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Svenska barnboksinstitutet    
 
BOKPROVNING ”Årgång 2004” 
Lillemor Torstensson och Cecilia Östlund, SBI 
 
Mellan 7 mars och 8 april 2005 genomförde Svenska barnboksinstitutet (SBI) 
i samarbete med Stockholms stadsbibliotek (SSB) och Regionbibliotek Stockholm den 
trettonde Bokprovningen, då föregående års totala barn- och ungdomsboksutgivning 
ställdes ut i institutets bibliotek. Utbudet analyserades och grupperades, trender och 
tendenser lyftes fram och unik statistik upprättades. 
 

1412 böcker 2004! 
I början av mars 2005 hade 1412 barn- och ungdomsböcker registrerats på SBI som 
utgivna 2004 (både originalutgåvor och återutgivning) och fler kan tillkomma. För 
utgivningsåret 2002 var antalet 1206 och för 2003 1326 stycken − en stadig ökning 
under de senaste åren alltså. Den största ökningen står översättningarna för, men 
också de svenska originalbilderböckerna (i alla storlekar) har återhämtat sig sedan en 
noterad svacka efter 1999 (1999: 123, följande år: 100  − 90 − 93 − 97 och 2004: 119).  
 

Unga vuxna − en ny genre? 
Ja det verkar som om det har smugit sig in en helt ny genre mellan traditionella 
ungdomsböcker och vuxenböcker. Svåra ämnen, äldre huvudpersoner och vuxet 
tilltal pekar på det. Är dagens ungdomstid förlängd med fem till tio år? Kanske är 
det läsaren själv som omdefinierar en genre. Klart är att flera av ungdomsböckerna 
befinner sig i gränslandet mellan ungdomsbok och vuxenbok. Några förlag 
deklarerar också själva att ”detta är en bok för dig som är nästan vuxen” eller ”för 
dig som är äldre tonåring”. Vid en genomgång av återutgivna böcker kan man 
konstatera att ungdomsböckerna ofta återutgivs i pocket med ett ”vuxnare” omslag. 
 

Bilderböcker för barn − eller för vuxna?  
Att bilderboken ibland är mångbottnad och kan tilltala både barn och vuxna är väl 
känt. Det lilla barnet har ju också alltid en vuxen som läser för det. Denna 
ambivalens i text och bild är inget nytt, men i flera samtida svenska bilderböcker 
skildras den stressade nutidsföräldern − för övrigt oftast en pappa! − och hans smått 
kaotiska situation på ett så självupplevt sätt att man kan undra vem boken egentligen 
vänder sig till, föräldern eller barnet. Barns och föräldrars maktkamp kan förstås 
intressera såväl små som stora och flera av bilderböckerna avspeglar ett 
uppfostringsklimat som inte självklart ger föräldern tolkningsföreträde i en 
konfliktsituation. Barnet avgår med seger − om än ibland kortvarigt eftersom det 
genom egen moral kommer fram till att det i längden inte går att exempelvis äta 
godis i stället för middag! En blinkning till gamle Hoffmanns Pelle Snusk kan också 
förnimmas i några drastiska och expressiva bilderböcker från 2004. 
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”Harry Pottereffekten” 
Fantasyinspirerade böcker i kölvattnet av Rowling flödar fram för unga läsare allt 
längre ner i åldrarna. Från att ha varit litteratur för de något äldre ungdomarna finns 
nu en rik flora av fantastiska berättelser också för mellanåldern, huvudsakligen rör 
det sig om översättningar. I guld- och silverglänsande omslag lockar de läsare i 
mellanåldern − den period mellan cirka 9 och 12 år som också kan kallas 
slukaråldern och där man hittar bokläsningens storkonsumenter, framförallt flickor. 
 

Pojke eller flicka som huvudperson? 
I nyutgivna svenska bilderböcker är nästan dubbelt så många pojkar som flickor 
huvudpersoner (55 pojkar respektive 32 flickor), medan mellanåldersböckerna, 
särskilt de översatta, domineras av flickor, 69 flickor mot 21 pojkar. Samma tendens 
finns i de nyutgivna översatta ungdomsböckerna där 74 tjejer och endast 21 killar är 
protagonister. I kapitelböckerna, både svenska och översättningar, är 
könsfördelningen jämn.  
 

Vacklande engelsk dominans! 
Det är glädjande, ja rentav riktigt glädjande att så mycket som en tredjedel av de 
översatta kapitelböckerna (5-9 år) har sitt ursprung i Norge, Danmark, Finland och 
Tyskland.  För övriga kategorier är den engelska dominansen nämligen 
överväldigande.  
 

Mangamania 
Intressant är att japanskan är det översättningsspråk som är näst vanligast efter 
engelskan. Det är Manga-serierna, de tecknade serierna från Japan, som verkligen 
befäst sin ställning på den svenska seriemarknaden. Trenden från 2003 håller i sig. 
 

H C Andersen-jubileum 
År 2005 är det 200 år sedan den världsberömde danske författaren föddes. I 
hemlandet firas stort, men också i grannlandet Sverige uppmärksammas 
födelsedagsjubilaren, bl a med ovanligt många nyutgivningar av hans sagor. 
 

”Hälften har pinne” 
Inte mindre än 20 böcker av olika kategorier för barn och ungdom 2004 har sex, 
barns tillblivelse, kyssar, snoppar och snippor som tema. De flesta är faktaböcker, 
men rubriken är hämtad från Per Nilssons och Gunna Grähs mellanåldersroman 
med denna titel. 
 

Rekord i debuter 
107 böcker gavs ut under 2004 med antingen en debuterande författare eller 
illustratör (för 2003 var siffran 89). Många av debutanterna är födda under 1960- och 
70-talen, jämt fördelade över årtalen och 63 % av dem var kvinnor. De flesta hade 
medverkat med en bilderbok eller en faktabok men så många som 18 % hade gjort 
ungdomsböcker. Lika många flickor som pojkar är huvudpersoner. Fem åttiotalister 
har fått sina böcker utgivna på etablerade förlag, och två av dem har blivit 
prisbelönade, Katja Timgren (Sveriges Författarförbunds debutantpris Slangbellan) 
och Karin Holmlund (Tidskriften Jurys deckarpris Spårhunden). Men åttiotalisterna 
får passa sig, för nittiotalisterna är nu på gång – inte mindre än fyra debutanter är 
födda på nittiotalet! 
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Svenska barn- och ungdomsböcker i original år 20041

(fjolårets siffror inom parentes)

Kategorier Förstauppl. Återutg.

Bilderböcker (alla storlekar) 119 (97) 60 (66)
Varav mekaniska böcker – –

Kapitelböcker 2 42 (35) 50 (46)
Mellanåldersböcker 95 (92) 55 (46)
Ungdomsböcker 77 (64) 32 (24)
Faktaböcker (inkl ”pyssel”- 91 (120) 15 (9)
och sysselsättningsböcker)
Sagor (folk- och konstsagor) 7 (16) 1 (2)
Poesi 6 (5) - (1)
Tecknade serier 5 (8) - (7)
Sångböcker 11 (3) - (–)
Samlingar  15 (13) 2 (3)

________ _______
Summa 468 (453) 215 (204)

Övriga språk utgivna i Sverige 3

Arabiska 5 (6)
Engelska 3 (1)
Finska + svenska - (1)
Finska - (1)
Kinesiska 2 (-)
Kurdiska/Kurmandji - (1)
Meänkieli - (1)
Pashto 1 (-)
Persiska 1 (3)
Persiska + Svenska 1 (-)
Romani 1 (1)
Serbiska - (1)
Singalesiska 1 (-)
Somali 2 (–)

_____
Summa                                                        17 (16)

Totalt antal svenska utgåvor 2004: 700 =  50 % av utgivningen
(2003: 673 = 51 %)

År 2004 utkom totalt  1412 barn- och ungdomsböcker i Sverige (2003: 1326)
1 I statistiken ingår de verk som inkommit till SBI senast i början av mars 2005 (läromedel räknas ej). Den
slutgiltiga siffran kan alltså bli något högre. Till den totala svenska utgivningen av barnböcker för året kan
dessutom läggas de titlar, som återutkommit helt oförändrade under år 2004 med samma ISBN som föregående
upplaga.

2 Med kapitelböcker avses högläsningsböcker för mindre barn och nybörjarläsning (ca 5–9 år).

3 Böcker som levererats till KB och/eller SBI – siffran är troligen högre.
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Översatta barn- och ungdomsböcker år 20041

(fjolårets siffror inom parentes)

Kategorier Förstauppl. Återutg.

Bilderböcker (Bb) 179 (197) 26 (19)
     Varav mekaniska böcker 10 (31) (-) (–)
Kapitelböcker 2 (Kb) 30 (30) 10 (14)
Mellanåldersböcker (Mb) 112 (79) 25 (20)
Ungdomsböcker (Ub)     112 (108) 32 (48)
Faktaböcker 72 (64) 4 (5)
Sagor (folk- och konstsagor, S) 17(8) 3(3)
Poesi (P) 1 (–) 1 (–)
Tecknade serier (Ts) 52 (30) 25 (24)
Sångböcker - (–) - (–)
Samlingar 8 (4) 3 (–)

__________________________________
Summa 583 (520) 129 (133)

Antal översatta barn- och ungdomsböcker 2004: 712 = 50 % av utgivningen
(2003: 653 = 49 %)

Språk varifrån översättningarna (förstaupplagor) hämtats 2004

Engelska original 73 % (2003: 73 %)

År 2004 utkom totalt 1412 barn- och ungdomsböcker i Sverige (2003: 1326)

1 I statistiken ingår de verk som inkommit till SBI senast i början av mars 2005.  Den slutgiltiga siffran kan alltså bli
något högre. Till den totala svenska utgivningen av barnböcker för året kan dessutom läggas de titlar, som
återutkommit helt oförändrade under år 2004 med samma ISBN som föregående upplaga.
2  Med kapitelböcker avses högläsningsböcker för mindre barn och nybörjarläsning (ca 5–9 år)

tlatoT bB bK bM bU bF S P sT lmaS

aksnaD )21(13 )4(7 )2(2 )3(9 )2(1 )1(7 )-(5

akslegnE )073(624 )231(231 )21(61 )76(58 )79(601 )44(55 )7(8 )-(1 )7(51 )4(8

aksniF )1(2 )1(1 )-(1

aksnarF )52(91 )21(11 )2(- )-(1 )-(1 )01(3 )-(1 )1(2

aksierbeH )-(1 )-(1

tiunI )2(- )2(-

aksdnälsI )2(1 )2(- )-(1

aksneilatI )4(8 )-(2 )1(- )2(3 )1(- )-(3

aksnapaJ )22(33 )-(1 )22(23

aksdnälredeN )71(11 )21(01 )3(- )-(1 )2(-

aksroN )91(22 )4(3 )3(3 )2(7 )5(2 )5(6 )-(1

aksisigutroP )-(1

aksnevolS )-(1 )-(1

aksnapS )1(1 )1(1

aksyT )13(62 )02(11 )5(8 )4(4 )-(1 )2(1 )-(1

ammuS )605(385
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Statistik, författares kön
(för bilderböcker med två upphovsmän har båda räknats)

