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Abstract 

Carl Sandburg and Lennart Hellsing writers of children´s books 

and modernists of their time – a comparison 

In this paper I compare two modernists, the American poet Carl Sandburg, who did most of 

his writing after the first World War and the Swedish poet Lennart Hellsing, who started to 

write for children after the second World War. They are both known as crosswriters, which 

means that they wrote poetry for adults as well as children. I have taken an interest in their 

way of similar or varying writing for children. 

Through my own experiment of writing poetry and stories I have tried to determine the 

differences as well as similarities in their writing. The sketches are my own for clarity. My 

own conclusion is that there are more similarities than differences between these two writers. 
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1. Introduktion 

När jag bestämde mig för att göra en jämförelse mellan den amerikanska författaren Carl 

Sandburg och den svenska Lennart Hellsing, var det just som barnboksförfattare jag tyckte att 

de var intressanta. Deras lek med ord, deras nonsensdiktning, prosa som blir lyrik i Sandburgs 

fall och hans sätt att måla bilder med ord. I Hellsings fall får lekfullheten i språket illustreras 

av duktiga konstnärer, vilka bygger en helhet av texten. Båda har i sitt författarskap blandat 

texter och skrivit för barn och vuxna och också skrivit för vuxna barn, det vill säga att många 

berättelser och dikter tilltalar vuxna mer än barn. Sandburg skriver prosa där orden dansar 

fram i ett rytmiskt sagospel. Likadant rör sig orden i Hellsings dikter i lekfull dans. Intressant 

är att Sandburg är folkets poet i USA, där hans sociala engagemang i fattigdom och de svartas 

situation klart framgår i många av hans dikter. Han anses vara en författare för vuxna, där 

hans Rootabaga stories för barn mest ses som ett roligt mellanspel i hans författarskap. 

Hellsing däremot betraktas i huvudsak som barnboksförfattare och hans lyrik för vuxna verkar 

nästan bortglömd. Båda två påverkades av modernismen och nonsensversen1 i efterkrigstidens 

litteratur för barn. 

I min uppsats vill jag lyfta fram de båda författarna och subjektivt beskriva det jag själv har 

fastnat för. Jag berättar också lite om min egen erfarenhet och läsupplevelse både som barn 

och vuxen. Experimentet blir att själv försöka upptäcka det udda och oförutsägbara i 

sagoberättandet genom att delvis göra en bilderbok med texter där jag påverkats av både 

Sandburg och Hellsing. Men vad är en bilderbok? Enligt Rhedin är en bilderbok en bok som, 

”i litterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av text och bilder så att det 

förekommer minst en bild per uppslag”. Alternativet är serietidningar vilket är en alldeles 

egen genre. Att illustrera berättelsen kan höja både det litterära och konstnärliga värdet och 

också göra det pedagogiska budskapet mer lättillgängligt. Ty så var det genom historien att 

bilderboken skulle ha ett pedagogiskt innehåll som skulle vara fostrande. Med modernismen 

skulle moderna böcker skrivas för moderna barn. Barnet skulle ställas i fokus och inte bara 

vara åskådare till sagan. Barnets fantasi skulle vara utgångspunkt i berättelsen. Sagan kunde 

trallas, dansas eller rabblas av barnet själv. Det är oftast färgglada lättillgängliga illustrationer 

som förstärker berättelsen. Hur lyckas Sandburg och Hellsing skriva för moderna barn? Vilka 

budskap förmedlas och hur förmedlas de? Det är några av de frågor som intresserar mig och 

som jag hoppas hitta svar på i denna uppsats.            

																																																													
1	Lena	Kåreland,	Modernismen	i	barnkammaren,	s56	
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka vilka likheter och skillnader det finns i 

Sandburgs och Hellsings sätt att skriva för barn? Båda var journalister och skrev 

vuxenlitteratur, lyrik, debattartiklar och översättningar. Genom tillfälligheter hamnade de i 

barnbokens värld, Sandburg för att han behövde pengar och Hellsing för att hans lyrik för 

vuxna inte sålde. Hur påverkades de av sin tids litterära strömningar? Lena Kåreland gav år 

2000 en liten skrift Gränsöverskridare där hon tar fasta på Sandburgs och Hellsings 

tvärskrivande (crosswriting) eller ”the crossover phenomenon”. Författare som skriver för 

både barn och vuxna. Genom mitt experiment med egna texter och illustrationer vill jag 

försöka tydliggöra Sandburgs och Hellsings likheter och skillnader i berättandet för barn.  

 

Teoretiska utgångspunkter  / Metoder  /  Material  

Sagan som fenomen har en forntida, muntlig tradition ofta med rim som stöd för minnet. Här i 

Sverige lär den äldsta nedtecknade dikten vara den som finns, i runskrift, på Rökstenen i 

Östergötland från 800-talet. Folksagan lever kvar från medeltiden och för tvåhundra år sedan 

utkom Bröderna Grimm i Tyskland med en sagosamling, där de nedtecknat just folksagor. 

Sagorna var ofta ganska hemska och skulle skrämma barn till lydnad eller vara uppfostrande. 

Efter första och andra världskriget skedde en snabb teknisk utveckling, men också en social 

utveckling. Framtidstron var stark och det nya folkhemmet byggdes. Även synen på barn och 

barns behov ändrades, till exempel infördes barnbidrag på 40-talet. Den nya tiden kallades 

modernism och slog igenom inom alla områden. Även litteraturområdet där sagor för barn 

blev en ny trend. Barn skulle få vara barn. Sagan, bilden skulle roa för stunden, fångad i 

ögonblicket med barnet i centrum. En historia och bild som kunde sväva ut i vilken riktning 

som helst. Endast den egna fantasin satte gränserna. En gurka kunde dansa som hos Hellsing 

eller två skyskrapor kunde få barn som hos Sandburg. 

Ill. Maud & Miska Petersham 
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Både Sandburg och Hellsing skriver i den nya tidens anda, modernismens. Sandburg i den 

amerikanska efter första världskriget och Hellsing i den europeiska efter andra världskriget. 

Den nya tiden formades. Nymodigheter som kylskåp, radio, TV och bil var något som alla 

ville äga. Intresset för den nya tekniska utvecklingen syns både hos Sandburg och Hellsing. 

Det är flygplan, skyskrapor, bilar och tekniska maskiner både i berättelser och bilder. 

