmelin Sandman Lilius 
1966 Om härligas hus (AB 12/12, DN 21/12, CHT 16/11, SDS 

17/12, SvD 15/12) 
1967 Bonadea (Arb 14/12, AB 14/12, DN 9/12, CHT 15/11, SDS 

6/12, SvD 16/12) 
1968 Morgonlandet (AB 15/12, DN 8/2-69, CHT 7/12, SvD 22/12) 
1969 Gullkrona gränd (DN 8/11, CHT 13/12, SDS 13/12, SvD 

12/12) 
1970 Gripanderska gården (AB 26/10, DN 7/11, CHT 5/12, SDS 

13/12, SvD 22/12) 

Sven Wernström 
1966 De hemligas ö (AB 7/12, DN 17/12, CHT 10/12, SDS 12/12, 

BLM 1967:2) 
1966 Mannen i det låsta rummet 
1966 Operation Z 
1967 Resa på okänd planet (AB 22/12, DN 2/12, CHT 9/12, SDS 

6/12, SvD 2/12) 
1968 Rymdskeppen går förbi 
1968 Upproret (AB 30/12, DN 14/12, CHT 9/12, SDS 14/12, SvD 

30/3-69 
1969 Destination Mars 
1969 Mannen på gallret (AB 16/12, DN 18/10, CHT 6/12, SDS 

13/12, Lärartidningen 1969:48) 
1970 Olle och fabriken 
1970 Skatten i de fattigas by (AB 6/12, Arb 22/12, DN 12/12, 

CHT 5/1-71, SDS 13/12) 

ARTIKLAR RÖRANDE ADVENTSKALENDERN I TV 1966-1971 

(Endast de i undersökningen nämnda artiklarna) 

1966 Hans Peterson, DN 25/11 
1967 Alf Próysen 
1968 Karl Aage Schwartzkopf, AB 17/12 
1969 Tage Danielsson, AB 7/2, Expressen 13/12 
1970 Robert Benson, DN 6/7, AB 2/12, AB 3/12, Expressen 6/12 
1971 Göran Tunström, SDS 21/11, Expressen 23/12, AB 22/12 
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SUMMARY 

IN THE TIME OF THE YOUTH REVOLT. 
Swedish juvenile books and their reception in the years around 1968. 

^Football and freedom. Studies in Max Lundgren's authorship. 
(Bonniers, 1987). Chapter 4: Books for children and youngsters. 

In this volume: 

*An analysis of existence. Gunnel Beckman's novel for young 
people. Tillträde till festen (Admission to the Feast). 

*The transformation of children's literature reviews. The debate 
concerning literature and young people's reading 1966-1970. 

* 

The novel aimed at teenagers or other young people often 

portrays a maturing process and a search for identity. The seri

ous Swedish youth novel of the late 1960s - "the time of the 

youth revolt" - was especially well known for choosing not to 

avoid certain subjects that had earlier been taboo: politics, sexu

ality, death. Two of the pioneers of the modern youth novel 

were Max Lundgren and Gunnel Beckman. In this thesis I analyse 

nine books written by Max Lundgren from these years and the 

youth novel by Gunnel Beckman that became her first literary 

success. Tillträde till festen (Admission to the Feast) from 

1969. 

At the core of the chapter about Max Lundgren's authorship 

are the four books for children and youngsters about the Åshöj-

den Football Club which appeared between 1967 and 1971. 

The word "freedom" in the title of the whole book Football 

and Freedom refers to the concept of freedom in an existential 

meaning - that people have an area of freedom when they make 

choices in their lives. In the Åshöjden series, as in many of Max 

Lundgren's other works of prose from this period, I find a divi
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sion between the belief that man's fate is controlled partly by 

predestination and partly by primitive instincts. I also find a 

social and political involvement which is in contrast to an almost 

anarchistic longing for freedom. 

The children's books I analyse are Max Lundgren's first book 

for children Äventyrets fyra färger (The Four Colours of Adven

ture) from 1965, as well as the two books that made his reputa

tion of being one of Sweden's best writers of children's books, 

Omin Hambbe i Slättköping (Omin Hambbe in Slättköping), 1966, 

and Pojken med guldbyxorna (The Boy with the Golden Trousers), 

1967. Common to all these books is an unusual manner of uniting 

realism with fantasy and symbolism. 

In 1968 Max Lundgren received Sweden's finest children's 

book award, the Nils Holgersson Plaque, for Pojken med guld

byxorna and the first book in the Åshöjden quartet, Åshöjdens 

bollklubb (Åshöjden Football Club). In my analysis I discuss how 

these books can be read as psychological, moralistic novels of 

personal development with elements of philosophy and ideology, 

despite the fact their surface structures deal with such different 

experiences as aid to developing countries and football. 

Some central concepts from a humanist existentialist, Jean 

Paul Sartre, and a psychologist interested in psychoanalysis, 

Erik Homburger Erikson, are the points of departure for an ana

lysis of the Åshöjden quartet as a psychological novel on a philo

sophy of life. 

My analysis of these books as social stories shows that Max 

Lundgren's ideological position, showed in the text, is not entire

ly clear as the different alternatives that are described are 

placed in contrast to each other without an absolute and positive 

alternative society being postulated. No definitive answer is 

given to the implicit question: How is an individual's freedom 

combined with a responsibility for fellow human beings and in

volvement in society? 