Översatta böcker kvinnor män

Bilderböcker 101 104
Kapitelböcker   22     8
Mellanåldersböcker   82   29
Ungdomsböcker   81   31
Faktaböcker   23   391

Summa 309 (216) 211 (222)

(siffror inom parentes från förra mätningen, som avsåg 1999 års utgivning)

Svenska barn- och
ungdomsböcker i original kvinnor män

Bilderböcker 115   71
Kapitelböcker   22   20
Mellanåldersböcker   62   33
Ungdomsböcker   39   38
Faktaböcker   43   312

Summa 281 (302) 193 (185)

(siffror inom parentes från förra mätningen, som avsåg 1999 års utgivning)

__________________
1  + 10 oidentifierade
2  + 17 oidentifierade

Fördelning i kategorier, svenska och översatta barn- och ungdomsböcker 2004
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Huvudpersonernas i kön barn- och ungdomsböcker 2004

- om det går att fastställa, därav skillnaden jämfört med totalsiffror. Huvudpersonen kan också vara
ett djur. (2003 års siffror inom parentes)

Kategori Flicka Pojke Par

Bilderböcker 74 (71) 111 (128) 17 (18)
Svenska 32 (29) 55 (38) 8 (12)
Översatta 42 (42) 56 (90) 9 (6)

Kapitelböcker 26 (20) 27 (35) 8 (3)
Svenska 16 (11) 15 (20) 8 (3)
Översatta 10 (9) 12 (15) - (-)

Mellanåldersböcker 108 (83) 51 (55) 21 (25)
Svenska 39 (37) 30 (34) 18 (19)
Översatta 69 (46) 21 (21) 3 (6)

Ungdomsböcker 100 (101) 50 (44) 15 (15)
Svenska 26 30 9
Översatta 74 20 6

Tecknade serier 14 (4) 14 (31) - (1)
Svenska  -  (1) 5 (6) - (1)
Översatta 14 (3) 9 (25) - (-)



Debutantböcker 2004 uppdelade på kategorier 
 
 
Bilderböcker (33 böcker (28%) av 119) 
 
Arvidsson, Elsa, 1968-, text, Bil bil bil. Bild Susanna Asklöf, 1961-. Bonnier Carlsen 
 
Billgren, Hans, 1909-1985, Målaren Manér. Ystads konstmuseum 
 
Bokstad, Ulrika, text, När du kom till oss. Bild Tina Landgren. Eriksson & Lindgren 
 
Borgström, Håkan, 1959-, Härmapan människan. Alfabeta 
 
Brundin, Anders, 1965-, text, Farbror Dag Drömlund (tills m Joanna Rubin Dranger, ill, 
ej debutant). Rabén & Sjögren 
 
Dahlin, Petrus, 1964-, text, Godnatt lampan (tills m Bengt Lindberg, ej deb). Kabusa 
böcker 
 
Hansson, Marina, text & ill, Sagan om mamman som inte kunde säga nej. B4-press 
 
Hansson, Roland, 1940-, Apan svimmar och Apan går på konstutställning. Britt-Maries 
förlag 
 
Hedenström, Kenneth, 1944-, Pelé Pingvin kommer till stan. Eriksson & Lindgren 
 
Hellqvist, Kate, Brummeluffa. B4-press 
 
Höök, Tobias, text och bild, Drömmarnas krona. Bild Ida Branzell Rosén, 1980-. 
Författarhuset 
 
Jalin, Joakim, 1969-, Harry kommer bort. Jalin förlag 
 
Jaskoviak, Pamela, 1966-, Mamman som aldrig bestämde. Bild Pernilla Stalfelt ej deb., 
Stella Jaskoviak Åstrand. Alfabeta 
 
Johansson, Annika, 1958-, ill, Sigrid, ett svin (tills m Sara Kadefors, ej deb). Bonnier 
Carlsen 
 
Karlén, Per José, 1974-, Boken om känslor. Rabén & Sjögren 
 
Karlge, Magdalena, Grännagrisen Knorre vill flyga luftballong. Privatförläggare 
 
Laurén, Silke, 1991-, Laurén Tindra, 1993-. De siamesiska sköldpaddorna. Atlantis 
 
Lund, Vera, text, William går till doktorn (tills m Andrzej Ploski, ill, ej deb). Artibus 
 
Nilsson Thore, Maria, 1975-, Molly och molnet. Rabén & Sjögren 
 
Olsson, Malin, text, Frejas katter. Bild Inga-Lill Åblad. Försäljningsspektrum Syd 
 
Qwiberg, Tina-Marie, Det här är Bertil. Natur & Kultur 
 
Rask, Peo, 1958-, text, Flirtboken (tills m Jeanette Milde, ill, ej deb). Alfabeta 
 
Ringström, Pernilla, text, 1973, Benjamin är, Benjamin blir. Bild Camilla Peurell.  
Egmont Kärnan 
 
Segergren, Göran, 1938-, Klockan i Örkelljunga. Drakabygget konsthall 
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Selander, Margareta, 1955-, text, Isabel – tusen mil hemifrån. Alfabeta 
 
Sigebo Roswall, Carina, 1951-, text, Resan till månens baksida. Bild Ehud Shafrir. 
Gondolin 
 
Teleman, Sara, 1972-, text, Gammal kaviar (har även gjort boken Pirr 2004). Bonnier 
Carlsen 
 
Tormalm, Ann-Mari, 1939-, text, Hedda och Nallen som visslade. Bild Pia Alfredsson. 
Jungeströms 
 
Wallin, Peter, 1958-, ill, Draken Karies och Riddare Fluor (tills m Dan Larsson, text, ej 
deb.). Raketförlaget 
 
Wirdheim, Erik och Julia text, Vera och Viktor upptäcker Thailand. Wirdheim Culture 
 
Wågö, Vanja, De gröna stövlarna. SIH förlag 
 
 
Kapitelböcker (16 böcker (38%) av 42)  
 
Amnell, Gabriella, 1976-, text, Sagan om tomtetrollet Pip. Bild Jessica Ideberg. 
Privatförläggare 
 
Arnell, Margareta, 1967-, text, Jannestunden. Bild Anna Jonsson. Privatförläggare 
 
Boström, Håkan, text, Husflugan Bertil, Bild Rolf Dahlström. Bäckströms förlag 
 
Dahl, Christina, Tessy på Österlen. Artograf 
 
Ekberg, Gunni, 1928-, text, Katten Lisa får ett hem. Bild Niklas Börjesson, 1969-. B4-
press 
 
Elwin, Segolsson, Anna-Karin, Katarina Averås, text. När pappa blev Skalle-Per Bild 
Karin Lundqvist. Privatförläggare 
 
Fröberg, Maria, 1973-, text, Nim, Alexander och morsavikarierna. Argasso 
 
Glentow, Gert, text, Spöket Albin. Gondolin  
 
Kindblom, Maria, 1964-, text (?), Värsta paketet, Hetty (tills m Martina Bigert ej deb). 
Bonnier Carlsen 
 
Leijer, Jessica, 1971-, Svirsky, Liv, 1972-, Sagan om trollet Tralle. Bild Anna Fernberg. 
Pfizer AB 
 
Lyrevik, Anna, 1963-, Lyrevik, Thomas, Nora från Ingenstans. Opal 
 
Mayes, Diana, 1962-, text, Nya Sagopärlor. Bild Caroline Röstlund, 1972-. Dianas 
bokförlag 
 
Melesjö, Göran, 1950-, text, Muselane och Muselina.  Bild Anna Persson. Atremi 
 
Nilsson, Frida, 1979-, Kråkans otroliga liftarsemester. Natur & Kultur 
 
Nordenskiöld, Jonna, 1971-, text,  Fia plus 1 och 1/2. Bild Klas Fahlén. Bonnier Carlsen 
 
Sköld, Mattias, 1975, ill., Tant Alidas hemlighet (tills m Ulla Öreby ej deb.). Atremi 

12 



 
 
Mellanåldersböcker (10 böcker (10%) av 95)  
 
Danielsson, Per, 1948-, text, Den oförglömliga julen. Bild Madeleine Nilsson. Marcus 
förlag 
 
Erixon, Niklas, 1962-, text & ill., Eulalia stjärnvind . Privatförläggare 
 
Johansson, AnnCatrin, 1978-, text, Tänk dig ett mirakel!  Bild Jenny Holmlund. 
Ekelunds förlag 
 
Lindblom, Cathrine, Fåglarnas befrielsefront. HLT – Härjedalens Litteratur och Text KB 
 
Orwin, Charlotte, 1963-, text, Satsa eller krascha, Allt att vinna. Bonnier Carlsen 
 
Pönni, Monica, Den hemliga stigen. Bild Arne Lindgren, 1934 -. Privatförläggare 
 
Rosenblad, Johan, text, Simos Drömmaren. Demonernas portar. Wela förlag 
 
Sjödén, Stellan, 1947-, text, Kasper och Osis. Bild Ida Branzell. Författarhuset 
 
Sällberg, Anita, text, Snökriget. Gondolin 
 
 
Ungdomsböcker (19 böcker (25%) av 77)  
 
Almqvist, Mats, 1955-, Ärliga månen. Ord & Visor 
 
Brinkemo, Per, 1960-, Ahmed Hassan Ali, text, Dumpad. Tiden 
 
Eriksson, Göran, text, Filip, Buster och ett ruggigt skott. Bonnier Carlsen 
 
Ghadban, Ryan, Vi var en familj i Betlehem. Alhambra 
 
Göransson, Mattias, 1972-, text, Proffsdrömmar. Bonnier Carlsen 
 
Holmlund, Karin, 1981-, text, När ingen ser. Bonnier Carlsen 
 
Liebenholtz Nordström, Birgitta, Du är inte uppkopplad på min hjärna. Privatförläggare 
 
Linder, Ankie, 1951-, text, Gränsen. Semnos förlag 
 
Mårtensson, Bodil, 1952-, text, Fyndet på havets botten, Delfinernas hämnd. Wahlströms 
 