Trycktekniken utvecklades och konstnärer kunde frossa i färg, form och layout i 

illustrationerna, som i Hellsings böcker. De modernistiska riktningarna kännetecknas av 

”kamp mot både form- och innehållstraditioner”. Algulin presenterar modernistisk stil i tre 

huvudkriterier fri versform, kompression och bildspråkets fria associativitet.2 Själv gör jag 

jämförelsen med bildkonsten, impressionisterna som med snabba penseldrag, i ett ögonblick, 

skulle återge verkligheten. Till exempel den franske konstnären Monet som på 1800-talet 

elegant fångade näckrosornas speglingar i vattnet. Står man nära målningen är det bara 

färgglada streck. För att se vad bilden föreställer måste man ta ett steg tillbaka och betrakta 

helheten. Kanske är det en dålig jämförelse men även i modernistisk litteratur är det svårt att 

rycka loss en mening och försöka förstå vad författaren vill uppnå. Både Sandburg och 

Hellsing leker med orden, blandar dem och kastar sedan ut dem som på måfå, medan de i 

själva verket var ytterst disciplinerade i sitt skrivande. Båda bedrev noggrann research och 

lade ner mycket tid på studier i olika ämnen. Här i Sverige var Edith Södergran och redan år 

1913 Artur Lundkvist en företrädare för den nya tidens anda. Han kände Carl Sandburg och 

har översatt en del dikter av honom.3  

Redan som barn kom jag i kontakt med Hellsings berättelse Katten blåser i silverhorn och 

även om jag inte minns så mycket av min läsupplevelse vet jag hur första versen på något sätt 

drog mig in i sagans fantasivärld  

                      I sagans skog där snurrar sagans slända 
och spinner tråd som blank som solen är, 
i sagans skog kan nästan allting hända, 
och nästan allting händer också där! 

Det var spännande och samtidigt lite otäckt för vad skulle kunna hända. Jag hade läst sagan 

om Hans och Greta och den hemska häxan som ville äta upp dem. Törnrosa som sov i hundra 

år men vaknade av att prinsen kysste henne. Ändå var Hellsings text nästan mer skrämmande 

för den tog mig själv med in i sagans skog. Nu vet jag att det var just det som var modernism, 

att frigöra sig från det traditionella barnboksförfattandet och låta barnet hamna i centrum.  

																																																													
2	Luthersson,	Svensk	litterär	modernism,	s66	
3	Carl	Sandburg,	Himlavalv	av	morgondagar,	Stockholm	1958		
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Genom att läsa så mycket som möjligt av både Sandburg och Hellsing, och då främst det som 

de skrivit för barn vill jag försöka hitta fram till deras författarskap. Hur skriver de? Om vad 

skriver de? Vad tar de fasta på? Hur illustreras deras texter och av vem? Skulle det kunna 

göras annorlunda? Och hur i så fall? Skulle författarna vinna eller förlora på att inte 

illustreras? Jag skall försöka analysera texterna efter min egen förmåga och dra mina  

slutsatser. Även om Carl Sandburg i huvudsak är att betrakta som vuxenförfattare kan mycket 

av hans lyrik läsas av både vuxna och barn, som den lilla dikten om dimman som smyger in 

på små kattfötter.   

The fog comes on little cat feet 
It sits looking 
Over city and harbor 
On silent haunches 
And then moves on  

  Carl Sandburg Chicago poems (1916) 
 
Som barnboksförfattare fick han sitt genombrott med Rootabaga stories utgiven i USA  

år 1922 och översatt till svenska år 1950.  

Det är knappt någon som känner till att Lennart Hellsing också har skrivit lyrik för vuxna och 

då på ett mycket klassiskt maner. Däremot är han välkänd som barnboksförfattare med över 

hundra utgivna böcker. Det är nästan omöjligt att få grepp om Hellsings hela produktion. 

Därför har jag begränsat mig till de böcker som speglar mångsidigheten i hans författarskap. 

Mycket av materialet i denna uppsats bygger på min egen kunskap om både Sandburg och 

Hellsing. Information jag snappat upp i tidningsartiklar eller hört i något sammanhang.  

Naturligtvis har jag fått komplettera med forskning inom modernismen och litteratur av 

Sandburg och Hellsing.  

 

2. Presentation av Carl Sandburg 

Den 6 januari, 1878, föddes Carl Sandburg i Galesburg, Illinois i USA som andra barnet, i 

sedermera en syskonskara på sju, till August och Clara Sandburg. Föräldrarna hade emigrerat 

från Sverige. Fadern arbetade som smed vid järnvägen och modern skötte hemmet. Carl var 

en händig och klipsk pojke och började tidigt arbeta för att kunna tjäna en slant. Han såg inte 

arbete som något betungande, utan som en erfarenhet. En erfarenhet han sedan förmedlat i 

sina dikter till både vuxna och barn. Vid femton års ålder sågade han is på Michigansjön, 

fruktansvärt kallt och tungt, men han gjorde himlen till sin bundsförvant och lärde sig 



	
	

7	
	

stjärnbilderna. Hans fascination för rymden återspeglas i många dikter om månen och i 

Rootabaga berättelserna. I historien om Hur Vippy Visp och Glida Glad kom gående i 

månskenet, där Potatisnos Blindman satt med sitt dragspel, undrar Potatisnos ”Vem var det nu 

som talade om för mej att råttorna på månen mitt i vintern låser in sina vantar i isskåp?” 4 

Kanske var det sina egna stelfrusna fingrar han mindes från kalla nätter på isen, då inte ens 

vantarna hjälpte mot kölden? Är det möjligen sig själv han porträtterar i den blinde, vise 

mannen Potato Face, som sitter i hjärtat av Rootabagalandet och spelar dragspel? Där sitter 

han och älskar vackra saker som är gratis. Såsom stjärnorna, vinden, vackra ord och tid att 

vara lat.  

    

 

Skolgången var det inte mycket bevänt med utan Carl tog alla arbeten han kunde få, för att 

hjälpa familjen. På fritiden läste han allt han kom över, något modern uppmuntrade och 

fadern inte hade någon förståelse för. När han vid nitton års ålder gav sig iväg hemifrån och 

reste västerut, levde han luffarliv, tjuvåkte på järnvägen, gjorde dagsverken och skrev ner sina 

erfarenheter i form av korta ögonblicksbilder. Det resulterade så småningom i barn och 

ungdomsboken Pojke i Präriestad utgiven på svenska av Natur och Kultur år 1953 ”de dåliga 

tiderna höll på att försvinna… ändå fanns det fortfarande många arbetslösa…man såg dem 

tjuvåka i godsvagnarna och sitta och hänga i luffarlägren.” 5 Och det var där i luffarlägren, 

																																																													
4	Skvaller	från	Rotabagga,	s294	
5	Pojke	i	Präriestad,	s167	
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runt lägerelden de gamla sångerna sjöngs. Carl lyssnade och skrev ner på små papperslappar 

för att minnas, man brukar säga att ”the songbag” fanns i Sandburgs fickor. Att skriva ner 

idéer och intryck på små papperslappar och stoppa dem i fickan, fortsatte han med hela livet. 

