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 1. Inledning  

 1. 1 Bakgrund/Beskow under ytan 
 Vad är egentligen barnlitteratur? Finns det något särskilt som kännetecknar en barnbok? 

Eller är det bara en bilderbok eller en text skapad för barn och unga?  

I dag, när vuxna läser barn- och ungdomslitteratur i så stor utsträckning att det 

uppstått en ny genre – crossover-litteratur – känns frågorna befogade. Men crossover-

litteratur är inget nytt fenomen. Fabler och sagor har alltid berättats för alla åldrar. 1 

Under 1800-talet hade dessutom barnböcker oftast ett dubbelt tilltal. Enligt Barbara Wall 

talade barnboksförfattaren till den vuxna läsaren över huvudet på barnläsaren. 2 1900-

talets barnböcker riktade sig i större utsträckning enbart till barn, i vad Wall kallar enkelt 

tilltal. 

Under senare årtionden tycks det dubbla tilltalet i barnböcker ha ökat, men samtidigt 

ökar också det som Wall kallat det duala tilltalet: barnboksskapare talar till barn och 

vuxna på jämlikt vis. 3 Det duala tilltalet märks i moderna ungdomsböcker, men också i 

en rad nyskapande bilderböcker. Den nya bilderboken gestaltar mer än den beskriver, har 

en öppen innebörd med många bottnar och använder ofta poetiska och symboliska bilder. 
4 Den väjer inte för några ämnen och vänder sig till alla åldrar 5. Enligt Rhedin har den ett 

konsekvent barnperspektiv: som vuxna får vi ta del av barnets upplevelser och konkreta 

syn på världen. 6 

Att närma sig barnlitteraturen med blick på det duala tilltalet öppnar för ständigt nya 

tolkningar av vad den har att säga om sociala villkor och kulturella föreställningar. Och 

att studera vad som tilldrar sig under ytan i till synes stereotypa eller enkla berättelser är 

av särskilt intresse för den moderna barnlitteraturforskningen, anser Boel Westin. Inte 

minst för att få nya infallsvinklar på litteratur som tillkommit i andra samhällsklimat. 7 

Det är just detta – det vill säga barnlitteraturens komplexa duala tilltal och dess ofta 

dolda budskap med multipla betydelser – som inspirerat mitt val av uppsatsämne. Jag ska 

undersöka hur Elsa Beskow skildrar makt och motstånd i bilderboken Sagan om den lilla 

hinden (1924).  

                                                
1 Sandra L. Beckett, Crossover fiction, London and New York 2009, s. 2. 
2 Barbara Wall, The Narrator´s Voice, New York 1991, s. 9. 
3 Sandra L. Beckett (red.), Transcending Boundaries, New York 1991, s. xiv. 
4 Ulla Rhedin, Bilderbokens hemligheter, Stockholm 2004, s. 152f. 
5 Ibid., s. 140. 
6 Ibid., s. 147. 
7 Boel Westin, ”Vad är barnlitteraturforskning?”, I Litteraturvetenskap – en inledning, 
andra upplagan, red. Staffan Bergsten, Stockholm 2002, s. 140. 
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 Eftersom jag är intresserad av barnbokens funktion och påverkan i samhället är 

maktperspektivet ett naturligt val. Den maktsyn vi tillägnar oss som barn har betydelse 

för vår framtid. Ibland definierar den oss som medborgare. Ser vi oss som 

samhällsvarelser, kapabla att bilda oss egna uppfattningar och agera utifrån dessa? Eller 

anammar vi okritiskt omgivande värderingar? Jag anser att barnboken spelar stor roll för 

detta. Jag anser också att barnbokens allmänna samhällspåverkan är underskattad.  

Det är ingen slump att jag valt just Sagan om den lilla hinden. Enligt 

Beskowkännaren Stina Hammar är det Beskows mest feministiska bok. 8 Denna till 

synes traditionella bilderbokssaga för barn lämpar sig därmed väl för en analys av vad 

som döljer sig under ytan.  

Jag har också valt en bok av Elsa Beskow därför att jag vill bidra till en fördjupad 

förståelse av ett författarskap vars påverkan på moderna barnboksskapare och på unga 

och vuxna läsare kan vara mer komplicerad och radikal än vad som hittills visats. 

Beskows barnboksskapande är, anser jag, otillräckligt belyst. En analys av Sagan om 

den lilla hinden kan möjligen också ge en ny infallsvinkel på hur Beskow använder 

naturen i sitt bilderboksskapande.  

  

 1. 2 Disposition  
Inledningsvis redogör jag för syfte och frågeställningar, presenterar teorier och metoder 

och redovisar tidigare forskning om maktperspektiv och naturanvändning i Beskows 

bilderböcker. Analysen inleds med en motivering till varför jag anser att Sagan om den 

lilla hinden har ett dualt/jämlikt tilltal. Jag förklarar vad Beskow kan tänkas vilja säga 

med den inledande ramberättelsen, undersöker naturens roll och belyser patriarkala 

maktrelationer. Därpå analyserar jag hur andra maktrelationer skildras, hur motståndet 

ser ut och vilka konsekvenser det får. I ett sammanfattande kapitel diskuterar jag vad 

Sagan om den lilla hinden säger om Elsa Beskows författarskap och samhällssyn. 

  

 2. Syfte och frågeställningar/Makten och naturen 
I min studie intresserar jag mig främst för maktperspektiv och läser delvis med 

feministiska glasögon. Jag vill ta reda på hur maktrelationerna ser ut i Sagan om den 

lilla hinden – inte minst relationerna mellan könen – om det pågår en maktkamp, hur 

den i så fall skildras, för barn och för vuxna, och vad den får för konsekvenser i texten. 

                                                
8 Stina Hammar, Solägget, Stockholm 2002, s. 491. 
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Jag vill också diskutera vad det eventuellt kan säga om Elsa Beskows samhällssyn. 

 

Syfte:  
Att undersöka patriarkala maktstrukturer och andra maktrelationer – till exempel 

synen på tuktad och vild natur, på normalitet och avvikelse – i Sagan om den lilla 

hinden, samt avtäcka eventuellt motstånd mot makten, för att på så sätt bidra till 

en ökad förståelse av Elsa Beskows författarskap, inte minst hennes syn på 

könsrollerna i samhället.  
Frågeställningar:  

• Vilka patriarkala maktrelationer skildras i Sagan om den lilla hinden?  

• Vilka andra maktrelationer skildras? Vad får de för konsekvenser? 

• Finns det ett motstånd mot makten och hur uttrycks i så fall det?  

• På vilket sätt använder sig Beskow av naturen?  

• Vilken könsrollssyn avtäcks och vad får det för konsekvenser i texten? 

  

 3. Teorier och metoder/Crosswriting, gröna arketyper och diskurser 

 3. 1 Allålderslitteraturen tar plats i samhället 
Crossover fiction och crosswriting är gränsöverskridande allålderslitteratur som 

vänder sig till barn, ungdomar och vuxna i samma bok. Termen crosswriting är 

något vidare än crossover, eftersom den även betecknar författare som riktar sig 

till vuxna och barn i separata verk. 9 Exempelvis har Gittan-böckernas 

upphovsmakare Pija Lindenbaum och Harry Potter-skaparen J K Rowling gett ut 

vuxenböcker. Och nobelpristagaren Coetzee och P O Enquist, mest kända för sin 

vuxenlitteratur, har också publicerat barnböcker.  