Oravsky, Vladimir, 1947-, Daniel Malmén, 1979-, Zlata Ibrahimovics dagbok. h:ström -  
Text & kultur 
 
Pipping, Lisbeth, 1962-, Kärlek och stålull. Gothia 
 
Schwartz, Simonette, 1965-, text, Klotter och kärlek. Bild Avril. LL-förlaget 
 
Soneryd, Andreas, 1973-, text, En skejtares dagbok. Tiden 
 
Sorner, Christoffer, 1974-, text, Betong. Bonnier Carlsen 
 
Timgren, Katja, 1981-, Det jag inte säger. Rabén & Sjögren 
 
Wallqvister, Camilla, text, Under samma måne. Författarhuset 

13 



 
Vikström, Anna, 1972-, Kaxiga Katja. Opal 
 
Yngve, A. R., 1969-, Terra Hexa. Wela förlag 
 
Åberg, Gunnar, 1946-, Nattens mörker (tills m Jessica Wallentin, ill, ej deb). Hegas 
 
 
Faktaböcker (24 böcker (26%) av 91) 
 
Eklöv, Fredrik, 1974-, Rikard Olsson, 1967-, Partytrick som garanterat… Bild Stefan 
Eriksson. Lind & Co 
 
Eon, Elise, 1969-, text, Figges kunskapsklubb – Fabriken (tills m Jessica L ej deb). 
Gleerups 
 
Eriksdotter, Carina, 1962-, text, Lilla må bra-boken. Wahlströms 
 
Everdahl, Göran, 1964-, text, Bildningsakuten. Bonnier Carlsen 
 
Forssberg, Manne, 1983-, text, Kukbruk. Bild Daniel Eskils, 1977-. Wahlström &  
Widstrand 
 
Frankel, Maja, 1983- text, Vår förbannade rätt. Foto Tora Mårtens, 1978-. Atlas 
 
Glaumann, Hannah, 1973-, Steorn, Patrik, 1971-, text, En konstbok för barn. Rabén & 
Sjögren 
 
Haamer von Hofsten, Josefine, text & ill., Flyttahemifrånboken. Tiden 
 
Hjalmarsson, Anna, text, Figges kunskapsklubb – Vilda djur, Figges kunskapsklubb – 
Husdjur  (tills med Ylva Brännlund, ej deb.). Gleerups 
 
Langhorst, Johanna, 1971-, text, Änglish (tills m Jens Magnusson, ej deb). Bonnier 
Carlsen 
 
Leksell, Jonas, 1969-, text, Så blir du proffsig (tills m Per Gustavsson, ill, ej debutant) 
Rabén & Sjögren 
 
Lindegren, Clara, ill, Figges kunskapsklubb – Rymden. Gleerups 
 
Löfman, Karin, 1972-, text, Börja rida! Bonnier Carlsen 
 
Ohlsson, Ylva, Min eksembok (tills m Emil Henricson, ej deb). Fujisawa Scandinavia 
 
Ottosson, Mats, 1962-, Åsa Ottosson, 1960- text, Äventyret naturen. (tills m Filippa 
Widlund, ill, ej deb). Bonnier Carlsen 
 
Pedersen, Karsten, text & foto, 1952-, På strövtåg i mikrobernas värld. Microbiome 
 
Ribbing, Anna, 1964-, Bananflugor och kramsnö (tills m Matti Lepp, ill, ej debutant). 
Eriksson & Lindgren 
 
Rizzon, Anna, 1975-, Mormor är arkitekt. Byggförlaget 
 
Sörman, Anne, 1959-, text, Dima från Shatila i Libanon. Bild Birgitta Fagerlöf. LL-
förlaget 
 
Tamm, Anette, 1961, text & ill., Vikingar – kring hem och härd. Privatförläggare 
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Zetterlund, Maria, text, Hur jag blev jag. Natur & Kultur 
 
Åkervall, Sassa, text, Sov över, vetja. Bild Tina Olsson. Richter 
 
Östborn, Per, 1971-, text, Figges kunskapsklubb – Rymden. Gleerups 
 
 
Poesi (2 böcker (33%) av totalt 6) 
 
Albayrak, Zafer, 1959-, Drömfröken. Diaspora 
 
Lönnqvist, Li, text, Nästan vuxen, nästan fri, nästan kär, nästan-. Britt-Maries förlag 
 
 
Sagor (4 böcker (57%) av totalt 7)  
 
Brenckert, Eva, 1955-, text, Tristan och Isolde. Bild Lars Oluf Kolsrud. Lindskog Förlag 
 
Eriksson, Mona, 1942-, återberättare, Lättlästa sagor (Kungasonen och Messeria, Silvervit 
och Lillvacker, Snövit och de sju dvärgarna). Rabén & Sjögren 
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”Nåt så dumt kan bara tjejer komma på” om genus i bilderboken  
 
Föredrag den 8 mars 2005, Lena Kåreland  
 
 
Genusfrågor tycks stå högt på dagordningen för närvarande, och debatten om 
kvinnors eventuella underordning är stundtals intensiv. Diskussionen om 
könsskillnader är värdeladdad och väcker ofta starka känslor. Manligt och kvinnligt 
är inte bara en fråga om biologi utan handlar i hög grad om de förväntningar och 
krav som ställs på män och kvinnor, pojkar och flickor, något som för båda 
kategorier kan innebära både begränsningar och möjligheter.  
 
I Dagens Nyheter (7/3 2005) ställdes i en artikel frågan ”Hur är det att vara man?”. 
Ludvig Rasmussons slutsats var att det aldrig varit så lätt som nu att vara man – och 
så roligt. Han skrev också: ”På sextiotalet skulle vi vara velourmän. En del lättlurade 
män gick på det. De hade snickarbyxor, anlade glesa skägg och satt på golvet och åt 
linssoppa och var mjuka och förstående.” Även i barnlitteraturen dök velourmannen 
upp. Jag tänker på Alfons Åbergs pappa som uppenbarade sig på barnboksscenen 
1972. Hans mamma Gunilla Bergström har framhållit att hon, när hon skapade 
Alfons pappa, var påverkad av den feministiska debatt om mäns och kvinnors roller 
som förts under 60-talet. Att Alfons Åberg alltjämt har en väl etablerad ställning i 
förskolan framgår av det genusprojekt med inriktning på barn- och 
ungdomslitteratur i skolan, som jag tillsammans med fyra andra forskare under tre 
år har arbetat med.  En antologi som sträcker sig från förskolan till och med 
högstadiet kommer att ges ut hösten 2005.  
 
På 1960-talet startade på allvar den feministiska debatten i Sverige. Då skrev Eva 
Moberg 1961 om kvinnans villkorliga frigivning, en uppsats som blev något av en 
tändande gnista i debatten. Karin Westman Berg, litteraturdocent i Uppsala, 
introducerade  kvinnoforskningen på universitetet, vilket inte skedde utan motstånd. 
År 1976 utkom den av henne redigerade volymen Textanalys från könsrollssynpunkt, 
där bl.a. Barbro Werkmästers uppmärksammade analys av Elsa Beskows 
Tomtebobarnen ingick. I Hertha (1962:1) kritiserade sociologen Rita Liljeström 
pekboksutgivningen, där den skära pekboken riktade sig till flickor och den blå till 
pojkar.  
 
Genus handlar om samhällets organisering av relationer mellan män och kvinnor och 
om de konsekvenser som blir följden av rådande genussystem. Kategoriseringen 
man – kvinna är grundläggande i samhället. Alltifrån det att man på BB konstaterar 
barnets kön sker en sortering av män och kvinnor på olika nivåer, strukturellt, 
symboliskt och individuellt. Genusforskningen har utvecklats till ett brett 
kunskapsfält med olika inriktningar såsom jämställdhetsforskning som behandlar 
kvinnors och mäns lika rättigheter i samhället, kvinnoforskning som särskilt 
intresserar sig för kvinnors förhållanden och villkor i samhället såväl som i 
litteraturen, manforskning med fokus på män och manlighet och queerforskning som 
studerar gränsöverskridande identiteter, företrädesvis sexualitet. I forskningen 
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används både termerna kön och genus, varvid kön ofta får stå för det biologiska, 
medan genus betecknar det konstruerade könet, det som är beroende av historiska, 
kulturella och sociala förhållanden.  
 
En utgångspunkt för det ovan nämnda genusprojektet är att skönlitteratur kan spela 
roll för barns uppfattning om genus. Litteraturen förmedlar, dolt eller mer öppet, 
sociala och kulturella bilder, och den ger också uttryck för föreställningar om kön, 
om manligt och kvinnligt. Böckernas utformning med avseende på genus kan 
därmed ha betydelse för barns förståelse för vad som är manligt och kvinnligt. Min 
genomgång ägnas framförallt konstruktionen av genus i bilderböckerna, och den 
koncentreras till titlar som visat sig vara mycket lästa i förskolan. Tidigare forskning 
tyder på att barn helst vill läsa böcker där huvudpersonen är av samma kön som de 
själva. Bilderboksutgivningen har under en lång följd av år haft fler manliga 
huvudpersoner än kvinnliga, något som gett pojkar fler identifikationsmöjligheter. 
Men det förekommer en del böcker där det finns en viss osäkerhet om personernas 
kön. Ett sådant exempel är Tove Janssons Vem ska trösta Knyttet? Knyttet, iförd 
högklackade skor, är en antihjälte, vars könsmarkering både visuellt och textuellt är 
vag och motsägelsefull. Knyttets manlighet är kraftigt nedtonad. En annan androgyn 
barnboksfigur är Inga Borgs Plupp, vars namn inte ger några särskilda konnotationer 
i genushänseende. I sammanhanget kan nämnas även böckerna om bävern Castor av 
Lars Klinting räknas. Castor är lika hemmastadd med synålen som med hammaren. 
Han bakar och mekar med cykeln med samma godmodiga vänlighet.  
 
En kvinnlig könsöverskridande protagonist finner vi i grisflickan Olivia, som 
förekommer i några bilderböcker av Ian Falconer. Denna förmänskligade gris är 
påhittig, företagsam och gillar att uppträda. Hon tycker om att ha publik, och hon 
både hörs och tar plats. Olivia prövar och leker med olika roller, i linje med 
queerteoretikern Judith Butlers teorier om att kön är performativt, något som skapas 
genom upprepade handlingar. Bilden av den prydliga och välartade flickan utmanas 
i den svenska bilderboken Sigrid ett svin av Sara Kadefors och Annika Johansson. 
Gränsen mellan människa och djur tänjs till det yttersta i denna berättelse i 
groteskens form om en stark flicka som driver igenom sin egen vilja. Det handlar om 
såväl maktkamp mellan barn och föräldrar som kvinnlig självhävdelse och ett 
ifrågasättande av de krav som ställs på småflickors uppträdande.  
 