Problem uppstod alltid då byxorna måste tvättas och fickorna tömmas. Alla lappar sorterades 

noga och på så sätt kom The American Songbag  till år 1927. Sandburg tog helt sonika alla 

lappar med sångtexter till sin förläggare och vän Alfred Harcourt som givit ut Chicago Poems 

(1916)6 .”Everything Carl writes is music and full of wisdom” , sade Alfred Harcourt 

beundrande. (Callahan1970 s62) Sandburg uppträdde då och då själv, läste dikter och sjöng 

några sånger. Han spelade också in sångerna på grammofonskivor för barn, vilket också 

Hellsing gjorde. Framförallt under 1950-talet blev Hellsings snurrskivor mycket populära.  

Early Moon är en liten lyrikbok för barn från 1930-talet, där Sandburg personifierar olika 

föremål bland annat hattar. Stoltast av dem alla är sombreron:   

Somberly the sombrero marches on the heads of important men who know what 
they want Hats are sky-pieces  
hats have a destiny  
wish your hat slowly  
your hat is you   

 

I dikten “Primer lesson” personifieras till och med orden: 

Look out how you use proud words. 
When you let proud words go, it is not easy to call them back. 
They wear long boots, hard boots; they walk off proud; 

 

I Sverige introducerades Sandburg med boken Dikter i urval år 1934. Han sätt att skriva fri 

vers var något nytt här i landet och kritikern Margit Abenius menade, att Sandburgs dikter på 

ett övertygande sätt visade vad den fria, orimmade versen kunde ge.7   Rootabaga stories 

berättades först för de egna barnen Margaret, Janet och Helga som hitta-på-sagor. Flickorna 

fick i sagans värld smeknamnen Spink, Skabootch och Swipes. ”The children asked questions, 

and I answered them,” förklarade Sandburg8.  Till sin förläggare skrev han, ”the book is for 

people from 5 to 105 years of age.” Och det stämmer, vissa  sagor passar inte alls att läsa för 

barn eller har dubbla budskap, ibland kritik mot samhällsreformer och politiska beslut som i 

																																																													
6	North	Callahan,	Carl	Sandburg,	His	Life	and	Works,	s21	
7	Kåreland,	Modernismen	i	barnkammaren,	s44	
8	Mitgang	1968,	s212	
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historien om How the animals lost their tails and got them back traveling from Philadelphia 

to Medicine Hat.9.  I Sandburgs berättelser placeras läsaren nästan direkt i en specifik 

situation eller på en plats. Med den platsen som utgångspunkt berättas sedan sagan.   

I sagan om the corn fairies riktar sig Sandburg direkt till de egna barnen .  ”Spink and 

Skabootch ask where the corn fairies get the nails. The answer to Spink and Skabootch is, 

Next week you will learn all about where the corn fairies get the nails to nail down the corn if 

you will keep your faces washed and your ears washed till next week.”  

Döttrarna hade säkert frågat om bokstaven X och varför den finns? Då berättade Sandburg om 

Fina Fläta som håller fingrarna i kors som ett X för att 

På det här sättet  
Får jag bättre komihåg 
Och sämre glömma bort. 

Ostronkungens son Örona Öppna var duktig på att öppna ostron, men glömmer bort att plocka 

ut pärlorna. Han stöter ihop med Fina Fläta och lär sig att lägga fingrarna i kors för att komma 

ihåg. Nu kan han plocka ut hinkvis med de vackraste pärlor ur ostronen. Fadern förundras och 

när han får veta att sonen bara lägger fingrarna i kors som ett X, går fadern till 

Hovalfabetsändrarna och berättar. På så sätt kom bokstaven X in i alfabetet. Fina Fläta och 

Örona Öppna gifter sig med fingrarna i kors, som ett X, för att komma ihåg.10 

De tre döttrarna fick Sandburg tillsammans med hustrun Paula. När de förlovade sig 

undervisade hon vid Highschool of Princeton i latin. När de gifte sig den 15 juni, 1908 var det 

med en överenskommelse att ”om någon av oss tröttnar på den andre så är det skilsmässa som 

gäller”. De tröttnade aldrig på varandra.  

Paula hade börjat föda upp prisbelönta getter tillsammans med döttrarna och började se sig 

om efter en stor gård längre söderut med bättre klimat än det kalla Chicagoområdet. Carl 

Sandburg hade också problem med luftrören, kanske av för många cigarrer. År 1945 köptes 

Connemara Farm, Flat Rock, North Carolina. Carl och Paula flyttade med sina tre döttrar och 

två barnbarn. Flyttlasset bestod också av10.000 böcker, några personliga ägodelar och en 

hjord av getter. Sandburg var då en etablerad författare och jagades ständigt av journalister 

och fotografer, men här på Connemara fick han den avskildhet och det lugn han eftersträvade. 

																																																													
9	Rootabaga	Stories,	s164	
10	Sagor	från	Rotabagga	
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Sandburg arbetade in i det sista. På slutet orkade han inte hålla efter sin intensiva 

korrespondens så då fick Paula hjälpa honom.11 

En vacker lördagmorgon den 22 juli, 1967, dog Carl Sandburg. med sin älskade Paula bredvid 

sig, på Connemara Farm. Han var då 89 år. I kretsen av de närmaste hölls begravningen i den 

lilla kyrkan ”St. John in the Wilderness” i Flat Rock.  

 

 3. Presentation av Lennart Hellsing 

Lennart Hellsing föddes den 5 juni, 1919 i Västanfors i Västmanland, där fadern drev en 

lanthandel. Efter föräldrarnas skilsmässa flyttade Hellsing med sin mamma till Stockholm. 

Musikintresset startade tidigt och han lyssnade mycket på schlagermusik. Innan han kom i 

målbrottet sjöng han i Operans gosskör. Troligen var det här han etablerade sin känsla för 

rytm som man sedan ser i hans lyrik för barn. Han var tekniskt intresserad och skulle studera 

till ingenjör men ändrade sig under krigsåren och började skriva i stället. Han skulle bli 

barnboksförfattare. Kanske hade han läst Sandburgs Rootabaga Stories i originalversion och 

inspirerats. Bevisligen ägde han ett exemplar av första utgåvan. En bok han sedan donerade 

till Barnboksinstitutet i Stockholm.   

När han var tjugoåtta år gifte han sig med Maaria Eira, ett äktenskap som var arrangerat men 

varade i fem år. På svenska ambassaden i Paris gifte han sig sedan med skådespelerskan 

Yvonne Lombard 1953. De fick fem barn Susanna, Johanna, Petter, Pippi och Jöns. 