 Crossover-titlar fick ett enormt genomslag i början av 2000-talet. Harry Potter-

succén triggade utgivningen och år 2001 lanserade brittiska The Guardian crossover som 

en ny trend. 10 Men fenomenet är inte nytt och gäller även vuxenböcker som anpassats för 

barn, till exempel 1700-talsromanen Robinson Crusoe. Dagens crossover-litteratur 

betecknar däremot mestadels barn- och ungdomsböcker som blivit vuxenläsning, 11 som 

Jostein Gaarders Sofies värld (1993), Markus Zusaks roman Boktjuven (2005) eller 

bilderböckerna Ankomsten (2012) och Annie från sjön (2013) av Shaun Tan och Kitty 

                                                
9 Beckett, Crossover fiction, s. 4ff. 
10 Ibid., s. 1. 
11 Ann Boglind och Anna Nordenstam, Från fabler till manga, Malmö 2010, s. 11. 
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Crowther. Denna moderna crossover-litteratur har ofta ett dualt (jämlikt) tilltal 12, vilket 

innebär att barn och vuxna kan ha lika stor glädje av boken, även om de kanske ser olika 

saker i den. 13 

 Eftersom crossover är en genrebeteckning, och den forskning jag refererar till 

använder sig av termen crosswriting, kommer jag också att göra det. Termen är vanlig 

inom interaktionsforskningen, ett forskningsområde som växt fram i slutet av 1900-talet 

för att undersöka sambandet mellan barn- och vuxenlitterära texter, till exempel hur Alice i 

underlandet påverkat modernister som James Joyce eller Virginia Woolf. Crosswriting-

studier kan också – som jag tänker göra i denna uppsats – belysa om, och hur, barnlitteratur 

riktar sig till olika läsare på olika nivåer. De är därtill ofta exempel på den nya 

barnlitteraturforskning som vill diskutera hur barnböcker speglar eller påverkar 

föreställningar inom samhället. 14 I den andan har exempelvis Paula T. Connolly studerat 

hur afrikanska allåldersdjursagor förts över till USA via slavar och där blivit berättelser för 

barn, till synes opolitiska, men med ett brännbart innehåll under ytan. 15 

 I min crosswriting-studie ska jag undersöka hur Elsa Beskow skildrar maktrelationer 

i Sagan om den lilla hinden så att det når fram till både barn och vuxna.  

 Min analys baseras på narratologiska metoder och teorier som undersöker 

berättartekniken, både hur något berättas och vad som berättas 16. Jag utgår också ifrån 

feministisk teori och använder mig tematiskt av Michel Foucaults maktdiskussioner: jag tar 

fasta på vissa av hans idéer och begrepp för att studera hur maktrelationerna skildras. 17  

 Inledningsvis är Gerard Genettes narratologiska begrepp paratexter – titel, förord, 

baksidestext, recensioner eller författarintervjuer 18 – intressant för att visa hur Beskow 

bygger upp sitt tilltal (och sin underliggande könsrollssyn) genom att använda sig av ett 

”förord”, en liten ramberättelse som inleder boken. Jag fortsätter sedan med en närläsning 

av bilderbokens naturanvändning och utgår ifrån Annis Pratts feministiska arketypsteori i 

Archetypal Patterns in Women´s fiction.  

  

 3. 2 En litterär strategi: Den gröna världens kraft  
Annis Pratt beskriver ingående hur kvinnliga författare i århundraden utvecklat litterära 
                                                
12 Beckett, Transcending Boundaries, s. xiv. 
13 Ibid., s. 64. 
14 Westin, s. 130. 
15 Beckett, Transcending Boundaries, s. 149-161. 
16 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, andra upplagan, Lund 2004, s. 36. 
17 Roddy Nilsson, Foucault – en introduktion, Malmö 2008, s. 182. 
18 Maria Andersson, Att bli människa, Stockholm 2012, s. 38. 
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strategier för att uttrycka rigida könsroller och för att skildra spänningen mellan 

samhällets krav på kvinnor och deras egen vilja till självständighet. 19 Hon har studerat 

över 300 romaner av kvinnliga författare under 300 år och i dessa urskiljt ett antal ofta 

förekommande arketyper – ursprungliga mönster, bilder eller personer som tagit form i 

vårt omedvetna och förts över genom tid och rum. Pratt anser att dessa specifika 

mönster signalerar könskamp och patriarkala strukturer. Hennes arketyper baserar sig på 

C G Jungs definition, men hon tar avstånd ifrån de stereotypa manliga och kvinnliga 

bilder som en del Jungadepter gett uttryck för. Hon påpekar också att Jung aldrig såg 

arketyper som absoluta, utan ansåg att de kan skifta uttryck beroende på i vilken kultur 

eller i vilket sammanhang de förekommer. 20  

 Jag ska undersöka om det går att i Beskows bilderbok hitta ”urmönster” av det 

slag Pratt beskriver. I likhet med Pratt anser jag att litterära arketyper påverkas av 

samtidsföreställningar; det betyder inte att innebörden förändras, bara att de får ett 

samtida uttryck.  

 Pratt föreslår att de kvinnliga författarnas arketypberättelser kanske inte direkt 

manar till uppror mot sakernas tillstånd, men ändå på ett rituellt vis uttrycker ett 

symboliskt budskap som gör det möjligt för läsaren att förändra sig. 21 Hennes gröna-

världen-arketyp och hennes våldtäkts-trauma-arketyp är båda användbara för att 

fundera kring Beskows bilderbok. Gröna-världen-arketypen utmålar naturen som en 

bundsförvant till de kvinnliga hjältinnorna, en slags talisman som gör det möjligt för 

dem att utveckla sin självständighet och sitt oberoende och ta sig fram i ett alienerande 

manligt samhälle. 22 Våldtäkts-trauma-arketypen bygger på den antika myten om Dafne 

som förvandlar sig till ett lagerträd för att undkomma Apollos närmanden. 23 

  

 3. 3 Normalitetens väktare och avvikelsens pris 
Michel Foucaults maktbegrepp använder jag för att ge en mer vidgad bild av 

maktrelationerna i boken. Jag ska diskutera underliggande diskurser i boken, det vill 

säga den diskussion som enligt Foucault styr vad tongivande grupper under en viss epok 

får och inte får säga/göra. 24 I likhet med Foucault är jag främst intresserad av hur 

                                                
19 Annis Pratt, Archetypal Patterns in Women´s Fiction, Bloomington USA 1981, s. 34f. 
20 Ibid., s. 3-9. 
21 Ibid., s. 176f. 
22 Ibid., s. 21. 
23 Ibid., s. 25. 
24 Nilsson, s. 53ff. 
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makten utövas och vilka konsekvenser det får. 25 

 Den disciplinära makten är enligt Foucault avgörande för vår tids maktutövning. 