Det är även av intresse att studera vuxenvärldens beteende. Det finns en tendens i 
flera böcker att fäderna och andra män ofta står för det lekfulla och det 
äventyrsbetonade i sin relation till barnen. Mödrarna däremot svarar för stabilitet 
och trygghet. Ett exempel är Ulf Starks När pappa visade mej världsalltet. Den 
prudentliga tandläkarpappan tar en kväll med sig sin son ut för att titta på 
stjärnhimlen. Utflykten sker visserligen mer sker på den vuxnes villkor än på 
barnets, men det rör sig ändå om ett äventyr, ett avbrott från de dagliga rutinerna. 
Det är betecknande att mamman får stanna hemma. Hon skickar ut de två männen 
med milda förmaningar, och hon välkomnar dem när de kommer hem med 
smörgåsar och varm dryck. Exempel på männens större benägenhet för lek finns 
redan i Elsa Beskows tant-böcker. För vem är det som leker i tanternas värld? Jo, det 
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är den vanligen så stränge Herr Blå som då och då släpper loss tillsammans med 
Petter och Lotta. I Tant Bruns födelsedag leker han indianer och vita och slaget vid 
Narva samt bygger iglos ute i snön tillsammans med barnen.    
 
En lekfull man möter vi också i Sven Nordqvists böcker om Pettson och hans katt 
Findus, böcker som har en grundmurad ställning i förskolan. Böckerna 
vidareutvecklar mönster från Elsa Beskows nationalromantiska och idylliserande 
skildringar av det svenska bondesamhället. Den välstädade prydlighet som utmärker 
interiörerna i Beskows böcker finner man dock inte hos Pettson. Hos Pettson råder 
mer en villervalla av Pippi Långstrumpska dimensioner. Detta kan ges en 
genusförklaring, och Pettson har sin plats i raden av barnlitteraturens män, de må 
vara fäder eller ej, som uppvisar en lekfull och mindre ansvarstyngd attityd till 
tillvaron än kvinnor.  
 
Könsschabloner hittar man, mindre förvånande kanske, i en del klassiker som 
alltjämt behåller en framträdande position i förskolan. Margaret Reys Pricken brukar 
framhållas som en bok om allas lika värde, oavsett om man är vit eller prickig. Läst i 
ett genusperspektiv uttrycker den en patriarkal dominans och ett maskulint 
maktutövande. De två föräldrarna, Mamma Kanin, mor till Pricken, och Herr Brun, 
pappa till Lill-Vit är tacksamma att ställa mot varandra. Föräldraskapet betonas som 
framgår redan i presentationen av figurerna. Modersrollen framhävs i beteckningen 
”Mamma Kanin”, medan pappan neutralt kallas ”Herr Brun”. Han är således inte i 
första hand förälder. De båda föräldrarna beter sig också enligt konventionerna för 
manligt och kvinnligt beteende. I genushänseende är det även intressant att jämföra 
de två barnen, pojken Pricken och flickan Lill-Vit. Manlig aktivitet och företagsamhet 
kontrasteras då mot kvinnlig passivitet. Samtliga figurers underordning respektive 
överordning gestaltas tydligt i bokens illustrationer.  
 
Som framgått är det vanligt med förmänskligade djur i bilderböckerna. Djuren är 
ofta inte könsneutrala, något som t.ex. kan studeras vid en jämförelse mellan Benny i 
Barbro Lindgrens och Olof Landströms böcker Nämen Benny och Jamen Benny och 
Eva Erikssons berättelser om Malla, Malla handlar och Malla cyklar. Bennys och Mallas 
beteende ligger i linje med vad forskning om relationer mellan föräldrar och barn 
samt mellan personal och barn i förskolan gett vid handen. Mödrar förmedlar mer 
ängslan till flickor. Flickor både söker och får tröst i större utsträckning än pojkar, 
vilka oftast ges lösare tyglar. Benny bygger upp sin manliga identitet genom att vara 
annorlunda och genom att betona det som är olikt det kvinnliga. Han protesterar, 
medan Malla inte tycks ha något behov av revolt. Benny är en liten argsint rebell och 
Malla en snäll liten hjälpreda. Benny rör sig i en offentlig, manlig sfär. Han är ute i 
världen på egen hand, medan Malla främst agerar i intimitetssfären, i en 
kvinnodominerad värld.  
 
Anna Höglunds böcker är lämpliga att studera i ett kvinnoperspektiv. Höglund 
gestaltar gärna kvinnors speciella livsvillkor, präglade av längtan och en känsla av 
instängdhet. Hennes böcker om Mina och Kåge, två björnar som agerar som 
människor, belyser konflikten mellan manlig aktivitet och kvinnlig väntan. I Mina går 
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sin väg blir Mina besviken när Kåge drar i väg med Mullvaden och lämnar Mina åt 
sitt öde. Men jag, då säger hon, och riktar på kvinnors vis sin besvikelse över Kåges 
beteende mot sig själv. Det bästa vore väl om jag inte fanns?, funderar hon, tankar 
som ligger i linje med studier som visar att flickor har en benägenhet att inom flera 
områden uppfatta sig själva som sämre än pojkarna och att värdera det som de själva 
sysslar med som mindre betydelsefullt. 
 
Ett traditionellt manligt beteende finner vi böckerna om Mulle Meck, huvudperson i 
George Johanssons och Jens Ahlboms svit av böcker om en medelålders händig man 
som gärna snickrar och bygger. Böckerna rör sig i en typiskt manligt sfär, och en 
kvinnlig huvudperson i dessa böcker hade varit ett klart normbrott. En bok som 
bryter mot könsstereotyper är Ulf Nilssons och Eva Erikssons Lilla syster kanin. Boken 
handlar om en kaninpojke som tålmodigt och kärleksfullt sköter om sin lillasyster 
precis som en mamma som vårdar sin baby. Holländaren Max Velthuijs har i flera 
böcker berättat om en förmänskligad grodas aktiviteter tillsammans med andra djur. 
I Grodan hittar en vän har grodan stött på en övergiven nalle i skogen. Grodan ger 
prov på ett omvårdande beteende av traditionellt kvinnligt slag. Han matar nallen, 
läser sagor på kvällen och pysslar om den på alla sätt. Grodan är lika ömsint och 
vårdande som storebrodern i Lillasyster Kanin.  
 
Vårt studium av ett antal bilderböcker i förskolan har i många avseenden gett bilden 
av ett samhälle, där det råder ett genussystem, där manligt och kvinnligt hålls isär. 
Med tanke på den forskning som tydligt visat att könet är en ordnande princip redan 
i förskolan är det viktigt att barnen i litteraturen möter exempel på alternativa 
beteenden. Det kan hjälpa dem att bli medvetna om att det finns många sätt att vara 
på, vilket inte behöver vara avhängigt av kön, om man är flicka eller pojke. Pojkar 
leker helst med pojkar och flickor med flickor, och särskilda flick- och pojkkulturer 
utvecklas på så sätt. Det tycks vidare som om flickor och pojkar finner det både mer 
statusbemängt och mer roligt att vara pojke/man än flicka/kvinna. På så sätt råder 
redan i förskolan det slags genuskontrakt som innebär att pojkarna har och ges mer 
makt än flickorna. Litteraturen förmedlar som vi sett ofta samma budskap, även om 
det också finns undantag. Undantagen borde dock bli fler.  
 
 Artikelns rubrik ”Nåt så dumt kan bara tjejer komma på” är hämtad från Signes 
otroliga hemlighet av Angelika Glitz och Annette Swoboda, 1998, översättning från 
tyska. 
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Så gott som vuxen - skönlitteratur för de övre tonåren 
 
Föredrag den 10 mars 2005, Monika Staub 
 
När jag tackade ja till detta föredrag var tanken att jag skulle tala om litteratur för 
unga vuxna. Det kändes naturligt, eftersom jag som ungdomsbibliotekarie i skånska 
Höganäs byggt upp en verksamhet för unga vuxna och arbetat med åldersgruppen 
under fyra år.  
 
Men vad menar vi egentligen med unga vuxna? I bokhandeln är det oftast uHc-
böcker (alltså böcker för åldersgruppen 13 år och uppåt) som innehåller särskilt 
många eller särskilt explicita sexscener. För mig innefattar begreppet unga vuxna 
mycket mer än avancerade uHc-böcker. Unga vuxna är en fackterm inom biblio-
teksvärlden som ursprungligen kom från USA, där man tidigt började arbeta med 
young adults, dvs. ungdomar som i samhällets ögon är vuxna men som fortfarande 
går någon utbildning eller på annat sätt inte har kommit in i ett traditionellt vuxenliv 
med heltidsjobb och familjeansvar. I Sverige har det de senaste 10 åren vuxit fram ett 
antal biblioteksverksamheter som samlas under begreppet unga vuxna. Till 
pionjärerna räknas Lila rummet i Alingsås och Ungt forum i Malmö. Nu senast har vi 
i Stockholm fått Punkt Medis vid Medborgarplatsens bibliotek. 
 
När man bygger upp en verksamhet för unga vuxna börjar man vanligtvis inte med 
ett bokbestånd, utan med människor. Man samlar intresserade ungdomar och sedan 
bygger man tillsammans upp den verksamhet man har enats om.  
 
Vad gör då dessa unga vuxna? Fastän de kommer till biblioteket är det långt ifrån 
alla som är storkonsumenter av litteratur. Målet är i regel att besökarna ska vara 
aktiva, t.ex. i workshops eller genom att själva anordna offentliga kulturarrange-
mang. Något som har kännetecknat ganska många av våra svenska verksamheter har 
varit skrivandet. Poängen är att ge utrymme att mötas, inspirera varandra, tänka i 
nya banor. Verksamheten speglas förstås i mediebeståndet. Vårt bestånd i Höganäs 
innehöll politisk litteratur, många tidskrifter, böcker om skrivande, film, musik och 
rollspel, material om olika utbildningar, biografier och mycket skönlitteratur. 
 