Hellsing arbetade som journalist i början på 1940-talet och publicerade dagsverser och lyrik 

för vuxna i Stockholmstidningen. På tidningen träffade han Poul Ströyer, som sedan kom att 

illustrera många av Hellsings böcker. Den första diktsamlingen Cirkus som Hellsing ville ge 

ut refuserades dock av Gerard Bonnier.12 Däremot fick de nio bästa dikterna ingå i ett 

samlingsverk Ny lyrik. Dikterna känns väldigt klassiska med ett romantiskt drag och månen 

och månens ljus lyser i stort sett i alla dikterna. 

Trögt flyter min levnads ström 
om dan när ej gubben i månen 
förvandlar allt till en dröm 

 

																																																													
11	Mr	and	Mrs	Frank	Bell,	nu	avlidna	vänner	till	familjen	Carl	Sandburg,	Tuxedo,	NC	28784	
12	Kåreland	
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Hans tidiga vuxenlyrik saknar den lätthet och esprit som finns i hans verser för barn. Flera 

försök att publicera sig för både vuxna och barn avslogs av Bonnier och till slut utgavs 

sagosamlingen Katten blåser i silverhorn (1945) på Kooperativa Förbundets förlag.  

Intressant är att Astrid Lindgren, som också räknas till modernisterna refuserades med sin 

Pippi Långstrump av Bonnier. I dag räknas både Hellsing och Lindgren till de stora 

modernistiska författarna av barnlitteratur.  

Under beredskapsåren under kriget låg Hellsing inkallad uppe i Tornedalen. Genom hans 

dikter förstår man att livet under belägringstiden kändes både hopplöst och meningslöst.  

spöklika skuggor trampa sönder elden 
och med sömnen tung i våra ögon 
återtaga vi vår vandring 
genom den ännu sovande skogen 

Lennart Hellsing, Uppbrott (1945)13 
 

Hellsings konventionella författarskap för vuxna är långt ifrån den lek med ord som finns i 

hans barnböcker. Kanske inspirerades Hellsing av Thomas Stearns Eliot, som år 1939 givit ut 

Old Possum´s Book of Practical Cats14, när han 1946 gav ut samlingen Kattens visor, där 

flera verser som ingår i Katten blåser i silverhorn finns med. Visorna har tonsatts av Hans-

Åke Gäfvert. Barn skulle stimuleras genom både musik, dans, text och bild. Författarna skulle 

ta barnsligheten på allvar. Barnlitteratur hade hittills handlat om duktiga flickor och 

välkammade gossar och tidningen Lyckoslantens Spara och Slösa var moraliska förebilder. 

Nu skulle barn få vara barn. Själv började jag spela teater hos Elsa Olenius(1896-1984) som 

startat Vår Teater i Medborgarhuset på söder i Stockholm. Jag förstår nu vilken fantastisk 

pedagog hon måste ha varit. Alla fick vara med i låtsasleken. Vi stod i grupp på scenen och 

bildade skog.” Nu blåser det”, sade Elsa Olenius och vi fick alla böja oss för vinden och susa. 

Teatern var låtsaslek, att vara någon annan, och mina föräldrar hoppades nog att jag skulle få 

utlopp för min fantasi och leklust, för att sedan kunna anpassa mig till en lugnare 

hemmatillvaro. Men jag ville vara troll och inte prinsessa. 

Teater, skådespeleri och att förställa sig till någon annan intresserade Hellsing. Han läste 

Shakespeare och skrev sedan Oberon´s Gästabud en Shakespeariad, som Tommy Östmar 

livfullt illustrerat. Den handlar bland andra, om Hamlet som inte vill gå till skolan, Lady 

																																																													
13	Diktsamlingen	Akvarium	”Tornedalen	hösten	1944”	
14	T.S.Eliot	De	knepiga	katternas	bok,	utgiven	på	svenska	Bonnier,	Stockholm	(1949)	
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Macbeth som inte kan tvätta bort blodet på sina händer och Julia på sin balkong. Där sitter 

livet och döden på Tavernan mitt emot och pokulerar om Julia.  

”Vet hut snuskhumrar!” säger värdinnan  
”Hon tillhör ingen av er, bara Romeo  
 och litteraturen! Två floriner, tackar,  
 en för ert vin och en för bordets utsikt.” 

 

Hellsing har använt sig av Shakespeares versmått blankvers och vinklar historierna med 

intelligens och espri. Men jag vill inte kalla den en barnbok, utan mer vuxenbok eller kanske 

ett diffust sätt att introducera barn i klassisk litteratur. 

I diktsamlingen Kalejdoskop(1946) har Hellsing skrivit om dimman, men inte på det lekfulla 

sätt som Sandburg tidigare gjort  

Utifrån havet 
kommer tre fiskebåtar dragande med dimma. 
Med svart tusch 
kasta lekande svärtor ned 
några rytmiska penseldrag. 

 

Dikten heter ” Kalligrafi” och här syns lite av Hellsings intresse för det österländska. Något 

som sedan återfinns i många av hans barnböcker och sånger. Visan om trollkarlen är bara ett 

exempel där trollkarlen från Indialand bak Himalayas rand kan förvandla allt och alla, och 

även sig själv till lemonad. Tyvärr är solen het och trollkarlen blir törstig och dricker upp sig 

själv. Så grät mina barn när vi sjöng visan och jag var tvungen att förklara att trollkarlen 

naturligtvis kunde trolla allt rätt igen. 

Även om han inte trollar så har Hellsing en förmåga att få ord att låta som musik. I boken 

Drillar och Draköron är det pingvinliknande figurer som rör sig runt i detaljrika bilder. 

Sommar, sommar! Titta solen! 
Under hakan sätt fiolen. 
Stäm den noga – stråken ansa 
Sen skall stenarna få dansa.   
  

 

Varje bild kan berätta en egen saga, där de olika instrumenten symboliserar de fyra årstiderna, 

för att sedan fortsätta ut i världen med riddare och äventyr. Med boken följer en CD-skiva 

med klassisk musik, där till exempel fiolen representeras av Mozarts Allegro ur Divertimento. 
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Musikintresset utvecklades mer och mer från berättelsen om Musikbussen, vilken skrevs år 

1948. Den handlar om en familj med många barn, en buss och olika musikinstrument. 

Berättartekniken påminner mycket om Sandburgs snabba ordvändningar i Rootabaga Stories. 

”Knips och Knops blir ledsna. Vi går till vår Stad säger Knips. Där är det ingen som är elak 

mot oss. Deras stad är under bordet i hörnet. Duken hänger ner, så att ingen kan se dem, när 

de sitter under bordet. Ingen vet var de är. De är på ett hemligt ställe, som ingen annan vet 

om”. 