Den utövas inte genom lagar, härskare eller kroppsbestraffning, utan genom 

”normalisering” och kontroll, ibland på ett sätt som är osynligt för individen. 26 Modern 

makt handlar inte i första hand om att förbjuda, utan om att reglera och belöna det 

”normala” och kontrollera och straffa det ”onormala”. Dessa dagliga disciplinerande 

detaljer kallar Foucault maktens mikrofysik. 27 

 Varhelst det finns makt finns det också motstånd, påstår Foucault. Ett samhälle 

består av många olika motståndspunkter som kan förändra individer och möjliggöra 

revolt. Och dagens motstånd, säger Foucault, handlar om att hävda rätten att bli den 

man är, genom att stå upp mot olika maktsystem som vill disciplinera oss. 28 Detta är 

intressant att koppla till Beskows bok.  

 Foucault anser att det blir för abstrakt att analysera makt i form av köns- eller 

klasskamp. De som är i överläge kan lika gärna vid ett annat tillfälle hamna i underläge. 

29 Snarare än att diskutera hur något/någon förtrycks eller tystas ser han det som mer 

fruktbart att undersöka hur det otillåtna trots allt kommer till uttryck. 30 Detta ska jag 

också undersöka. 

  

 4. Tidigare forskning/Tanterna i täten  
Elsa Beskow debuterade 1897 med Sagan om den lilla, lilla gumman som anses ha 

förebådat den moderna bilderboken där berättelsen sker i både text och bild. 31 Ända 

sedan dess har hennes författarskap flitigt diskuterats i forskning och i medier. När jag 

letat efter dessa diskussioner har jag framför allt slagits av i hur hög grad även 

forskarnas infallsvinklar och slutsatser speglar den tid och den tidsanda under vilken de 

har tillkommit. Inte minst gäller det synen på hur Beskow skildrar maktperspektiv i 

form av klass- och könsroller.  

 Möjligen förvånar det nutida läsare att Elsa Beskow tidigt fick kritik för att i sin 

bilderboksvärld ha fört in samhällsdebatt. Gurli Linder, en av de första svenska auktoriteterna 

                                                
25 Nilsson, s. 85. 
26 Nilsson, s. 100-105. 
27 Michel Foucault, Sexualitetens historia Band 1/Viljan att veta, Göteborg 2002, s. 145. 
28 Foucault, s. 145. 
29 Nilsson, s. 86. 
30 Foucault, s. 43-58. 
31 Ulla Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, Andra upplagan, Stockholm 2001, s. 60-68. 
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på barnböcker, och 1900-1933 ansvarig för Dagens Nyheters barnbokskritik 32, ansåg att 

genombrottsboken, Puttes äfventyr i Blåbärsskogen (1901), och Blommornas bok, (1905) 

hörde till nationallitteraturen.  33 Men när tidningen Julklappen 1909 publicerar en Beskow-

saga om hur Sverige befriades från brännvinstrollet protesterar Linder. Nykterhetsfrågan var 

aktuell i samtidsdebatten, men DNs barnboksredaktör tyckte inte att man skulle påminna 

barnen om en så allvarstyngd verklighet. Denna kritik speglade sannolikt dåtida värderingar, 

påpekar Lena Kåreland i sin bok om Gurli Linder. Elsa Beskow replikerade att det snarare 

kunde bli en tröst för barnen att ”få den fule målad på väggen” och koncentrera sin ilska mot 

honom. 34  

 Ett halvt decennium senare hyllas fortfarande Beskows sagobesjälade och botaniskt 

precisa naturbilder som pedagogiskt och konstnärligt högtstående, 35 unika i sitt slag, eftersom 

svenska kolleger mest ritade en blomma vilken som helst, gärna dekorativ, men utan 

personlighet. 36 Men 1964 kommer en föraning av den vänsterradikala kritik som skulle 

drabba bilderböckerna under 60- och 70-talen. Litteraturvetaren Staffan Björck skriver i 

Löjliga familjerna att man i och för sig ska vara försiktig med att översätta exempelvis 

ogräsupproret i Blomsterfesten i täppan (1914) i politisk klartext, men att bilderboksskaparen 

sannolikt är biologisk darwinist och förespråkar att klasserna ska acceptera den lott de 

tilldelats. 37 

 1965 blev Tomtebobarnen slagträ i en Expressen-serie om barnboksvärldens 

könsrollsperspektiv. Författaren Kerstin Thorvall angrep i artikeln ”Bor alla 

barnboksförfattare i Tomtebolandet?” den förlegade könsrollssyn som hon ansåg kom till 

uttryck i Elsa Beskows bilderbok, där far är ”stark och modig” och mor ”blid och rar”. 38 

Thorvall fick mothugg av bland andra Stig Ahlgren som invände att Beskow i själva verket 

var en radikal samhällsspeglare, därtill ”begåvad med ett trollspö och inte en pekpinne”. 39 

 Kritiken från vänsterhåll växer i styrka och indignation. 1971 gör litteraturvetaren Pär 

Bergman en marxistisk analys av småstadsvärlden i de fem storsäljande bilderböckerna om 

Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin (1918-1947). Han ifrågasätter inte den litterära eller 

                                                
32 Lena Kåreland, Gurli Linders barnbokskritik, Stockholm 1977, s. 7.  
33 Kåreland, s. 153f. 
34 Kåreland, s. 186ff. 
35 Staffan Björck, Löjliga familjerna, Stockholm 1964, s. 117f. 
36 Ulla Bergstrand, En bilderbokshistoria, Stockholm 1993, s. 18. 
37 Björck, s. 121f. 
38 Jessica Grynell, ”Tomtebobarnens trygga värld är falsk och farlig”, Stockholm 2000, 
s. 1f. 
39 Grynell., s. 5 
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bildmässiga kvaliteten, däremot lämpligheten av omtryck,  40 vilket påminner om 2000-talets 

debatt om det lämpliga i att på nytt ge ut rasistiskt färgade Tintin-album. Bergman hävdar att 

Tant-böckerna inte bara konserverar en maktfullkomlig vuxenvärld, där privategendomen är 

satt i högsäte och tanterna lever på kapital, utan därtill skildrar osjälvständiga och utsugna 

underklassbarn som ”tinginriktas”. 41 

  
Det kan inte dröja länge, innan Petter och Lotta, som väl redan av Tvätt-Kristin lärt sig att buga för 
de välsituerade, blir helt indoktrinerade i det borgerliga samhället. 42 

   

 En ny Beskow-debatt dras 1975 igång av konstvetaren Barbro Werkmäster. Hon 

skriver i Arbetet att bilderböckerna är fulla av ”ännu utbredda konservativa fördomar” 43 

med glada, tacksamma och lydiga barn. Redan 1973 analyserar hon Tomtebobarnen i 

Paletten och ser en patriarkalisk värld. Beskows skog beskrivs som ett förkapitalistiskt 

samhälle. Pojkarna leker manliga lekar, Kajsa anammar mors mjuka attribut. Far delar 

ut order, undervisar och straffar. Mor har bara skenbart en central roll, det visar 

Beskows ljusanvändning, anser Werkmäster:  

”Solen lyser på far och visar vem som är förnämast.” 44  

 Tomtebobarnen och Tant-serien blir fortsatt slagpåse. Aftonbladets konstkritiker 

Bengt Olvång tycker att Tant-böckerna är ”inpyrda av småborgerlig klassegoism”.  45 I 

"Bilden i barnboken” skriver Birgitta Josefsson att tanterna utmärks av ”total 

hjälplöshet”. 46 

 Under 1980-talet kommer sagomotiven i bilderboken på modet igen.47 Då framstår 

också Elsa Beskows maktperspektiv i ett annat ljus. I sin bok om Beskows liv och verk 

poängterar Margareta Sjögren att den unga Elsa, född Maartman, växte upp i ett 

familjekollektiv som nästan bara bestod av kvinnor. Elsa var 15 år när fadern dog. 