Det är ingen nyhet att det finns ett åldersglapp mellan huvudpersonerna i böckerna 
och deras läsare. 13-åringar läser böcker skrivna för 15-åringar, och 15-åringarna 
klarar sig kanske på de mest avancerade uHc-böckerna. Men har man hunnit bli 17-
18 år känns det nog som om böckerna på ungdomsavdelningen tar slut. Besökarna 
på avdelningen för unga vuxna i Höganäs var mellan 15 och 20 år och läste mest 
vuxenlitteratur. De läste fantasy, böcker av typen Naiv.Super (Erlend Loe), Dave 
Pelzer, etablerade poeter och alternativa diktantologier. Mycket populära var 
estradpoeter som Lina Ekdahl, Bob Hansson, Johannes Anyuru och Daniel 
Boyacioglu. Att läsa uHc-böcker verkade förknippat med en viss nostalgi, ungefär 
som att läsa Kamratposten. Det hände att någon bad mig om tips på en ”sån där riktig 
ungdomsbok”. 
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Och visst finns det titlar bland uHc-böckerna som man kan tipsa en 17-åring om. Vi 
kan inte heller förutsätta att alla ungdomar har kommit lika långt i sin läsutveckling. 
När jag nu har gått igenom förra årets ungdomslitteratur har jag därför försökt hitta 
de böcker som borde kunna fungera i de övre tonåren. I litteraturlistan har jag samlat 
ett urval titlar med korta kommentarer om bokens innehåll och huvudpersonens 
ålder, så får var och en själv prova sig fram. För att skapa en övergång till 
vuxenlitteraturen har jag tagit med några få av de vuxenböcker som redan har gjort 
succé bland unga vuxna.  
 
Årgång 2004 
 
Det har länge pratats om hur mycket hemskheter som förekommer i de nutids-
realistiska ungdomsböckerna. Ibland känns det som om författarna tävlar i vem som 
lyckas bocka av flest problem – ätstörningar, incest, mobbing, självmord, droger, 
gruppvåldtäkter och minst en död familjemedlem är närmast vardagsmat.  
 
Den senaste tiden har det kommit flera ungdomsböcker som är om möjligt ännu 
mörkare, fastän de inte bjuder på samma smörgåsbord av hemskheter. Istället för-
djupar sig författaren i ett ämne på ett sätt som får boken att likna en psykologisk 
thriller. Jag tänker exempelvis på Vilda gröna ögon, där Joyce Carol Oates målar ett 
skrämmande porträtt av en 14-årig flickas familj – pappan som tar till psykiskt och 
fysiskt våld för att upprätthålla skenet av den lyckliga kändisfamiljen, mamman som 
slits mellan sin överlevnadsinstinkt och att vilja hålla masken inför barnen, och 
barnen vars verklighetsuppfattning styrs av pappans järnvilja. Jag läste boken med 
växande obehag. Liknande olustkänslor vållade mig Den sista väktaren, Robert 
Harnums berättelse om en 17-årig basketbollstjärna som råkar döda fyra människor i 
en så kallad skolmassaker och sedan närmast oengagerat följer den egna rättegången. 
 
Jag är osäker på vad ungdomarna själva tycker om den här sortens litteratur. Ibland 
misstänker jag att dessa ”hemska” böcker måste ha verklighetsbakgrund för att 
riktigt fängsla sina läsare, så som i Marklunds Gömda och Asyl, Pelzerböckerna m.m. 
Bland förra årets ungdomsböcker har vi Dumpad, den sanna berättelsen om en 
somalisk pojke som efter att ha vuxit upp i Sverige lämnades åt sitt öde i Somalia. 
Vingklippt ängel av Berny Pålsson, om en tonårsflickas odyssé genom missbruk, 
psykoser och självmordsförsök klassas inte ens som biografi utan som facklitteratur 
(psykologi).  
 
Sedan finns det böcker som är fiktiva men som ligger ganska nära verkligheten, som 
vissa av Christina Wahldéns romaner. I förra årets utgivning har vi Ingen behöver veta, 
om en kvinnas sexuella övergrepp mot sin systerson. Wahldén vill gestalta brott som 
begås i verkligheten på ett mänskligare sätt än hon är tillåten att göra i sitt arbete 
som kriminalreporter. Fler böcker som levandegör människoöden är Deborah Ellis 
böcker om Afghanistan, och Uri Orlevs böcker om andra världskriget. 
 
Lite uppgivet brukar vi litteraturförmedlare efterlysa roliga böcker för ungdomar. 
Inte heller i förra årets bokutgivning är det humorn som dominerar. En av de få 
roliga böckerna är en tokig brevroman med titeln Dumma byxa ut och gå när man 
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nappar på en tå, skriven av Vladimir Aurum Oravsky. Breven är skrivna av en tonårs-
flicka som älskar Bertböcker, och hennes skruvade humor påminner faktiskt en del 
om Jacobsson/Olsson.  
 
En annan stark tjej med självdistans är Blenda i Anita Eklund Lykulls senaste bok 
Blendas bekännelser. Blenda har tagit studenten och jobbar på en pizzeria fastän hon 
egentligen borde satsa på sin musikaliska begåvning. Problemet är att Blenda väger 
114 kilo. Hon är övertygad om att ingen kommer att ge henne en chans som 
sångerska eftersom hon är så tjock. Blenda berättar med en blandning av ilska, 
frustration och humor om sitt matmissbruk, om förödmjukelser men också om äkta 
vänskap.    
 
Bland framtidsskildringarna skulle jag vilja framhäva Avig, skriven av norrmannen 
Harald Rosenlöw Eeg. Titeln syftar på en handfull barn, som på grund av olika 
”handikapp” har uteslutits från det perfektionistiska framtidssamhälle de fötts in i. 
Folk i detta samhälle svär på köplagen istället för på Bibeln, solen skiner aldrig, och 
skogar är ett minne blott. Hugade föräldrar köper barnfrön i speciella butiker, och 
blir sedan barnet inte perfekt reklamerar föräldrarna varan. De fyra barnen i Avig är 
sådana returnerade exemplar, som räddats av en godhjärtad kvinna i barnfröbutiken. 
Avig är en mycket udda bok, med ett poetiskt och inte helt lättläst språk. Den kräver 
att man är van läsare, och att man uppskattar böcker som skiljer sig från mängden.  
 
En annan bok som bryter mot ungdomsboksmallen är Jinx av Margaret Wild. Utifrån 
handlingen skulle man kunna tycka att det rör sig om en typisk ungdomsroman 
kryddad med ett självmord och ett slagsmål med dödlig utgång. Men Wild har valt 
en form som gör boken mycket mer njutbar än så. Hon berättar sin historia i korta, 
koncentrerade texter som liknar dikter. Familjelivet skildras med mycket värme, 
vilket bidrar till det sympatiska helhetsintrycket. När två viktiga personer i Jens 
närhet dör inom kort tid börjar hon tro att det är hon som för otur med sig. Det är då 
hon blir Jinx, olycksfågeln, men tack vare familj och vänner lyckas hon ta sig igenom 
den svåra perioden. Boken är lättläst utan att vara förenklad. 
 
En annan bok som sticker ut från mängden är Skuggan av den randiga vargen, skriven 
av Sonya Hartnett. Romanen utspelas i en liten håla på den australiensiska landsbyg-
den. 23-årige Satchel bor kvar hos sina föräldrar som han inte vill lämna i sticket, 
fastän alla hans jämnåriga har lämnat bygden. Pappan är psykiskt sjuk, mamman 
sliter som sjuksköterska, och Satchel själv försöker bidra så gott han kan. Författaren 
beskriver familjens situation mycket nyanserat. När Satchel är ute och hugger ved i 
skogen får han syn på ett märkligt djur, som han först tror är en förvildad hund. Kan 
det ha varit en pungvarg, en förmodat utdöd djurart? Satchel fortsätter med sitt 
inrutade och ensamma liv men det mystiska vargdjuret har redan satt igång en 
förändring.  
 
Pirater! av Celia Rees är en bok som först inte lät som något att sätta i händerna på 
unga vuxna. Boken är en riktig äventyrsberättelse om en slavflicka och en 
köpmansdotter som blir bästa vänner – och sjörövare. Men tilltalet är vuxnare än jag 
trodde, och trots att en köpmansdotter på 1700-talet kanske inte riktigt var så liberalt 
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sinnad som Nancy i boken tycker jag om hennes samhällskritik. Förutom fantasy-
böckerna, som utgör en stor del av utgivningen 2004, är det böcker som Pirater! som 
tillåter de äldre ungdomarna att uppslukas av en helt annan värld.  
 
Eftersom poesi och skrivande spelar en stor roll i unga-vuxna-kretsar har jag tagit 
med ett antal diktsamlingar på litteraturlistan. Bland dem skulle jag vilja peka på 
Daniel Boyacioglus senaste diktsamling med titeln Gråter aldrig samma tårar två 
gånger. Daniel Boyacioglu har blivit känd i hela landet för sina föreställningar, där 
han nästan rappar fram sin poesi. Jag är mycket imponerad av hans sätt att arbeta 
med ljudassociationer och ordlekar. Boken innehåller en CD-skiva, precis som förra 
diktsamlingen Istället för hip-hop. På skivan finns utdrag ur en radioteaterpjäs som har 
varit på turné, alltså inte dikterna i boken.  
 
Jag avslutar denna högst ofullständiga genomgång med en tecknad serie som har fått 
stor uppmärksamhet internationellt, och som nu håller på att ges ut på svenska. Den 
tillhör genren självbiografiska serier och handlar om en flickas uppväxt i Iran vid 
tiden för den islamistiska revolutionen och hur denna påverkar hennes liv. Persepolis 
är skapad av Marjane Satrapi och kommer ut i fyra delar.  
 
Min tanke har varit att ställa förra årets bokutgivning mot bakgrund av den litterära 
scen som många ungdomar rör sig på. Utifrån mina egna erfarenheter av arbetet med 
unga vuxna har jag försökt lyfta fram vissa titlar som kan tänkas fungera, trots att de 
äldre ungdomarna ofta anser det ohippt att läsa annat än vuxenlitteratur. Det är 
förstås omöjligt att sia om vilka böcker som kommer att göra succé, men jag hoppas 
att litteraturlistan kan tjäna som ett underlag för boktips i en eller annan form. 
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Så gott som vuxen – ett axplock 
 
Spänning 
 
Skulden / Cannie Möller. Bonnier Carlsen.  
 
Inga livstecken / Inger Frimansson. Bonnier Carlsen. 
 
Farligt vatten / Emma Vall. Alfabeta. 
 
Plåtad / Victor och Stefan Estby. Lindelöw. 
 
Låt den rätte komma in: skräckroman / John Ajvide Lindqvist. Ordfront. 
 
 
”Hemskt men sant” 
 
Vingklippt ängel / Berny Pålsson. Forum. 
 
Kårnulf was here / Josefine Adolfsson. Bokförlaget Atlas. 
 
En spricka i kristallen / Cecilia von Krusenstjerna. Bonnier fakta. 
 