Hellsing lånar eller kanske skall jag säga låter sig inspireras av både fabler och ramsor ” Sen 

for han iväg i galopp genom riket slank hit och slank dit och slank ner i diket” påminner om 

den gamla visan ”Prästens lilla kråka skulle ut och åka” och sedan slank hit och dit och ner i 

diket. Ur boken Nu är det djur igen! Där olika djur presenteras i korta dikter och med Fibben 

Halds poetiska, färgstarka bilder, står det om räven. 

Räviga röda räven raskar. 
Anders slaskar och julen braskar. 
Frosten målar på fönsterglasen. 
Surt, sa räven om rönnbärsklasen. 

 

Med rim och reson skulle man kunna säga och kråkan finns i boken om Den Krångliga 

Kråkan. Till slut hamnar kråkan hos en bonde som tänker sälja Kråkan på marknaden. 

Ströyers illustrationer är finurliga och torgbilden på mittuppslaget är ett myller av människor. 

Bara torgbilden är en egen berättelse Vad gör han? Varför skriker hon? Varför sitter en katt på 

taket? Mina barnbarn frågar och ofta slutar vi att läsa sagan här, för allt måste förklaras i 

bilden. Och då blir det nya sagor. Bilderna är en stor del av Hellsings böcker och han har 

anlitat duktiga illustratörer, som låter figurerna sväva ut som i ett universum. Precis som 

Hellsing leker med orden och sedan kastar ut dem i tomma intet för läsaren att fånga. Jag 

måste bara nämna klassikern Krakel Spektakel köper en Klubba skriven på prosa år 1956. 

Illustrerad av Stig Lindberg med rena, grafiska bilder. Krakel och Britta skall köpa en klubba 

för 10 öre, sedan köper de fatet, duken, bordet och till slut hela kiosken. Så äter de upp allt 

godis i kiosken och har klubban kvar. Helt moraliskt förkastligt och definitivt ingen lämplig 

barnlitteratur ansågs det, men barn tyckte om denna kluriga berättelse. Av de Hellsing böcker 

jag läst för mina barnbarn är det nog denna som tilltalat dem mest. Kanske för att den handlar 

om godis. 

Men Hellsing skrev inte bara barnböcker. Som tänkare och filosof engagerade han sig fackligt 

för andra barnboksförfattare och kämpade för deras existens och barnbokens framtid. 
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Däremot var han inte förtjust i 70-talets överpedagogiska barnböcker. Vid en diskussion om 

barnlitteratur framförde han tanken att ”All pedagogisk konst är dålig konst, men all konst är 

pedagogisk”,  och han visste nog vad han talade om, får man anta, efter fyrtio år i styrelsen för 

Barnboksinstitutet, som i år firar 50 årsjubileum. Detta firas bland annat med en film, som 

spelats in om Krakel Spektakel, med Anton Lundqvist i huvudrollen. Filmen hann precis bli 

klar innan Hellsing dog.  

Barnboksinstitutet var, kan man nog säga, Hellsings baby. På 1980-talet skänkte Hellsing en 

stor samling böcker till biblioteket. Där ingick bland annat den första utgåvan av Carl 

Sandburgs Rootabaga Stories. Hellsing fick själv många utmärkelser och priser för sina 

barnböcker bland annat fick han Svenska Akademins stora pris år 2014.  Hans eget pris, 

Hellsingpriset, instiftades år 2009 och delas ut ”till den som vet att utan poesi är språket utan 

liv och livet utan blomma”.  

En av de senaste bagatellerna är historien om Pendelåkaren. 

Gamle Ottar Vendelkråka 
Skulle ut och pendelåka. 
Det var faktiskt första gången  
Som han stod där på perrongen. 

Sedan beskrivs hans resa från Gnesta och nu finns restaurangvagn på tåget och Ottar låter sig 
väl smaka av mat och dricka. Han somnar och vaknar i förfäran. Är han eller icke är han? 
Döden håller hans huvud i sin hand och tåget närmar sig Märsta och Ottarshögen nära Vendel. 

PS. Sen han stigit av sin pendel 
Tog han limousin till Vendel. 

 

Här kan man spåra Hellsings arkeologiska intresse och Hellsings finurliga sätt att raljera över 

historien, att låta en vikingahövding stiga upp ur graven och åka pendeltåg. Det är lite av en 

klackspark till döden. 

Lennart Hellsing dog den 25 november 2015, med familjen runt sig, hemma i bostaden med 

utsikt över Klara kyrkogård, centralt i Stockholm. Han var då 96 år. Begravningen hölls i 

Klara kyrka den 14 december, 2015. 

 

4. Jämförelse och forskning 

Carl Sandburg som författare lärde jag känna när jag var tjugotvå år. Familjen jag bodde hos i 

North Carolina i USA umgicks med the Sandburgs och hade bjudit in dem på middag, då jag 

härstammade från Sverige, precis som Sandburg. The Sandburgs var ett förtjusande äldre par, 
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han talade en sjungande svenska, missade något ord ibland vilket blev till skratt och 

förklaring. Han deklamerade och jag förstod snart att detta inte var någon vanlig middagsgäst. 

Att han var en av Amerikas mest berömda författare kunde jag bara inte drömma om.  

Lennart Hellsing har jag aldrig träffat personligen, men tycker ändå att jag känner honom 

sedan jag var liten. Hans böcker tilltalade mig även om jag ibland inte förstod, fantasin gjorde 

så stora skutt att himlen trillade ner. Sedan blev han som en kär gäst i huset då jag fick egna 

barn. Ständigt sjöng vi på någon visa ”Krakel Spektakel, Kusin Vitamin hängde och slängde i 

en gardin” eller ”Här dansar Herr Gurka både vals och mazurka”. Jag tror inte att vi alla 

gånger tänkte på orden vi sjöng.  Det var mer som en rytm, en dans, en lek och städningen 

gick mycket fortare.  