Mamman flyttade då med sina fem döttrar till sin mor och sina två ogifta systrar som drev 

en modern experimentskola. Ende sonen fick börja arbeta hos en välbeställd släkting. Det 

var en klart feministisk miljö. Och det, skriver Sjögren, syns också i böckerna:  
                                                
40 Pär Bergman, Studier kring Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin, Stockholm 1971, 
s. 11ff 
41 Bergman, s. 13-24 
42 Ibid.,  s. 21. 
43 Grynell, s. 6. 
44 Ibid., sid 7f. 
45 Hammar, s. 444. 
46 Margareta Sjögren, Elsa Beskow och hennes värld, Stockholm 1985, s. 85. 
47 Ulla Bergstrand, ” Mötet mellan saga och bilderbok”, I I bilderbokens värld red. 
Kristin Hallberg och Boel Westin, Stockholm 1985, s. 146. 
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Alla livsviktiga och avgörande roller i bilderböckerna tilldelar hon kvinnor, mammor, tanter, 
systrar….Männen är försörjare, pedagoger, inte alltid värda vår respekt. 48 

  

 Sjögren lyfter också fram det lekfulla i böckerna och pekar på att barnen ges en röst. 

Beskow, säger hon, kan se det roliga i att panga en fönsterruta i ett förfallet hus och bryter mot 

sekelslutets strängt sedelärande och fridfulla vardagsskildringar. ”Inte ens i de mer idylliska 

bilderböckerna saknas påminnelser om att världen inte är enbart god och vacker”; en huggorm 

måste bekämpas, häxan avundsjuka sticker upp sitt fula tryne, bergtrollet skräms. 49 

 Omvärderingen och fördjupningen av Beskow-böckernas klass- och könsrollssyn 

fortsätter under 80-talet. Ying Toijer-Nilsson hävdar att både verken och 

tolkningsmöjligheterna är komplicerade. Det finns en blid tomtemor, men också en förtäckt 

opposition som ibland övergår i öppen protest. 50 Som prästfru och sexbarnsmamma var Elsa 

Beskow både påpassad och strängt sysselsatt. Samtidigt var det hennes författarskap som höll 

familjen flytande medan maken Natanael ägnade sig åt ideellt obetalt folkbildningsarbete. 

Toijer-Nilsson ser en revolt mot sakernas tillstånd i den sega maskroskvinnan som anför 

ogräsfolket i Blomsterfesten i täppan: 

  
Samma sega motstånd mot det patriarkala livsmönstret hon fångats i fanns egentligen hos Elsa Beskow 
själv. Hon fick lov att vara hemmets tomtemor, det är sant. Men hon hade också en försörjares plikter, och 
detta har präglat hennes böcker så att de ibland har ett dubbelt budskap. 51 

  

 Den första Tant-boken tillkom under brinnande krig (1918) och serien har ansetts 

underlätta en samhällsfrånvänd flykt till en svunnen 1800-talsidyll. Men konventionellt var 

detta kvinnokollektiv med adopterade barn inte, invänder Toijer-Nilsson. Hon påpekar att det 

finns en hel del kvinnokraft insprängd i småstaden. Tanternas näringsfång, som på 70-talet 

utmålats som kapitalistiskt, var det som stod till buds år 1850. De flesta yrkesvägar var stängda 

för kvinnor, men många kunde försörja sig genom att sälja karameller eller sy. 52 

 Under 1990-talet får Tant- och Tomtebovärlden nya uttolkare. Bilderboksforskaren Ulla 

Bergstrand anser att tomtemor inte alls skildras som förtryckt och att Beskow i allmänhet 

skapar ”en högst okonventionellt sammansatt familj med kvinnlig dominans”. 53 Clara 

                                                
48 Sjögren, s. 95. 
49 Sjögren., s. 53ff. 
50 Ying Toijer-Nilsson, ”Från Tant Grön till Mamma Grön”, I I bilderbokens värld, s. 
104. 
51 Ibid., s. 106. 
52 Toijer-Nilsson, s.107. 
53 Bergstrand, En bilderbokshistoria, s. 67 och s. 20. 
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Kvarnung hittar 1999 däremot mest aktiva pojkar och passiva flickor i Beskowvärlden. 54 

 Tomtebobarnen, Tant-böckerna och Blomsterfesten i täppan är de Beskow-böcker 

som tolkats mest. På 2000-talet kommer nya studier som i stort betonar att Beskow ger 

en bild av självständiga barn som väl står sig mot moderna eller politiskt korrekta 

bilderböcker. 55 56 

 Konstvetaren Frida Henke presenterar 2004 en intresseväckande bildanalys av 

Blomsterfesten i täppan. Hon finner en bok full av robusta kvinnor som klarar biffen, 

många av dem ensamstående mödrar. 57 Alla samhällets klasser, könsroller och 

motsättningar speglas genom det beskowska blomsterföljet av köksväxter, 

skogsblommor, roshov och ogräsfolk, konstaterar Henke. Hon påpekar att alla, utom 

skogsföljet, anförs av kvinnor som uttrycker sig fritt. Henke anser att Beskow ger 

kvinnorna en röst och på så vis driver det dåtida feministiska målet: rätten till god 

utbildning och vikten av rösträtt för kvinnor.  58 

 Även Elsa Beskows levnadstecknare, Stina Hammar, har påpekat att 

yttrandefriheten är ett viktigt inslag i de beskowska blomsterdramerna. 59 

 Blomsterfesten i täppan gavs ut 1914, men fascinerar oavbrutet. Författaren 

Kerstin Ekman läser den 2011 utifrån Bachtins teorier om det folkligt karnevaliska som 

vänder upp och ner på maktperspektiven och låter folket ta plats. Ekman framhåller att 

Blomsterfesten skrevs mellan den svenska storstrejken 1909 och ryska revolutionen 

1917. 

   
Lekfullt och med tydliga sympatier åt det folkliga hållet diktar och målar Elsa Beskow en revoltunge 
i trädgårdstäppan som på svenskt vis löses i kompromiss och samförstånd. 60 
 

Mitt undersökningsobjekt, Sagan om den lilla hinden, kan på sätt och vis också 

sägas måla en revoltunge. Ulla Bergstrand betecknar hindboken som en fabel om frihet 

                                                
54 Clara Kvarnung, ”Könsroller och familjestrukturer i Elsa Beskows Puttes äfventyr i 
blåbärsskogen och Tomtebobarnen”, Stockholm 1999, s. 8 och s 28. 
55 Chanda Björk, ”Folksagans prinsessa – en god förebild än idag”, Södertörn 2005, s. 
35. 
56 Josephine Alhanko, ”Bilderbokens förändring genom 1900-talets genusglasögon”, 
Stockholm  2004, s. 41.  
57 Frida Henke, ”Elsa Beskows Blomsterfesten i täppan”, Stockholm, 2004, s. 15. 
58 Ibid., s. 30. 
59 Hammar, s. 446. 
60 Kerstin Ekman och Gunnar Eriksson, Se blomman, Stockholm 2011, s. 206-221.  
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och tvång, disciplin och fantasi. 61 I skogen lever Rosalind lycklig med sin hind. Idyllen 

störs när jägaren kommer. Hinden flyr men blir tillfångatagen, satt i gyllene bur i 

kungens park och matvägrar, varpå kungen med allehanda sockrade erbjudanden 

försöker förmå Rosalind att föda det trilskande djuret. Jägaren och Rosalind förenas i 

sin strävan att trotsa makten och befria hinden. 62 

Bergstrand tolkar detta som en skildring av ett paradisiskt tillstånd som 

konfronteras med snöd girighet i ett tydligt klassamhälle. 63 

 Stina Hammar hör till de få litteraturvetare som mer noggrant analyserat boken. 