Dumpad / Per Brinkemo. Tiden. 
 
Vi var en familj i Betlehem / Ryan Ghadban. Alhambra. 
 
På flykt / Uri Orlev. Rabén & Sjögren. 
 
Lerlägret / Deborah Ellis. Bonnier Carlsen. 
 
Aylas saga / Pia Höjeberg. Apec. 
 
Ingen behöver veta / Christina Wahldén. Tiden. 
 
 
Utvecklingsromaner 
 
Skuggan av den randiga vargen / Sonya Hartnett. Bonnier Carlsen. 
 
Dansar Elias? Nej! / Katarina Kieri. Rabén & Sjögren.  
 
Blendas bekännelser / Anita Eklund Lykull. Rabén & Sjögren 
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Brev från ljusårs avstånd / Jostein Gaarder. Rabén & Sjögren  
 
Ett hörn av universum / Ann M. Martin. B. Wahlström. 
 
 
Kärlek 
 
Under ytan / Cecilia Lidbeck. Rabén & Sjögren  
 
Jag vill / Kari Levola. Söderströms. 
 
Rani & Sukh / Bali Rai. Tiden. 
 
Det jag inte säger / Katja Timgren. Rabén & Sjögren 
 
Hur kär får man bli / Katarina von Bredow. Rabén & Sjögren 
 
Jag vill vara Ella / Pernilla Gesén. LÄTTLÄST. LL-förlaget. 
 
Nära oss / Håkan Larsson. Gondolin.  
 
Vatten och eld / Håkan Larsson. Gondolin.  
 
Skynda långsamt / Håkan Larsson. Gondolin.   
 
 
Psykologiska thrillers  
 
Vilda gröna ögon / Joyce Carol Oates. Bonnier Carlsen. 
 
Den sista väktaren / Robert Harnum. Tiden. 
 
Om jag inte hade sett honom / Kevin Brooks. Rabén & Sjögren. 
 
Anklagad / Robert Cormier. Rabén & Sjögren. 
 
 
”Tonårshelvetet” 
 
Jinx / Margaret Wild. Bonnier Carlsen.  
 
När ingen ser / Karin Holmlund. Bonnier Carlsen.  
 
Zip / Elvira Birgitta Holm. Bonnier Carlsen.  
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Vilken tur jag har / Alexa Hennig von Lange. Alfabeta. 
 
Min bror Benjamin / Ingrid Carlberg. Rabén & Sjögren. 
 
Skaver / Titti Persson. Wahlström & Widstrand. 
 
Dumma byxa ut och gå när man nappar på en tå / Vladimir Aurum Oravsky. 
Isabergs. 
 
Solprinsen / Per Nilsson. Rabén & Sjögren. 
 
Flytta in: andra boken om Rich / Kate Cann. Tiden. 
 
Ung & kåt / Melvin Burgess. Richters. 
 
Betong / Christoffer Sorner. Bonnnier Carlsen. 
 
Lilla palatset / Inger Brattström LÄTTLÄST. Ericsson & Lindgren. 
 
Adjö, adios! Jag måste hem / Annika Holm. Alfabeta. 
 
Fettot / Carolina Falck. LÄTTLÄST. LL-förlaget. 
 
 
Idrott  
 
En skejtares dagbok / Anders Soneryd. Tiden. 
 
Tröja nummer 10 / Hans Erik Engqvist. Bonnier Carlsen. 
 
Filip, Buster och ett ruggigt skott / Göran Eriksson. Bonnier Carlsen. 
 
 
Fantasy 
 
Silverapan / Gunila Ambjörnsson. Bonnier Carlsen. 
 
Resan till Kejsaren / Ylva Karlsson. Alfabeta. 
 
Mörkrets tjänare / Holly Black. Rabén & Sjögren.  
 
Abarat: magiska dagar, gåtfulla nätter / Clive Barker. Richters.  
 
Under lysande måne / Lian Hearn. Bonnier Carlsen. 
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Den stora fredens krig / Niklas Krog. Rabén & Sjögren. 
 
Riddarkungen / Kevin Crossley-Holland. Alfabeta. 
 
Kampen om kejsardömet / Herbie Brennan. Richters. 
 
Salamandastron / Brian Jacques. Bonnier Carlsen. 
 
Lutras pärlor / Brian Jacques. Bonnier Carlsen. 
 
Stravaganza: stjärnornas stad / Mary Hoffman. Alfabeta. 
 
Artemis Fowl: akten / Eoin Colfer. Richters. 
 
Mellan himmel och helvete / Eoin Colfer. Richters. 
 
 
Framtidsromaner, dystopier 
 
Avig / Harald Rosenlöw Eeg. Kabusa böcker. 
 
Cosmo Hill: parasiterna / Eoin Colfer. Richters. 
 
Exodus / Julie Bertagna. Richters.  
 
 
Äventyrsromaner 
 
Pirater! De kvinnliga piraterna Minerva Sharpes och Nancy Kingtons sanna och 
märkliga äventyr / Celia Rees. Rabén & Sjögren. 
 
Vrakplundrarna / Iain Lawrence. Berghs. 
 
Jag har en drakfisk i magen / Örjan Persson. Rabén & Sjögren. 
 
 
Poesi 
 
Gråter aldrig samma tårar två gånger / Daniel Boyacioglu. Tiden.  
 
Homecomingqueen / Anna Jörgensdotter. Albert Bonniers.  
 
Rapport från mitt hjärta. SPES BRIS. 
 
Orden brinner i hjärnan / red. Malin Isaksson. En bok för alla. 
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Ton år / Liv Anderson, Johanna Wester. Recito. 
 
Då tystnaden upphör / utg. av sockerdricka.nu 
 
Posten brinner / Mikael Aaby Ericsson. Page direct. 
 
Halleluja liksom / Bob Hansson. Utkommer 2005 på Wahlström och Widstrand 
 
 
Tecknade serier 
 
Persepolis / Marjane Satrapi. Galago/Ordfront. 
  
Queer as Karin / Sanna Lindström, Teresa Oliw. Kabusa böcker. 
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Den hemliga trädgården 
Föredrag den 15 mars 2005, Maria Bergstrand, Sven Hallonsten 
 
Det är dags att ge sig av 
längs resenärernas leder 
Plocka samman det du söker 
och se till att du är redo 
Var än vi färdas 
kommer det att finnas karavaner 
 
(dikt av Véronique Tadjo, författare, målare, illustratör, uppväxt i Elfenbenskusten, 
numera bosatt i Sydafrika. Medverkade med flera illustrationer i Mandelas sagobok, 
2003. Dikten är publicerade i Karavan nr 2/2003 och är översatt av redaktören, 
Birgitta Wallin) 
 
Äventyret kan börja. Lyft blicken, karavanen väntar otåligt 
 
Hej och välkomna till Den hemliga trädgården. Maria Bergstrand och jag, Sven 
Hallonsten från Barnängens världsbibliotek ser detta som ett hedersuppdrag. 
För många av er är nog den här trädgården inte särskilt hemlig, och vår absoluta 
strävan är att häva hemligstämpeln. Det är syftet med nätverket, att öka kunskapen 
om barn- och ungdomslitteraturen från Afrika, Asien, Latinamerika och 
Mellanöstern och därmed åstadkomma en ordentlig ökning av antalet översättningar 
till svenska. Berättandet ska sättas i fokus, dvs. ge all världens berättelser en reell 
chans, inte bara de som finns inom den västerländska kultursfären. 
 
Macondo - vägvisare till världslitteraturen (www.macondo.nu) startade 2002 och är 
en databasbaserad uppslagsbok om all till svenska översatt litteratur från Afrika, 
Latinamerika och så småningom också Asien och Mellanöstern. Här finns 
världsdelskartor med klickbara länder, författarlistor, litteraturhistoriska texter, 
andra artiklar och en nyhetssida. Barnboksdelen färdigställdes under 2004 och 
innehåller texter av Britt Isaksson om respektive lands barnboksproduktion, olika 
genrer o.s.v. Dessutom finns texter om varje författare och om varje verk. 
Webbplatsen drivs av Barnängens världsbibliotek och är ett samarbete med 
bokförlaget Tranan, UBV Latinamerika m.fl. Kulturrådet, Sida och Stiftelsen 
Framtidens Kultur har bidragit ekonomiskt. Macondo är en gratistjänst väl lämpad 
för skol- och biblioteksbruk. Nätverket Den hemliga trädgården bildades inför 
Bokmässan i Göteborg 2004. Syftet var att göra något opinionsbildande för att 
uppmärksamma världslitteraturen. Namnet är hämtat från den brasilianska 
författaren Ana Maria Machado, som talade om barnböckerna som en trädgård när 
hon år 2000 mottog H C Andersen-priset. Se vidare förordet i häftet Den hemliga 
trädgården. Kärntruppen i nätverket består av Barnängens världsbibliotek, IBBY 
Sverige, Internationella biblioteket och Svensk Biblioteksförenings båda 
specialgrupper för Afrika, Asien och Latinamerika respektive mångkulturell 
biblioteksverksamhet. Senare har tillkommit en lång rad organisationer och grupper, 
mera löst knutna till nätverket.  

31 



 
Häftet Den hemliga trädgården trycktes i 5000 ex och fick en väldigt positiv respons. 
Det delades ut gratis på Bokmässan och sen har beställningarna strömmat in från 
skolor och bibliotek över hela landet. Uppenbarligen svarade initiativet mot ett 
behov. Kunskapen om vad som finns och vad som saknades på området ökade 
markant. Det hela gav också en skjuts åt Macondos webbplats, där det finns mer att 
hämta. Ett stort tack till Tafelberg Publishers i Kapstaden, som generöst lät oss 
använda illustrationerna ur Mandelas sagobok i trädgårdshäftet. 
Ytterligare en trycksak togs fram till bokmässan, nämligen Världens bästa barnböcker, 
där man visade på ett urval goda barn- och ungdomsböcker som väntar på att bli 
översatta. Urvalet har gjorts av sakkunniga och tar upp viktiga och spännande 
författare och illustratörer som ännu inte har någon bok översatt till svenska. Flera av 
dem var nominerade till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, som t.ex. den 
japanske författaren och illustratören Ryôji Arai. Här finns alltså en kombinerad tips- 
och önskelista till förlagen. En utökad version av listan finns på webbplatsen 
Macondo (http://www.macondo.nu/intro_barn_bocker.htm). Där finns fler tips om 
bra barnböcker att översätta.  
 