Nu, efter många år, när jag har distans till båda författarna är det som att upptäcka dem på 

nytt. Jag läser olika sagor av Hellsing och förundras av hans ordrikedom och galopperande 

språk, men mest fastnar jag för de fantastiska illustrationerna i hans böcker. Vilka konstverk 

Poul Ströyer, Stig Lindberg och många andra har åstadkommit. I en av de senaste böckerna,   

Pendlarens väg, är det karikatyrtecknaren och porträttmålaren Riber Hansson som skapar en 

historia i svartvitt tusch. Osökt tänker jag på Hellsings intresse för kalligrafi och blicken för 

det myllrande avskalade eller hur jag nu skall beskriva det. Också Sandburg intresserade sig 

för kalligrafi och skrev haikus, den treradiga dikten med 5-7-5 stavelser alltså totalt sjutton 

stavelser. Sandburg brukade vid sina framträdanden ibland nämna kinesen Li Po, och tala om 

hur han övade med pensel, för att dra den perfekta linjen. Hela livet, varje dag, drog han en 

linje, men den blev aldrig perfekt. Sandburg själv brukade på äldre dagar raljera vid sina 

framträdanden och säga ” If God had let me live five years longer I should have been a 

writer.” vilket naturligtvis drog ner applåder från åhörarna.15  

Det finns ett stort antal studier av ord- och bildrelationer (word-image eller text-image 

studies) ”Uppfattningen att en bild skulle utgöra en mer direkt skildring av världen än det 

skrivna ordet är en syn som avfärdats av teoretiker på bred front under 1900-talet, vilket lett 

till ”textualisering” av bilden skriver Elina Druker i sin avhandling Den moderna bilderboken 

i Norden. 

Den moderna bilderboksforskningen behandlar ofta ord-bild-relationerna. Ulla Rhedin i 

Bilderboken. På väg mot en teori (1992/2001) är den första svenska avhandlingen om 

																																																													
15	Berättat	av	Mrs	Marion	Gilbertson	tidigare	bosatt	i	Flat	Rock	
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bilderböcker. ”En mer vardaglig åtskillnad mellan begreppen verk och text har blivit att verk 

syftar på innehållet i en text och text på det system av tecken som bär fram innehållet. Text är 

således i en modern definition inte bara skrivna ord. Alla slags teckensystem som bär fram 

innehåll kan definieras som texter. Denna definition brukar benämnas ”det vidgade 

textbegreppet”. 

Det vidgade textbegreppet som Anna Nordlund behandlar i boken Varför litteraturvetenskap? 

gör att jag lättare förstår Hellsings litteratur för barn, där bilderna får berätta historien och 

orden är en lekfull ramsa på sidan om. Till skillnad från Sandburgs Rootabaga Stories som 

livfullt illustrerats av Maud och Miska Petersham, ofta med en bild vid inledningen av 

berättelsen och sedan någon teckning i och som avslut på sagan.     

 Både Sandburg och Hellsing använder sig av den fria orimmade versen16 i motsats till bunden 

versform som förknippas med rim och versmått. Det som bär den fria versen är rytmen, ljudet 

och symboliken som förmedlas genom orden. Det är därför, när man läser Sandburgs 

Rootabaga stories, som visserligen är skriven på prosa ändå känns som lyrik. Orden böljar 

fram och jag dras in i berättelserna, ser de udda figurerna för mitt inre öga och låter mig 

förföras av fantasin. Mårten Edlund har i stort lyckats bra med den svenska översättningen, 

men när han placerar Rootabagafigurerna på geografiska platser i Sverige är det kanske lite av 

Sandburgs magi som går förlorad. Själv har jag svårt att placera Sandburgs figurer i det 

svenska landskapet, men jag är förmodligen färgad av den miljö i North Carolina, där jag först 

läste hans dikter och historier. 

Sandburg och Hellsing har också låtit tonsätta sina dikter. Sandburg framträdde och sjöng sina 

egna dikter med ett enkelt ackord på gitarren, pling, berättade en historia runt dikten, hur och 

var den tillkommit, pling, och avslutade med en sång eller dikt. Mig veterligen framträdde 

aldrig Hellsing själv med sina egna sångtexter, där många har tonsatts av Georg Riedel. 

Personifiering av föremål är ett vanligt drag både hos Sandburg och Hellsing. Sandburg skrev 

Never Kick a slipper at the Moon, där alla skor och stövlar ger sig ut och går på natten. Även 

Hellsing har skrivit om Skor, där skorna är ute och går med människor vilka de kanske inte 

vill gå med. 

Både Sandburg och Hellsing var storrökare. Vid intervjuer tände alltid Hellsing en ny cigarett 

så fort den andra slocknat. Sandburg blossade på en cigarr och hade whiskyglaset bredvid sig, 

																																																													
16	Kåreland	Modernismen	i	barnkammaren	s219	
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när han satt uppe på nätterna och hamrade på sin skrivmaskin. Hellsing anammade heller inte 

datorn som arbetsredskap utan höll sig till skrivmaskinen.  

Böcker skall läsas på originalspråket hävdade Sandburg och samlade på sig enorma mängder 

litteratur från hela världen. Ungefär trettio tusen böcker finns i hans forna hem Connemara 

Farm, vilket nu är ett levande museum. År 1984 hade jag förmånen att hjälpa dåvarande 

intendenten att sortera och plocka ut all svensk litteratur. Det kändes speciellt att stänga de 

stora glasdörrarna och låsa in Selma Lagerlöf, Pär Lagerkvist och många andra svenska 

författares verk. Även Hellsing var vetgirig och sökte ständigt ny kunskap om olika ting. Han 

hade också samlat barnlitteratur genom tiden, som sedan blev den stora donationen till 

Barnboksinstitutet. 

5. Experiment barnbok med illustrationer 

Jag tror inte att jag skulle våga ge mig på att skriva om Knirpan, Mysig och Mejme och deras 

upptåg om det inte var för att mina barnbarn frågar. Precis som Sandburgs döttrar och jag 

förmodar Hellsings barn också frågade. De vill att jag skall berätta en saga där de själva finns 

med som i Sandburgs berättelser, där han låter de egna barnen deltaga i historien och ger svar, 

men också fortsätter ”ni skall få veta allting … men då måste ni hålla er riktigt rena i ansiktet 

och om öronen till nästa vecka”.17 Fast i mina barnbarns fall är det mer att inte äta något godis 

förrän nästa lördag. 

I det här experimentet vill jag försöka få med lite av Hellsings ordlek och spontanitet men 

också Sandburgs nonsensdiktning och humor. Jag har delat upp experimentet i några korta 

ögonblicksbilder där Knirpan, Mysig och Mejme hittar på hyss. I de korta texterna har jag 

försökt få in lite av både Hellsings och Sandburgs lek med ord, men har i huvudsak försökt att 

hitta en rytm som stämmer med bilden. Illustrationerna har jag själv gjort för att läsaren skall 

få en uppfattning hur jag har tänkt. Jag har också skrivit en liten saga och i den försökt att 

skriva som Sandburg med en blinkning till Hellsing. Sedan någon ordlek med siffror och lite 

blandning av nonsensdiktning på mitt eget vis. Genom att göra olika experiment hoppas jag 

kunna ge svar på de frågor jag ställt och kanske främst frågan vilka likheter och olikheter 

finns i de båda författarnas sätt att uttrycka sig?  Hur lyckas de skriva för barn i sin egen tid? 