Budskapet är att kärlek och frihet aldrig kan köpas eller säljas, anser hon. Hon påpekar 

att Sagan om den lilla hinden är Elsa Beskows mest feministiska saga, men går inte 

närmare in på vad som gör den till det. Hammar läser bilderboken utifrån Beskows 

fascination för Mäster Eckeharts spegelsymbolik: först när människosjälen befriats från 

allt som stör livets mening kan den spegla Gud. Tillsammans utför jägaren och Rosalind 

ett arbete för att befria hinden – enligt Hammar Rosalinds alter ego och en symbol för 

den integritet som utgör livets mening.  

 Om jag tolkat Hammar rätt läser hon Sagan om den lilla hinden som en hyllning 

till en paradisisk värld där ytlig prål och pengar inte kan mäta sig mot inre styrka och 

frihet. 64 

  

 4. 1 Sammanfattning och slutsatser av tidigare forskning 
Min genomgång av tidigare forskning om maktperspektivet i Elsa Beskows 

författarskap visar att detta har belysts genom alla tider, framför allt i Tant-böckerna, 

Tomtebobarnen och Blomsterfesten i täppan. Var tid har haft sin tolkning, och det är 

slående hur den samtida tidsandan påverkat forskningen. Beskow har ömsom ansetts för 

samhällsengagerad och grov, ömsom för samhällsfrånvänd och idyllisk, ibland farligt 

konservativ, ibland radikal och förespråkare för kvinnors yttrandefrihet.  

 Det tidiga 1900-talets konservativa kritiker tyckte att Beskows fula brännvinstroll 

tyngde barnens sköra verklighet. 60- och 70-talens socialrealister beskyllde Tant-

böckerna för att konservera en kapitalistisk idyll ”inpyrd av borgerlig klassegoism”. 

1980-talets litteraturvetare pekade på att verken är komplicerade, 

tolkningsmöjligheterna likaså, och 1990- och 2000-talets forskare har fördjupat bilden. 
                                                
61 Bergstrand, En bilderbokshistoria, s. 22. 
62 Elsa Beskow, Sagan om den lilla hinden, Stockholm 1924. 
63 Bergstrand, En bilderbokshistoria, s. 138f. 
64 Hammar, s. 486-494. 
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Ying Toijer-Nilsson, Ulla Bergstrand, Stina Hammar och Frida Henke är några av de 

senare tids forskare som visat att Beskow lyfte fram okonventionella familjer och 

robusta kvinnor, ofta ensamma mödrar, och på så vis gav kvinnorna en röst och 

pläderade för yttrandefrihet.  

 Mitt undersökningsobjekt Sagan om den lilla hinden är mycket lite omnämnt i 

forskningen. I stort tolkas den som en fabel om girighet och dess motsats, en hyllning 

till en värld där frihet och kärlek aldrig kan köpas eller säljas. Ingen har däremot, såvitt 

jag kunna finna, närmare undersökt bokens maktrelationer. Stina Hammar anser att den 

är Beskows mest feministiska bok, men förklarar inte tydligt varför hon anser det. 

 Beskows mest kända natursignum är det besjälade växtföljet. Hennes grönsaker 

slåss och mobbar, ogräsen morskar upp sig, förnäma blomster svimmar och skriker på 

polis. Men djuren är oftast inte förmänskligade, påpekar Boel Westin. 65 De har ingen 

utpräglad personlighet, de representerar vanligtvis sin art. Gäller det också för hinden i 

Sagan om den lilla hinden? Bland annat detta ska jag undersöka i följande kapitel. Jag 

hoppas kunna bidra till en fördjupad syn på Elsa Beskows författarskap genom att 

studera hur hon skildrar makt och könsroller, både för vuxna och för barn, i en 

bilderbok som delvis hamnat under forskningsradarn. 

   

 5. Analys 

 5. 1 Det duala (jämlika) tilltalet och paratextens betydelse 
En paratext är en gränszon mellan den litterära texten och omvärlden, till exempel ett 

förord, en titel, recensioner eller biografiska detaljer om författaren. Maria Andersson 

har i sin doktorsavhandling, Att bli människa, visat hur flera kvinnliga 1800-

talsförfattare använde sig av förord som en litterär strategi. På så vis kunde de skapa 

auktoritet och sälja in sitt författarskap under en tid när kvinnor inte fick skriva eller tala 

om vad som helst. Till vuxenboken skrevs förord som betonade äkthet och sanning, 

medan barnbokens förord ofta handlade om författaren som mor, som berättade en saga 

för sitt barn. Det var barnets sagobehov som betonades. Därmed rättfärdigades 

författarrollen. Berättandet blev en del av omvårdnaden av barnet och den vårdande 

modern var en accepterad och hyllad kvinnoroll. 66 

 Jag anser att Elsa Beskow i Sagan om den lilla hinden på ett liknande sätt använder en 

                                                
65 Boel Westin, ”Beskows biotoper”, I Vänbok till Sonja Svensson, red. Gallie Eng och 
Jan Hansson, Stockholm 2008, s. 165. 
66 Maria Andersson, Att bli människa, Stockholm 2012, s. 38-44. 
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ramberättelse för att rikta ett budskap till läsaren, ett budskap som är betydligt mer 

okonventionellt än det 1800-talsförfattarna ville förmedla. Hindboken inleds med 

ramberättelsen. Här finns också, precis som hos de författare Maria Andersson studerat, en 

berättande släkting, men i Sagan om den lilla hinden är det en man som intar berättarrollen. 

Beskow gör dessutom en poäng av att barnet, sagans ”läsare” – en flicka – inte bara lyssnar 

utan också är aktiv medskapare. Det är som om hon vill säga att barn, kön eller ålder inte 

spelar någon roll, det går att mötas på jämlik nivå. Och att barnböcker, eller läsning för barn, 

inte enbart är en angelägenhet för en omvårdande moder. Redan här vidgar hon könsrollerna. 