Flera av de författare nätverket lyfter fram är eldsjälar som också engagerar sig 
mycket i läsfrämjande arbete i de regioner de kommer ifrån och några är dessutom 
själva översättare. Ana Maria Machado (Brasilien) har skrivit mer än 100 böcker som 
sålts i mer än 18 miljoner exemplar i 17 länder. Hon föreläser och arbetar med 
läsprojekt och kampanjer i hela Latinamerika och resten av världen. Hon har själv 
översatt många barnböcker och har ofta mötts av argumentet och den förutfattade 
meningen att barns uppfattning av kulturskillnader och annorlunda motiv-val gör 
att europeiska förlag väljer bort böcker från t.ex. Latinamerika. Hon säger: Var inte 
rädd för det annorlunda eller för moraliteter: låt böckerna själva gräla med varandra –läsarna 
vinner på det. … Det är för övrigt naivt att tro att det skulle finnas någon litteratur utan 
ideologi - den är bara mer eller mindre uttolkad. 

 
Författaren Meshack Asare (Ghana) besökte nyligen Sverige. Han bor delvis i 
London och reser mycket i hela Afrika, vilket speglas i motiven i böckerna som 
medvetet hämtas från olika länder bl.a. Nigeria, Zimbabwe och Namibia. A book is a 
window, säger han på sitt milda poetiska sätt When I take a book from far away I feel I 
have been transported and invited to participate in the experience of the people. This gives 
possibilities to add to our own way of seeing and doing.  Vad vi ser och gör som mycket 
unga blir del av oss för alltid. I come from a society that takes storytelling very seriously 
fortsätter han och berättar att alla barn i hans kultur uppmuntras att bli skickliga och 
självsäkra berättare. 
 
Var står vi idag? Nätverket lever vidare, allt fler ansluter sig. Vi diskuterar 
handlingsplaner och aktioner framför allt hur vi ska nå fram till förlagen. Hur 
undviker man att skuldbelägga förlagen för allt de missat eller inte givit ut. Genom 
konstruktivt arbete som seminarier och okonventionella samarbeten försöker 
nätverket övertyga förlagen om att de inte har råd att missa vagnen. Vi satsar också 
på nya grepp inför bokmässan i höst, kanske en slags pamflett och på 
Biblioteksdagarna genomförs ett seminarium. 
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Utgivningen – vårt egentliga ärende. Hur ser det ut?  
 
Svenska barnboksinstitutets statistik visar att i 2004 års utgivning fanns 712 översatta 
böcker varav 583 förstaupplagor (520 året innan) och 129 återutgivningar (133 året 
innan). Översättningarna utgör 50 % av den totala barn- och ungdomsboksutgiv-
ningen. Över 70% av översättningarna kommer från engelskan och överlag 
dominerar de europeiska språken totalt. 
 
Av förstaupplagorna var mindre än 2 % skrivna av författare från Afrika, Asien, 
Mellanöstern och Latinamerika. Då räknar vi inte Manga -serieböckerna - som utgjorde 
drygt 60 % av serieboksutgivningen och är ett särskilt fenomen. Med undantag av en 
bilderbok utgjordes samtliga översättningar från japanskan av Manga. 
 

2004 Förstaupplagor Återgutgivningar 
Bilderböcker 1  
Kapitelböcker 1 2 
Mellanåldersböcker 1  
Ungdomsböcker 3  
Faktaböcker 1  
Sagor  1 
Poesi 1  
Tecknade serier 2 (+32)  
Sångböcker   
Samlingar   
 

Andelen översättningar av författare från Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika 
är alltså försumbart liten, men har så varit under hela den senaste 10-årsperioden, 
vilket framgår av nedanstående grovt räknade tabell:  

 

 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totalt

Barn 1 6 7 8 2 4 1 4 2 6 2 43 
Ung 1 2 0 0 2 2 4 1 3 3 8 26 
Fack  1         1   2 
Tot 2 9 7 8 4 6 5 5 5 9 11 71 

Det danska förlaget Hjulet dominerar totalt när det gäller utgivningen av 
bilderböcker. Endast ett par bilderböcker har publicerats av något annat förlag under 
hela 10-årsperioden! Hjulet drivs av eldsjälen Vagn Plenge med huvudsyfte att ge ut 
(barn)böcker från ”de varma länderna”. Det är en grannlaga uppgift som bygger på 
utgivning i tre nordiska länder och fördelaktiga samarbeten med t.ex. Tafelbergs 
förlag i Sydafrika - därav så många böcker av författaren/illustratören Niki Daly. Av 
Meshack Asare, finns sex böcker översatta till svenska. Sosu's call gavs ut på Hjulet 
på danska 2004 och har ännu inte översatts till svenska. Den handlar om en 
handikappad pojke som bor med sin familj i en by på en landtunga mellan hav och 
lagun. En dag kommer en jättevåg och hotar byn … Idag är Vagn Plenge bekymrad 
för en nedåtgående tendens i beställningar från bibliotek och svårigheter att få 
statligt utgivningsstöd.  

33 



Litteraturlista 
 
Den hemliga trädgården – ett nätverk för information och opinionsbildning kring 
världslitteratur för barn och ungdom. Se också www.macondo.nu 
 Afrika – Asien – Latinamerika - Mellanöstern 
 
Lista på barn- och ungdomsböcker utgivna 2004 (+ några från år 2003) 
 
Bilderböcker 
 
Niki Daly, Kwela Jamela, var är du?  Översättning: Britt Isaksson. Hjulet, 2004 
(Sydafrika) 
 
John Kilaki, Färsk fisk. Översättning: Britt Isaksson. Hjulet, 2003 (Tanzania) 
 
 
Sagor 
 
Gao Jianbiao, Sagor från Kina. 1. Flickornas dag 2. Solblomman, Bokförlaget 
Giraffen, 2003 (Kina) 
 
Mandelas sagobok. Nelson Mandelas favoritsagor för barn. Översättning: Catharina 
Andersson m.fl, Bonnier Carlsen, 2003 (Sydafrika) 
 
Muzaffer Orucoglu, Sagor från Munzurberget. Översättning: Ruth Sylwan. Zaza förlag, 
2004 (Turkiet) 
 
 
Kapitelböcker 
 
Lygia Bojunga, Sex gånger Lucas. Översättning: Sofia von Malmborg. Opal, 2004 
(Brasilien) 
 
Lygia Bojunga, Den gula väskan. Översättning: Karin Rosencrantz – Bergdahl 
Nyutgåva i En bok för alla, 2004 (R&S, 1984) (Brasilien) 
 
Ana Maria Machado, En nästan bakvänd historia. Översättning: Gunilla Winberg. 
Nyutgåva i En bok för alla, 2004 (Hjulet, 2002) (Brasilien) 
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Mellanåldersböcker 
 
Beverley Naidoo, På andra sidan sanningen. Översättning: Peter Törnqvist. Natur och 
Kultur, 2004 (Sydafrika) 
 
 
Ungdomsromaner 
 
Isabel Allende, Pygméernas skog. Översättning: Lena Anér Melin. Rabén & Sjögren, 
2004 (Chile) 
 
Bali Rai, Rhani & Sukh . Översättning: Olov Hyllienmark. Tiden, 2004 
(England/Indien) 
 
Orlov, Uri, På flykt. Översättning: Carla Wiberg. Rabén & Sjögren, 2004 (Israel) 
 
 
Unga vuxna 
 
Chinua Achebe, Allt går sönder. Översättning: Ebbe Linde. Nyutgåva i Macondos 
klassikerserie, utgiven av Tranan och Barnängens världsbibliotek, 2004  (Bonniers 
1962) (Nigeria) 
 
Lygia Bojunga, Landskap. Översättning: Örjan Sjögren. Brombergs, 2004 (Brasilien) 
 
Alexander McCall Smith, Damernas detektivbyrå. Översättning: Peder Carlsson 
Richters förlag, 2004. (Zimbabwe/Skottland) 
 
 
Serier 
 
Marianne Satrapi, Persepolis del 1 och 2. Översättning: Gabriella Theiler. Ordfront 
Galago, 2004 (Iran) 
 
Manga 
(Japan) 
 
 
Poesi 
 
Kärlek & Somalia. 13 unga poeter. Översättning. Abdihraman Mohammed. Tensta 
bibliotek/ Sthlms kulturförvaltning, 2004 (Somalia/Sverige) 
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Fackböcker 
 
Lisa Berg Ortman & Madhu Kapparath, Pooja från New Delhi i Indien. LL/förlaget, 
2004 (Indien) 
 
 
Antologier 
 
Iran berättar: Dans på slak lina. Elva noveller. Urval och förord: Amir Hassan 
Chelheltan. Översättning: Janne Carlsson och Said Moghadam. Tranan, 2004 
 
Kina berättar: Solskenet i munnen. Tio noveller. Urval och Översättning: Anna 
Gustafsson Chen. Tranan, 2004 
 
Vietnam berättar: Eldsommar, juliregn. Tio noveller. Urval och Översättning: Karin 
Lidén. Tranan, 2003 
 
Under senvåren 2005 kommer Sydafrika berättar. 
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Deckargenrens återkomst  
Föredrag torsdagen den 17 mars 2005, Margaretha Körner 
 
För att kunna tala om en genres återkomst måste man titta på hur genren har 
utvecklats. Jag har valt att börja med år 1948; då den första boken om 
Mästerdetektiven Blomkvist gavs ut och även Ture Sventon (som jag återkommer till 
senare).  Böckerna om Mästerdetektiven är bra och då särskilt Mästerdetektiven 
Blomkvist lever farligt. Den kom ut 1951 och är spännande då den bl. a innehåller ett 
mord. Den innehåller också en scen som ingen som läst boken kan glömma. 
Huvudpersonen Eva-Lotta har fått choklad som kanske var förgiftad och Kalle testar 
den med ”arsenikspegeln”. Han har gissat rätt, det är arsenik i chokladen. Det är 
kusligt… 
 