Vilka budskap förmedlas och hur förmedlas de? I kommentaren utvecklar jag min egen 

																																																													
17	Sandburg,	till	svenska	Mårten	Edlund,	Sagor	från	Rotabagga		
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tankegång runt texten och försöker ge svar på frågorna. För att tydliggöra experimenttexterna 

så har dessa kursiverats.   

Mysig var och handlade  
och pillrade på allt 
Se men inte röra, sa mamma förstås 
Små händer tog i saker 
Hör du inte vad jag säger, sa mamma lite argt 
Jag hör bra, sa Mysig 
men händerna hör inte alls 

Kommentar: Hellsings dikter har en speciell rytm som ibland, oväntat haltar. Har försökt att 
fånga lite av den ordvrängningen. Däremot förekommer inte mamma hos Hellsing, utom lite 
oväntat i ”Katten blåser i silverhorn”, där det är mamman som berättar en saga för sitt barn. 
Hela upplägget i berättelsen är traditionellt och här kan man också spåra ett inflytande från 
Sandburgs sätt att bygga en historia. Barnet frågar och mamman svarar, men samtidigt 
förmanar hon barnet att inte plocka blommorna i fönstret. Hos Sandburg kan mamma 
förekomma lite då och då i berättelserna. Barn känner igen sig i att bli åthutade, men barnet 
har också en bra förklaring. Med modernismen fick barn ta plats och framföra sin åsikt.  
 

 
 
 

Huset skulle målas rött 
men Mysig måla svart 
Så nu är huset randigt 
på en kvart 

 
Kommentar: Både Sandburg och Hellsing  
skriver här och nu sagor med humor.  
Att fånga ögonblicket, så barn inspireras.  
Men kanske inte till att måla huset svart. 
 
    
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 

”Jag skall bygga en kaka”, sa Knirpan.
  

    ”Mej me, till himlen”, sa Mejme. 
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Kommentar: Hellsing använder sig av Kasperfiguren. Figuren som finns med i dockteatern 
ända sedan Medeltiden. Kasper är lustigkurren eller den som bringar reda eller oreda. Kasper 
är dockan som barn älskar. I boken Här kommer Kasper som är illustrerad av Poul Ströyer är 
Kasper ingen narr utan en vanlig pojke. Mejme har fått bli min Kasper.  
 
 
Stövlar har man ute när det regnar dropp, dropp  
Så Mysig ställde ut dem i regnet tjolahopp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: Lite nonsens, lite bus som barn kan känna igen sig i. Här kan man se drag av 
både Hellsing och Sandburg i upptåget att våga vara barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knirpan och Mejme skulle gå i parad 
Knirpan med soppslev och Mejme med skopa 
”Hurra vilken parad”hördes folk i staden ropa. 
 
 
Kommentar: Sandburg har skrivit om en bröllopsparad i Rootabaga stories18, där barnen finns 
med, som skedslickare och sömntutor. Budskapet som Sandburg förmedlar i sin saga är att 
slicka på skeden kan man göra ibland, lika väl som att banka på kastruller. Men allt kan inte 
göras alltid.  
 
Bröllop är spännande och Knirpan  
ville gifta bort Mejme med kvasten.  
Men Mejme ville hellre ha dammsugaren,  
så det blev inget bröllop.  
 
 

  
 
 

																																																													
18	Sandburg,	Rootabaga	Stories,	The	wedding	Procession	of	the	Rag	Doll	and	the	Broom	Handle	and	Who	Was	
in	It,	s75	
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  Knirpan är så förståndig och klok 
   När Mejme läser i en bok 
   ”Akta dig Mejme, du kan ju 
   sätta boken i halsen!” 
 

 
 
 
 

Kommentar: Är egentligen onödigt men visar på den medkänsla Sandburg oftast har i relation 
till sina diktarpersonligheter, vuxna så väl som barn. Han visar även medkänsla med vatten 
som i den lilla dikten Metamorphosis.  

When water turns ice does it remember 
one time it was water? 
When ice turns back into water does it 
remember it was ice?19                

 
 
 
 
Mysig vill lära sig bokstäver 
Så han kan läsa för Mejme och tanter 
Men bokstäverna är många 
Och har så många kanter. 

 
Kommentar: Att knäcka läskoden är besvärligt för de flesta barn och där ville Hellsing hjälpa 
till genom sina illustrerade berättelser och korta texter. Han gav ut en ABC-bok med 
klurigheter: Magister Tjeder stiger neder/ från sin sjuvånigskateder: /Mycket mat mor 
Margareta/ böcker kan man inte äta för de är så vinkelräta!20 Även Sandburg skrev olika 
sagor om bokstäver som svar på barnens frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi öser ur allt vatten så blir det en båt och Knirpan och Mejme seglade iväg! 
																																																													
19	Sandburg,	Honey	and	salt,	s55	
20	Hellsing	text	och	Ströyer	bild,	ABC-boken,	Rabén	&	Sjögren,	Stockholm,	1992	
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Kommentar: Hellsings fantasi gör krumsprång och man vet inte var man tar vägen. Här 
lämnas läsaren i lite ovisshet. Bilden skulle också kunna göras utförligare med en ö långt 
borta eller något exotiskt österland eller som här, barnets egen fantasi får berätta vart de 
seglar. I Hellsings böcker tar ibland illustrationerna överhand och texterna blir nästan 
överflödiga. Sandburg målar med orden så där finns inte samma dilemma och jag tror inte att 
Sandburg texter skulle vinna något på att bli så överflödigt illustrerade.  
 
 
Nu skall mamma läsa en saga som så, mer finns att läsa på rad nummer 2 
Men på rad nummer 2 där ingenting stå 
Så då är det uppenbart att vi redan läst klart.                   Rad 2………………………… 
 
Kommentar: Sandburg blandade ibland in mamma i sina berättelser vilket Hellsing nästan 
aldrig gör. Fri vers utan rim hos Sandburg, men nonsensdiktning  med rim hos Hellsing. 
 