I also discuss two novels for youngsters that have become 

famous, ole kallar mej Lise (For the Love of Lise), 1969, and 
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Sommarflickan (Summer Girl), 1971. 

In Ole kallar mej Lise love is a central theme, but equally 

or more important is a discussion of the meaning and power of 

language. The key words in Use's and Ole's love story are 

"talk" and "dare". In this novel there is described, as in many 

of Max Lundgren's early works, an enriching dialectic of dialogue 

between idealism and realism, freedom and responsibility, child 

and adult, an I and a We, as well as the small private world and 

the great political-social world. 

Sommarflickan is representative of Max Lundgren's works of 

the 1960s and early 1970s because it has an idealistic and human

istic tone and because the author carries on a non-tendentious 

discussion of ideas with his readers. 

Max Lundgren became a very famous author in the years 

around 1968 but he was also sometimes accused by some critics -

Cunila Ambjörnsson, Kerstin Stjärne, Sven Wernström, and Niels 

Mors Nielsen - of being politically ambiguous. 

That 1969 has become a memorable year in the history of the 

Swedish novel for young people is not only due to ole kallar mej 

Lise, but also to Gunnel Beckman's Tillträde till festen (Ad

mission to the Feast). A main topic in TTF is death - and that 

was the first time in a modern book for young people. 

TTF reflects the 1960s in many ways. The present time's 

sexual liberalism manifests itself by the female main character -

a not married young girl - who, without feelings of guilt, talks 

about her sexual relationship with her boyfriend. The political 

radicalism in the time of youth revolt portrays itself in the dis

cussions in the book about the war in Vietnam, the starvation in 

Biafra, racism, gender roles etc. 

But the motivation for TTF is to report from a discussion 

about the now of the young self at a time when her life might 

soon be ended. 

It is difficult to imagine anything more painful and extremely 

unfair than the fact that a young person should die before she 

hardly has begun to live. TTF leaves the reader - despite of its 
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story about a mortally ill teenager - with a feeling of the mean-

ingfulness of existence. In my analysis I try to find the answers 

to the question which the elements in the text are that give this 

effect of catharsis. 

* 

In The transformation of children's literary reviews. The de

bate concerning literary and young people's reading 1966-1970 I 

have chosen the following method: I have analysed the opinions 

put forward in newspaper reviews about six well-known Swedish 

authors of books for youngsters. These six are Inger Brattström, 

Bo Carpelan, Stig Ericson, Hans Eric Hellberg, Irmelin Sandman 

Lilius, and Sven Wernström. They have all received the Nils 

Holgersson award. In my research I intend to draw attention to 

the fact that a radical flanc was formed in 1968 among authors as 

well as reviewers, which made itself increasingly known in the 

debate. 

Gunila Ambjörnsson's book of debate skräpkultur åt barnen 

(Junk Culture for the Children) received big attention when it 

was published in 1968 and an ideological debate developed in 

the late 60s about children's literature. But, parallel to this in

terest in ideological matters, there was an openness among authors 

and critics who had to deal with aesthetic literary values. 

Reality proved, of course, to be more contradictory and mul-

ti-dimensional in the time of the youth revolt than the periodiza-

tion below about some characteristic strokes of the debate con

cerning Swedish juvenile books: 

1967. Increased interest from grown-ups in children's litera

ture with the emphasis on educational and ideological 

factors. 

1968. The debate centered around a conflict between one flanc 

in society that claimed that "good" literature required 

"right" tendency, politically and ideologically, and an 

opposing flanc that claimed that "good" literature must 
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be idealistic and have literary values. 

1969- The conflict deepened. "Literature-without-ages" was 

considered more interesting than literature written 

especially for youngsters. 

1970. Increase in publications of political literature for small 

children. The importance of reaching children from all 

social groups with "good" literature was emphasized. 

Translation: Karin Barron 
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Ungdomsrevoltens tid — åren runt det mytiska årtalet 1968 — var en 
guldålder för den moderna svenska ungdomsromanen. En ungdomsro
man handlar ofta om det som unga människor funderar över på ett fam
lande, sökande sätt: identitet, vänskap, kärlek, sexualitet, politik. 

Gunnel Beckmans ungdomsroman från 1969, Tillträde till festen, är en 
representant för denna genre. Tillträde till festen är en tematiskt och 
språkligt nyskapande roman som rört och berört tusentals läsare i många 
länder. 1989 kom den ut i sin tredje upplaga och räknas i dag till ungdoms
boksklassikerna. 

I den analys av boken som utgör den första studien i denna volym, En 
undersökning av tillvaron. Gunnel Beckmans ungdomsroman Tillträde till 
festen framgår det att Tillträde till festen inte bara är en inifrånskildring av 
en ung flickas dödsångest utan också handlar om identitetskris och 
revolt. 

Knappt hade ungdomsromanen fötts förrän den ifrågasattes. Om de
batten runt denna genre, runt de författare som erhållit Nils Holgersson-
plaketten och runt allåldersböcker och politiska barnböcker ur ideologi
ska, estetiska och pedagogiska aspekter handlar den andra studien: Barn
bokskritik i förvandling. Debatten om litteratur och ungdsomsläsning 
1966—1970. 

Dessa två studier utgör tillsammans med fjärde kap i Lena Kjersén Ed
man: Fotboll och frihet. Studier i Max Lundgrens författarskap{Bonniers 
1987) en sammanläggningsavhandling. 
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