 Första uppslaget utgörs av ramberättelsen. Det skildrar mötet mellan flickan, sex-sju år 

gammal, och hennes morfar. Texten är placerad på vänstersidan. På bildsidan till höger sitter 

morfar på en utesoffa, omgiven av lummig grönska och med barnbarnet tätt intill. De tittar 

intensivt på varandra, som om de vore två ivrigt samtalande vänner. Texten avslöjar att 

morfar brukar måla tavlor, men nu är ledsen eftersom han tillfälligt är utslängd från sitt rum 

som ska städas. Flickan uppmanar honom att ”rita en tavelbok” åt henne. Hon talar om att hon 

redan hittat på en vers, läser upp en rytmisk strof om en hind och namnger 

huvudrollsinnehavaren i sagan, Rosalind. Sedan får vi veta att de tillsammans gjort boken vi 

nu ska läsa. 67 

 Texten har inledningsvis en svagt sorgsen ton. Är morfar änkeman och saknar mormor? 

Det är kanske vad en barnläsare skulle fundera över. Det är i alla fall inte mormor som städar 

rummet; bilden visar en ung kvinna som skakar en kudde genom fönstret. Bilden visar 

däremot ingen sorg, bara en fin gemenskap mellan de två på soffan, morfar med en skojigt 

böljande lång pipa i handen och sina målarattiraljer på bordet. Ingen av dem ser ut att vara i 

överläge; det är två gamla vänner som sitter där och samarbetar och skapar en bilderbok, på 

lek och på allvar. 

 Beskow sjunger här skapandets lov: litteraturen och konsten blir till tröst och inspiration 

för både vuxen och barn, och ett sätt att mötas över konventionens och litteraturens fastlåsta 

gränser. Hon sjunger också barnbokens lov. Sannolikt vill hon höja dess status. 

 Elsa Beskow har ett tydligt barnperspektiv i boken. Vi ser det nära mötet genom barnets 

blick och inser att flickan är lika viktig som morfar, kanske viktigare, eftersom hon 

bestämmer vad de ska hitta på. Kanske förstår hon att morfar behöver muntras upp, kanske 

förstår instinktivt också ett läsande/lyssnande barn detta. Morfaderns engagemang får den 

vuxne läsaren att känna sig inbjuden till en jämlik och spännande sysselsättning, ett 

sagoberättande som ingen vet var det ska sluta.  

                                                
67 Beskow, uppslag 1 (Sagan om den lilla hinden är onumrerad). 
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 Och nu har Beskow slagit an tonen: en jämlikt skapad saga med ett budskap om 

andra möjliga världar, med en aktivt skapande flicka och med ett jämlikt/dualt tilltal 

som både barn och vuxna kan ha lika stor glädje av, även om de kanske ser olika saker i 

berättelsen.  

 

 5. 2 Naturen som talisman  
I följande text undersöker jag hur Beskow använder sig av naturen i Sagan om den lilla 

hinden.  

 Annis Pratt har visat att kvinnliga författare använder urgamla bilder för att 

uttrycka ett symboliskt budskap som gör det möjligt för läsaren att göra motstånd mot 

kvävande könsroller.  I en rad utvecklingsromaner identifierar hon det hon kallar den 

gröna-världen-arketypen. Den gröna världen är den natur där de kvinnliga 

huvudpersonerna finner styrka, ofta en avskild plats, en skog, en grotta eller en källa. 

Kvinnan är här en fri ande, ett med den natur hon vistas i. Den gröna världen blir en 

plats att ”hitta sig själv” i, och en allierad, en slags talisman i kampen mot ett samhälle 

som vill kväsa kvinnan.  

 Pratt identifierar också en urtypisk gröna-världen-berättelse, 1800-talsnovellen ”A 

White Heron”. Nioåriga Sylvia lever i skogen med sin mormor och sina vänner, de vilda 

djuren. När en tjusig ornitolog, ”den gröna-världen-älskaren”, vill skjuta hennes favorit, 

en vit häger, vägrar Sylvia avslöja fågelns boplats. Det hemliga hägernästet 

symboliserar hennes integritet. Och hon avstår från kärleken till en man för att istället 

kunna bli sig själv, konkluderar Pratt.68 

 Sagan om den lilla hinden skulle praktiskt taget kunna ses som en systerberättelse 

till ”A White Heron”, låt vara att Beskow, som jag ska visa, låter berättelsen förändra 

den grymme gröne ”älskaren” och skildrar en gemensam frihetskamp (som utmynnar i 

friare könsroller). Eftersom jag anser att bilderbokens huvudperson utvecklas, anser jag 

också att Pratts arketypsteori, som ju berör utvecklingsromaner, går att applicera på 

Sagan om den lilla hinden.  

  Sylvia lever i skogen och blir vän med vilda skogsvarelser, hon blir en av dem. 

Rosalind lever ensam, nära den vilda skogen, i symbios med en hind (ett rådjur av 

honkön). 

 När vi först möter Rosalind ligger hon och sover på en äng i skogsbrynet. Hinden 

(vars namn bara Rosalind känner till, vilket tyder på att djuret är hennes alter ego) betar 
                                                
68 Pratt, s. 17-21. 
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fritt bredvid. Textversen beskriver den blommande unglinden – en symbol för ungt 

växande – och den rofyllda stämningen. Bilden visar en nyponrosbuske, vars blommor 

återkommer som mönster i Rosalinds kjol. Även hindkroppen täcks till viss del av runda 

fläckar som påminner om rosorna. Både barn och vuxna förstår att de här två hör ihop, 

och att vänskapen ger glädje och styrka; naturen skildras här som livgivande kraft. En 

vuxen gör möjligen också tolkningen att den sovande flickan ännu är lyckligt 

omedveten om de svårigheter livet kan innehålla. 69 

 Svårigheterna dyker upp redan på nästa uppslag. På bilden välver sig ett mörkt 

moln över skogsbrynet. En svart hund kommer rusande, tätt följd av en grönklädd 

jägare. Jägaren siktar på hinden med sitt gevär. I texten får vi veta att han är grym, att 

hinden flyr undan skottet, att Rosalind vaknar av knallen och blir förskräckt när hon 

förstår att hinden är borta. Bilden visar en mycket yrvaken flicka. 70 

 Barnläsaren blir nog lika upprörd som Rosalind, medan en vuxen kanske läser in 

ett brutalt uppvaknande inför livets hårda realiteter. Själv läser jag in ett angrepp på den 

kvinnliga själen, ett försök att kväsa flickans utveckling till en fri och självständig 

individ. Den gröne jägaren, den ”gröna-världen-älskaren”, är en återkommande figur i 

de utvecklingsromaner Annis Pratt studerat. Han ingår i våldtäkt-trauma-arketypen som 

Pratt spårat till antiken, i myter om kvinnor som förvandlas till naturelement för att 

slippa ovälkomna friare och ett liv i ofrihet. Alla myter inleds med att en man 

invaderar/stör kvinnornas naturliga tillflyktsort. 71  

 Hur går det för Rosalind, hennes hind och deras ”natur”, som ju lika mycket kan 

antas vara en fysisk plats som ett inre krafttillstånd? Väntar förstörelse och en vegetativt 

passiv tillvaro? Här är det intressant att påpeka att Elsa Beskow i några av sina sagor 

anspelat på Dafnemyten, där Dafne förvandlar sig till ett träd för att undkomma Apollo. 