Frågan: Var kommer regn och åska ifrån? frågade Mysig och Mejme. Svaret blev denna lilla 
historia: I landet Ovanpå som ligger ovanför husets tak och högre upp än de mörkgröna 
ståtliga granarna och inte kan ses bortom molnen, där bodde Titta upp i himlen och 
Mångalen. Titta upp i himlen hade fått sitt namn för att hon alltid gick och drömde och tittade 
upp mot den ljusblå himlen. Och då fick hon kisa mot solen och så såg hon inte var hon gick 
utan snubblade på skurhinken så att allt vatten rann ut. Och vattnet forsade ut över hela 
golvet, ut genom dörren, ut på marken utanför i landet Ovanpå och det droppade ner på 
allting nedanför. Det är därför det regnar på jorden ibland. Mångalen hade fått sitt namn för 
att han tyckte om att se sin egen skugga röra på sig. Så han dansade i månskenet, först med 
lätta fötter, men sedan klampade han alltmer så allting skakade i landet Ovanpå. Molnen som 
var nedanför blev rädda och försökte fly undan, men krockade med varandra i brådskan. Och 
när de krockade så blixtrade det och molnen mullrade. Det är det vi kallar för åskan. 

Kommentar: Har försökt använda mig av Sandburgs sätt att berätta en historia som svar på en 
knepig fråga. Läsaren placeras direkt i landet Ovanpå och träffar sedan Titta upp i Himlen och 
Mångalen. Sandburg personifierade ofta sina sagofigurer och gav dem namn efter sina 
egenskaper. Hans sagor är inte så rikt illustrerade men det behövs inte. Sandburg målade med 
ord och enligt textualiseringsbegreppet så är hans texter att betrakta som bilderböcker. 
Blinkningen åt Hellsing är nog att det är lite för mycket. 

I den här dikten är blinkningen åt Hellsing mer än bara en blinkning 

En magisk ring från Österland 
Av en köpman den kom i min hand 
Som den mörkaste natt är stenen agat 
Likt ett öga den lyser så klart 
Man gnuggar den lätt och vips är man där 
I sagans förunderliga sfär 
Här finns tomtar och troll och kanske en boll 
Att studsa vidare på 
Ett moln ramlar ner att snabbt hoppa i 
Och bort över skogen seglar vi 
Jag känner på ringen och sagan stäng! 
Nu är det dags att sova i sin säng. 
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Kommentar: Här har jag försökt fånga både Sandburgs och Hellsings intresse 
för det österländska, magiska, det oförutsägbara som sätter den egna fantasin i 
rörelse. Ringen är min egen som barnbarnen fascinerats av, en guldring med en 
svart agat som är ovalformad.   

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kommentar: Hos Hellsing har inte barn någon central roll utan det är djur, 

föremål eller maskiner som spelar roll. Här blev jag själv inspirerad då jag körde bil och 
passerade en skylt med Ettandal. Lite pedagogiskt som hos både Hellsing och Sandburg med 
alla räkneord, men tanken är också att det lekfulla skall komma fram i illustrationen av dikten 
som hos Hellsing.  
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                      Någon har tagit en tugga på månen 
Och bara lämnat en strimma kvar 
Är det någon som älskar månar  
Och kanske på månar spar 

 
 
Kommentar: Här har jag försökt att fånga Sandburgs lite filosofiska sätt att tänka på månen.  
Han objektifierar månen i många av sina dikter, som om det finns fler att plocka ner. Men allt 
måste också ha en förklaring nämligen att någon har ätit en stor tugga av månen. Så det gäller 
att skynda sig och spara sista biten. Sandburg var noga med att ingenting fick kastas bort i 
onödan. Allting kunde alltid användas till något. Så även avdankade månar. Även Hellsing 
fascinerades av månen och har skrivit främst vuxenlyrik där månen är huvudperson. 
 
 
 
               
 
 

Mysig och Mejme 
skulle klättra i träd 
Men Mejmes ben var korta 
så han kunde inte hänga med 
”Jag hämtar en stege”,  
sa Mysig så snäll 
Och Mejme klättrar upp 
men kunde inte klättra ner 
Så Mysig och Mejme satt i trädet 
tills det blev kväll. 
Då kom Knirpan  
och allting ordnade sig. 

 
 
 
 
              
Kommentar: Lite sedelärande som hos Sandburg men också det lekfulla allvaret. Hellsing är 
oftast mer tillåtande och skojar bort även en allvarlig situation, till exempel, när livet och 
döden spekulerar om Julia.21 

 

 

																																																													
21	Hellsing,	Oberon´s	Gästabud	en	Shakespeariad.	
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6. Slutsats 

Det har varit roligt och inspirerande att fördjupa sig i Sandburgs och Hellsings författarskap. 

Likheterna mellan dem är påtaglig och det är mer som förenar än skiljer dem åt. Den stora 

skillnaden är kanske att Sandburg i huvudsak skrev lyrik för vuxna och Hellsing för barn. 

Eller skall man säga att det finns en likhet i att båda skrev poesi för vuxna barn. Båda är 

modernister, Sandburg i den tekniska utvecklingens Amerika efter första väldskriget, och 

Hellsing efter andra världskriget i Europa.  

Hellsings böcker har illustrerats av väletablerade konstnärer där texten ibland kommer i 

skymundan. Sandburg målar sina texter med ord och illustrationerna är ganska få. Men tolkar 

man textualiseringsbegreppet rätt så är båda bilderboksförfattare. 

Experimentet har gjorts för att åskådliggöra likheter och skillnader i de båda författarnas 

skrivande för barn. Eftersom Knirpan, Mysig och Mejme är mina egna barnbarn är det deras 

upptåg som legat till grund för texterna. Sedan har jag försökt hitta ord och bilder hos både 

Sandburg och Hellsing som på något sätt kan knyta an och färga mina egna texter. Att fånga 

lekfullheten, ordvrängandet och Sandburgs och Hellsings lite filosofiska drag har varit min 

utmaning. Själv kan jag konstatera att Hellsings budskap till läsaren till stor del bygger på 

fantastiska illustrationer av välkända konstnärer. Det är lätt att låta ordramsorna bli 

bakgrundsmusik till bilderna som lever ett eget liv. Ibland tar illustrationerna över helt. Hos 

Sandburg däremot är det ordet som talar. Rootabaga Stories genomsyras av filosofiskt 

tänkande och Potatisnos Blindman verkar ha allting under kontroll i Rootabagalandet. Här 

behövs inga bilder, Sandburg målar med orden, så att varje barn ser bilderna framför sig. 

Gemensamt för de båda är att figurer uppträder, som på en scen, där allting ständigt växlar. 

”Som stilistiska strategier fungerar resan, leken och musikaliteten, och därmed skapas ett 

poetiskt universum, där livets olika växlingar inte bara accepteras utan snarare åstundas och 

hett eftertraktas.”22 Slutorden är från  Lena Kårelands bok Gränsöverskridare och det är nog 

så även jag betraktar Sandburg och Hellsing. De var författare av sin tid och skrev för 

moderna barn i vår egen tid. 

 

 

7. Litteraturförteckning 

																																																													
22	Kåreland,	Gränsöverskridare	s100.	
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