En annan författare som kom ut med mysterieböcker under 50-talet var Karin 
Anckarsvärd. Tyvärr är hennes böcker nu ganska bortglömda, fast de tydligen 
uppmärksammades även utomlands. Det gavs ut många deckare för barn under 
1950-talet. Man ansåg att det var viktigt att barn fick tillgång till bra deckarböcker. En 
serie som började publiceras på 50-talet var Nils-Olof Franzéns Agaton Sax-böcker. 
Den första var Agaton Sax klipper till (1955). Franzéns böcker hade ofta fiffiga titlar 
som t ex Agaton Sax och de slipade diamanttjuvarna, Agaton Sax och den svällande Rotmos-
affären och Agaton Sax och vita mössmysteriet. Historierna är inte så spännande, men 
man minns böckerna tack vare humorn och språklustigheterna. Exempel kan t ex tas 
ur den första boken (där det just framgått att vår huvudperson talar graeliska – som 
bara några tiotal skottar och han själv behärskar): ”Ellan noghel! svarade den magre 
och kvävdes av en  ny hostattack. Oerhört, tänkte Agaton Sax och översatte tyst för 
sig själv: - Vi slår in huvudet på honom och kastar av honom i nästa tunnel, som 
kommer om två minuter.” – I sanning kortfattat. Ett citat ur De läses än (1980) av 
Ingegärd Martinell belyser humorn ytterligare: ”Det som skänker spänning åt 
Agaton Sax-böckerna är inte intrigen och inte heller det sätt som händelseförloppen 
utvecklas på. I själva verket är handlingen av underordnad betydelse; det som är 
viktigt är enskilda situationers absurditet och författarens förmåga att utvinna 
verbala poänger ur dem.” Hon citerar sedan ett stycke ur den första boken där 
Agaton Sax blivit hängande under en bro efter sitt felberäknade språng: 
”Järnvägsbron över Forthfjorden är, som alla vet, ett av ingenjörskonstens stora, 
odödliga mästerverk, en av det tekniska tänkandets oförlikneliga höjdpunkter”, 
inleder Franzén just där ett avsnitt där han lugnt och sakligt berättar om den 1628 
meter långa brons tillkomst. Därpå följer ett kort kapitel om vad som just då tilldrar 
sig på Scotland Yard, och först därefter får läsarna återvända till Agaton Sax som 
fortfarande hänger i armarna 46 meter över Forthfjordens yta. ”Han hade i själva 
verket en underbar utsikt”, påpekar författaren.” 
 
Så småningom blev mysterieböckerna för barn en mindre uppskattad genre. Under 
70- och 80-talen var det inte så populärt med böcker där barn löste mysterier. Det var 
tiden för mer realistiska böcker, även om Enid Blytons Fem-böcker ständigt kom i 
nya utgåvor och Kitty-böckerna fortsatte att publiceras.  
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Men 1989 hände något. Åke Holmbergs deckarfigur Ture Sventon visades som 
adventskalender på TV. Det blev enligt min åsikt en puff för genren. Det som var 
roligt var också att Åke Holmberg själv fick vara med om att böckerna blev lästa igen 
och att några kom i nyutgåva. Ture Sventon är ju landets skickligaste privatdetektiv, 
fast tyvärr vet bara han själv om det. Det ligger ett mysterium också i namnet; om 
han nu läspar, varför heter han då inte Tventon? När tingen går honom emot 
beställer man upp temlor från Rota (semlor från konditori Rosa, alltså). I första boken 
är det mitt i sommaren. Vilket konditori hade på den tiden semlor att sälja på 
sommaren; ännu ett mysterium. Agaton Sax och Ture Sventon är lite släkt, det finns 
språklustigheter också i Ture Sventon-böckerna. En del parodi-inslag försvinner i de 
senare Sventon-böckerna; Åke Holmberg sade själv att han inte ville driva med sina 
vänner. 
 
Förnyelsen fortsatte och fortsätter ännu, tycker jag. Numera har vi mysterieböcker 
för alla åldrar. Vi har gamla godingar som Vem stal blåbärspajen där gänget löser 
mysteriet genom att alla får le och visa sina tänder (en liten hund visar sig vara  
brottslingen). Vi har Store Max – världens störste detektiv som löser mysteriet med den 
försvunna elefanten (som klivit över muren med hjälp av ett nu bortsmultet isblock). 
Bland de nyare enkla böckerna har vi Elsie Petréns böcker om kommissarie Tax. De 
är ett mellanting mellan bilderböcker och böcker för nybörjarläsare och berättelserna 
är roliga och lite spännande. I Saxofonerna som försvann har en katt gömt saxofonerna 
för kommissarien och hans spelande vänner eftersom han tycker att de spelar så 
dåligt. Historien slutar lyckligt då katten får dirigera polisorkestern och de låter så 
bra som de aldrig låtit förut. 
 
Jan-Olof Ekholm har skrivit tre böcker med grabben Lasse som huvudperson.  Hans 
pappa är polis. Böckerna är, tror jag, speciellt tilltalande för pojkar som inte så gärna 
vill läsa. De är illustrerade med Kaj Wistbackas skickliga och ganska ”kalla” 
illustrationer. Lättlästa är också Helena Bross´ tre böcker om kusinerna som 
tillsammans löser mysterier. De är också exempel på någonting annat i de nyare 
böckerna. Det är nu inte längre bara traditionellare brott man löser; Gropens hemlighet 
handlar om stöld av fornlämningar, medan det i Tjuvar i kyrkan handlar om 
kyrksilver och i Allhelgonamysteriet rör sig om skolans datorer. Man kanske kan säga, 
att ”samhällsutvecklingen” visar sig även i barndeckarna. Ett annat exempel har vi i 
Kerstin Lundberg Hahns bok Kajsa och fågeltjuvarna där stöld ur ett örnbo är ett 
huvudtema. I det här sammanhanget passar jag också på att nämna Ingvar 
Ambjörnsens bok Gift och lögner  som handlar om miljöfarligt utsläpp i en fjord. 
 
Traditionella men trevliga är Martin Widmarks böcker om kompisarna som bildat 
LasseMajas detektivbyrå. Varje bok innehåller en karta över Valleby där de bor; 
illustrationen får mig att tänka på de gamla Maria Lang-deckarna som brukade ha en 
schematisk bild av brottsplatsen i början av boken. En liknande bok, dock inte lika 
fängslande är Peter Gissys Varning för X-ligan. Martin Widmark har också skrivit de 
roliga böckerna om Nelly Rapp - monsteragent. Nelly har utbildats till monsteragent 
och sympatiskt nog tar hon inte kål på monstren utan omvänder dem i stället. Så ger 
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hon t ex de två varulvarna i boken med samma namn vegetarisk korv etc.; då bryter 
inte vansinnet ut samtidigt med fullmånen! 
 
Bland de lite svårare barndeckarna vill jag nämna Mordet på ön som inte fanns av Lena 
Arro. Det är en ganska komplicerad bok om två barn som ser ett mord begås på en ö 
– som kanske är en hägring (författaren förklarar själv i ett efterord att man bara kan 
se den här ön ibland.). Komplikationen består i att två historier berättas parallellt i 
boken, vilket kan försvåra för läsaren. Katarina Kuicks bok Svarta kläder, svart mask är 
svår på ett annat sätt. Ett rån görs mot postkontoret och några barn som går i femte 
klass vill försöka hjälpa polisen. Det visar sig att mamman till ett par av barnen är 
skyldig; trött på att vara arbetslös och alltid ha ont om pengar. Boken slutar med att 
hon grips. Själv känner jag mig lite kluven inför slutet som är ganska hopplöst och 
tröstlöst. Målgruppen är förmodligen i samma ålder som barnen i boken. Här har vi 
dock ett exempel på någonting annat som man ser av även i deckare för vuxna: om 
man söker böcker där frågor om etik, lag och moral diskuteras skall man vända sig 
till deckarna; där finns mer att bita i. 
 
En bok som jag tycker är snäppet bättre än Kitty-böckerna är Fiona Kellys Dödligt 
vatten (fast det också här är ett författarsyndikat som ligger bakom). Ett klart 
alternativ till Kitty är de tre böckerna av Anne Cassidy med samlingstiteln ”Morden i 
East End”.  Huvudpersonen arbetar på sin morbrors detektivbyrå. Någonting nytt 
och väldigt spännande för de manliga läsarna är de fyra (hittills) böckerna om Alex 
Rider av Anthony Horowitz. Författaren har bl. a skrivit flera manus till TV-serien 
”Morden i Midsomer”. Det här är James Bond för tonåringar. Alex Rider är den 
arketypiska ensamma hjälten vars föräldrar omkom då han var liten. Hans farbror 
dör i den första boken (Stormvarning) och Alex måste då ta över ett spaningsuppdrag 
som denne påbörjat åt den engelska underrättelsetjänsten(!). Precis som i 
Bondböckerna finns det en Q som hittar på allehanda prylar åt Alex – det är roligt att 
skapa åt en tonåring, tycker han (Alex är fjorton år). Han får bl. a tuggummi som kan 
konverteras till sprängämne. Böckerna är verkligt spännande. Här kan man i sanning 
tala om cliff-hangers. Alex visar sig ideligen besitta någon ny oväntad färdighet; det 
visar sig t ex att han tränat karate sedan han var sex år gammal. Böckernas omslag är 
också skickligt gjorda; de ser nästan ut som vuxenböcker. 
 
Om man jämför omslaget på en modern Kitty-bok, t ex Kitty och mysteriet på den gröna 
ön som har nummer 168 (!) med Kitty nr 18, Kitty i det öde huset kan noteras att Kitty 
med tiden blivit betydligt yngre. Här ser vi en flicka på 15, högst 16 år mot den äldre 
utgåvan där Kitty verkar vara 18, kanske 19 år. Kitty och bilden av henne har ännu 
inte riktigt blivit så schablonartad. Böckerna är skrivna efter en mall, man har små 
cliff-hangers etc och vet precis hur det skall läggas upp för att vara spännande för 
läsarna. 
 
Till sist kan man jämföra den hårdkokta privatdetektiven Sten Falk med Manhattan-
deckaromslaget av Bertil Hegland. Många känner säkert till Hegland-omslagen 
sedan tidigare! Det är suggestiva bilder. Thomas Stålbergs bok om Sten Falk, Sten 
Falk - privatdetektiv hör till det lilla sidospåret med deckargåtor som inte brukar 
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klassificeras som skönlitteratur. Hur hårdkokt detektiven är får man en uppfattning 
om på s 87: ”Nästa morgon var detektiven så ivrig att han inte ens gav sig tid att göra 
något morgonkaffe, han stoppade bara en sked pulverkaffe i munnen och drack 
varmvattnet direkt från kranen. Det får blanda sig i magen, tänkte Sten Falk och 
svalde.” Boken är rolig för alla åldrar och den innehåller också blinkningar till 
vuxenläsarna. Ett kapitel heter t ex ”Glassnyckeln” (jfr Hammett) och ett kapitel som 
handlar om saffransstöld i stor skala heter ”En studie i gult” (inte rött som hos 
Doyle). 
 
Som avslutning vill jag säga att det verkligen är stor spännvidd bland deckarna för 
barn och ungdom idag och att jag hoppas att den tendensen håller i sig. Då kan vi 
deckarläsare i alla åldrar med tillförsikt se fram emot kommande år! 
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