I Signelill förvandlas flickan med samma namn till en asp för att slippa gifta sig med en 

naturfientlig furste. I ”Det lilla rosenträdet” (ur sagosamlingen Bubbelemuck) sörjer en 

flicka den hon inte får och blir ett rosenträd. 72  

 Med sin väna framtoning liknar Rosalind de två sagoflickorna, men uppvisar 

samtidigt en helt annan geist och yttre styrka. Hon står envist på sig mot överheten, både 

mot jägaren och mot kungen som fångat hinden och satt den i gyllene bur för att 

                                                
69 Beskow, uppslag 2. 
70 Beskow, uppslag 3. 
71 Pratt, s. 25.  
72 Ulla Bergstrand, ”Elsa Beskow i ett hundraårsperspektiv”, I Elsa Beskow Vår 
barndoms bildskatt, red. Ulf Cederlöf, Stockholm 2002, s. 80-82. 
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beundras. Hinden matvägrar tills Rosalind kommer dit med färska lindblommor (en 

frihetlig smak av vildmark). Kungen vill förstås belöna henne. I stället kräver hon sin 

hind tillbaka – och hamnar själv i buren.  

 Elsa Beskow visar tydligt att det kostar att kräva rätten till sin egen (kvinnliga) 

natur. Men hon visar också att det finns saker som är viktigare än prakt och pengar, saker 

som är värda att kämpa för: den egna självständigheten. Och att det kan löna sig och öka 

livskänslan att kämpa tillsammans. Jägaren, som förvandlats från buse till bundsförvant, 

släpper ut både hind och Rosalind. Tillsammans återvänder allihop, även hunden, till 

linden och skogsbrynet.  

 Så slutar sagan i lycka, full frihet och vänskap, ”långt från kungens mörka torn”. 73 

 Rosalind ges precis som arketypens ofrivilliga hjälte 74 chansen att utvecklas till en 

självständig individ genom att tvingas iväg från sin trygga äng till en okänd plats, där hon 

måste sätta sig upp mot makten. Hon vinner inte bara tillbaka sig själv – sin hind – utan 

får också nya vänner (och fiender). Och det är inte bara med tårar och envishet hon kräver 

sin rätt. Hon vågar dessutom kraftfullt stå på sig mot den patriarkaliska normen, mot en 

kung som nedlåtande kallar henne ”stumpan” 75 och mot en allmänhet som uppbragt 

varnar henne för att sätta sig upp mot den rådande ordningen.  
  

Då ropar folket vitt och brett: 
                                                                               ”Nej har man sett! 

         Tag du ditt guld med tacksamt sinn 
                                                                               och snart försvinn! 
                                                                               Du kan i tornet åka in 

   om du mot kungen tredskas så! 
Se så, nig vackert nu och gå!” 

                                                                              ”Ja”, svarar lilla Rosalind, 
          ”Om jag får taga med min hind!”. 76 

 
  

 Det är vänskapen/symbiosen med hinden som ger Rosalind kraft att slåss för 

friheten. Naturen blir på så vis en subversiv kraft. Är friheten värd sitt pris? Allting tyder 

på det. Minsta barn begriper att här pläderas för saker man måste göra, hur rädd man än 

är. Den vuxne uttrycker det möjligen med andra ord: Den som vill vinna en friare värld, 

där män och kvinnor respekteras på lika villkor, måste ta strid mot patriarkala strukturer 

och andra maktelement (folkmobben och synen på det tuktade samhället som överlägset 

den vilda, fria naturen) som målas upp i Sagan om den lilla hinden.  

                                                
73 Beskow, sista uppslaget. 
74 Joseph Campbell, The hero with a thousand faces, New York 1956, s. 49-56. 
75 Beskow, uppslag 11. 
76 Ibid., uppslag 12. 



  
 

17 

 Det förtjänar att påpekas att även mannens könsroll är omförhandlad i Beskows 

nya sköna gröna värld. Han blir efterhand ett stöd för Rosalind, en jämlik vän. Den 

gröne jägaren har mött sin överman – en flicka. Och Elsa Beskow har använt sig av en 

tydlig litterär strategi för att måla upp en bild av framtiden som hon vill se den. Hon har 

använt sig av naturen för att skildra patriarkala samhällsstrukturer och visa på möjliga 

vägar ur dessa.  

 

 5. 3 Makten möter motstånd 

Redan på omslaget hamrar Elsa Beskow in det underliggande allålders-budskapet i 

Sagan om den lilla hinden. Vem vill/kan ta del av livet instängd i fångenskap? 

 Omslagsbilden visar den lilla hinden (kvinnan/flickan) i en förgylld bur. På 

vardera sidan står representanter för folket, till vänster en husmorsliknande gestalt 

frambärande ett fat med läckra frukter, till höger en kock som håller fram en konstfullt 

utformad tårta. Vi får klart för oss att hinden erbjuds godsaker. Men vem vill ta för sig 

av livets goda, om det bara sker på andras villkor eller för andras skull? Måste man då 

inte protestera? Hinden ser inte ut att vilja ta emot nådegåvorna. Motståndet markeras 

redan i omslagsbilden. Jag gissar att både barn- och vuxenläsare förstår protesten. 

 Intressant nog är det två folkliga figurer som får illustrera maktutövningen i denna 

bild, inte den kung som har spärrat in hinden. Det är, för att tala med Foucault, folket 

som utövar den disciplinära makten. Det är folket som i denna bild försöker reglera och 

belöna det ”normala” och kontrollera och straffa det ”avvikande”.  

 Det avvikande i Sagan om den lilla hinden är det motstånd som det vackra, 

feminina djuret uppvisar när hon spärras in. Hennes fängelse är en sirligt förgylld bur. 

Det kan ses som ett tecken på den skönhetskult som hinden/kvinnan/flickan omges av, 

och den tacksamhet som förväntas av henne. Belöningen, om hon nöjer sig med ett 

”normalt” liv som skyltdocka utan egen vilja eller röst, är uppvaktning i form av 

godsaker och uppskattande omdömen om hennes yttre. Hinden är dock inte alls tacksam 

och det är inte Rosalind heller. Hinden vägrar envist äta något annat än Rosalinds vilda 

blommor, hon vill inte smaka konstlad mat/låta sig tuktas. Rosalind vägrar i sin tur 

envist att lämna ifrån sig sin hind/sin självständighet.  

 Här framstår Beskows bilderbok inte bara som en kritik mot könsrollssynen i 

början av 1900-talet då boken skrevs, eller som ett försvar för den kvinnliga rösträtt som 

infördes några år innan boken skrevs, utan också som ett modernt inlägg mot dagens 

utseendefixering. Hindens självsvält kan kopplas till dagens ätstörningsproblematik. En 
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snäv norm för kvinnan/barnet/personen kan leda till motstånd i form av självsvält eller 

bulimi. 

 Hur utövas det Foucault kallar maktens mikrofysik, de dagliga reglerande 

detaljerna? Jo, från när och fjärran anländer fattig och rik med gediget hembakt och 

förnäm konfektyr att locka hinden med. 77 Allmänheten ifrågasätter inte fångenskapen. 

Den hotar dessutom Rosalind när hon vill befria sin hind. 78 Folket har helt införlivat 

synen att den självständigt tänkande ska tämjas och tacksamt ta emot vad som bjuds. 

Kungen tillkallar därtill en doktor för att bota den sjuka som vägrar äta. 79 Vetenskapen 

står i den normaliserande maktutövningens tjänst. Beskow tangerar också här modern 

debatt: ”Genom att kalla alltmer för sjukdom och avvikelse krymper vi i själva verket 

normaliteten”. 80 

 Även jägaren har till att börja med införlivat den allmänna synen/diskursen att 

hinden/kvinnan/fritänkaren kan ”normaliseras”, oskadliggöras eller fångas in, allt efter 

samhällets behag. Men här låter Elsa Beskow en intressant utveckling ske. Rosalinds 

agerande blir en katalysator för den gröne jägaren. Den utsatta bjuder motstånd och får 

till en förändring. 

 Rosalind gråter när jägaren jagat bort hennes hind. Jägaren blir först förbryllad av 

hennes reaktion. Jag tolkar det som att han inte förstår hennes självständighetsbehov. 

Han har dock medkänsla och erbjuder sig att fånga in ett annat djur åt henne. Men när 

Rosalind står på sig vill han visa att han kan hjälpa till och ger sig iväg för att leta efter 

hennes vän. 81 

 Det kostar på, rent personligt, att söka efter hinden och befria henne. Sin vana 

trogen framställer Beskow mannen lite löjligt självgod, men av texten framgår tydligt 

att han får det besvärligt: ”och bort det genom skogen bär/tvärs genom törnen ris och 

snår,/så jägarn mången skråma får” 82 Senare i boken spärras han ju också in i tornet för 

att inte ha haft sin hund/sin vapendragare i band. 83 Här märks återigen Elsa Beskows 

fritänkarsyn: samhället har beskurit friheten, och den som vill vara en fri ande måste 

vara beredd på motvind. Inte heller mannen är fri i det tuktade parksamhället, hans 

                                                
77 Beskow, uppslag 7. 
78 Ibid., uppslag 12. 
79 Ibid., uppslag 6. 
80 Karin Johannisson, ”När diagnoser tar över det mänskliga”, Dagens Nyheter, 16 maj 2013. 
81 Beskow, uppslag 4. 
82 Ibid. 
83 Ibid., uppslag 7 och 8. 
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vän/hunden/mannens alter ego ska vara bunden och precis som hinden tvingas anpassa 

sig till den rådande ofrihetsnormen, där tuktad, anpassad natur står högt i kurs, medan 

det fria, vilda ska kontrolleras och hållas i strama tyglar.  

 Genom både bild och text löper tanken att självständighet och inre frihet kan 

vinnas om man vågar stå upp för den man är, trots rädsla och yttre underläge. Det vill 

säga genom att göra motstånd mot en tongivande samhällssyn som hotar att förminska 

såväl man som kvinna, djur och barn. Även här uttrycker boken något modernt. 

Foucault anser att dagens motstånd handlar om att hävda rätten att bli den man är 

genom att trotsa maktsystem som vill disciplinera oss. 84 

 Tydligast framträder motståndet och självständighetskampen när Rosalind envist 

står på sig, först mot jägaren, 85 sedan mot kungen 86 och till slut även mot folket. 87 Hon 

övervinner också sin rädsla mot den svarta hunden/mannens alter ego. 88 

 Rosalind skildras alltså inte enbart som förtryckt, inte heller låter hon sig tystas. 

Det är inte tillåtet att trotsa kungen, men det gör Rosalind. Det är inte tillåtet för en liten 

flicka, en kvinna, eller en fritänkare att kräva sin rätt, men det gör Rosalind. Ju mer 

kontroll- och belöningsmekanismer (den gyllene buren, kungens erbjudna pengapåse, 

folkets ilska) som omgärdar henne, desto mer framhärdar hon.  

 Det verkar som om frihetskänslan stegras i Beskows bilderbok, som om 

motståndet växer i takt med maktutövningen. Kungen rår inte på Rosalind. Han tvingas 

släppa ut henne ur tornet, där hon först spärrats in, och placera henne i buren, eftersom 

hinden annars vägrar äta. 89 Jägaren rår heller inte på henne. I stället förvandlas han av 

stolthet och omsorg till en vän i nöden och hjälper henne till slut att rymma. 90 

Styrkepositionerna växlar mellan dem som har formell makt och mellan dem som gör 

motstånd. Och folket står för en del av förtrycket. 

 Maktutövningen i Sagan om den lilla hinden låter sig med andra ord inte enbart 

tolkas i form av köns- eller klasskamp. Och motståndspunkterna kan lika gärna bestå av 

en inre övertygelse och kraft som av en plats. Den stora vilda skogen – världen utanför 

det konstlade/tuktade parksamhället – är en sådan plats. Där lever hinden i sin egen rätt. 

 En annan motståndspunkt, ganska lik en paradisisk plats, utgör ängen i 

                                                
84 Foucault, s. 145. 
85 Beskow, uppslag 4. 
86 Ibid., uppslag 11. 
87 Ibid., uppslag 12. 
88 Ibid., uppslag 9. 
89 Ibid., uppslag 13. 
90 Ibid., uppslag 14. 
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skogsbrynet, där den oskuldsfulla Rosalind en gång vilade med sin hind. Dit återvänder 

hon till slut. På ängen i kanten av den vilda skogen dansar hon av glädje med sin hind, 

medan hunden nu håller vakt och jägaren blåser i sitt horn. Hon har återvänt till den 

natur där de alla tycks höra hemma.  

 Men den här naturen är inte besjälad som i Beskows blomsterdramer. Den här 

naturen är snarare en glädjekälla, en oas, där fria tänkare kan hämta kraft att stå upp för 

sin tro. I så måtto har Beskow i Sagan om den lilla hinden gjort hela naturen till en 

subversiv kraft att räkna med. 

  

 6. Sammanfattning/Beskows nya sköna gröna värld 
Sagan om den lilla hinden kom ut 1924, bara några år efter att kvinnlig rösträtt införts i 

Sverige. I min studie pekar jag på forskning som uppmärksammat att Beskow tidigt 

förde in samhällskritik i sina barnbokstexter och att kvinnors yttrandefrihet låg henne 

varmt om hjärtat. Min undersökning bekräftar och fördjupar den bilden. Jag visar att 

Beskow i bilderboken Sagan om den lilla hinden använder sig av sofistikerade litterära 

strategier för att uppmana till motstånd mot snäva och inskränkta samhällsnormer och 

plädera för en friare samhällsdebatt. Med hjälp av en ramberättelse skapar Beskow i bild 

och text ett dualt/jämlikt tilltal som når både vuxna och barn. Hon lyfter fram en aktiv 

flicka och visar redan i den inledande ramberättelsen på skapandet och läsandet som en 

jämlik sysselsättning, där generationer och kön kan mötas på jämbördig nivå. Min 

studie visar dessutom att Elsa Beskow använder sig av naturen för att peka på 

patriarkala och andra samtida maktrelationer och att hon uppmanar till motstånd och 

visar andra möjliga, friare könsroller och föreställningar. Jag visar också att Beskows 

nya sköna gröna värld tangerar modern debatt. Ett underliggande budskap är att vad 

som är ”normalt” bestäms genom maktutövning, och att snäva normer krymper oss som 

människor och gör avvikelsen till ett samhällsproblem. Boken kan delvis ses som ett 

inlägg mot alltför normerande kroppsuppfattningar och på så vis kopplas till dagens 

ätstörningsproblematik.  
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