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”Svarten var hans – bara 

hans!”
1
 

En studie av hur genus framställs i böckerna 

om Svarta Hingsten 

 

 
                                                           
1 Farley 1971, s.33 



GNVK01  Erika Sörqvist 
 

  
Sida 2 

 

  

 

Abstract 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur genus framställs i böckerna om Svarta 

Hingsten. Detta är baserat på Michael Kimmels teorier om maskulinitet och Judith Butlers 

teorier kring genus som performativ handling . Genom att använda mig av dessa teorier 

hoppas jag kunna urskilja hur genus förmedlas utifrån det urval av böckerna jag använder mig 

av. Fokus ligger främst på hur det maskulina genuset framställs då huvudkaraktärerna är 

maskulina och femininitet i princip inte är aktuellt annat än som en kontrast mot det 

maskulina.  Genom att lägga fokus på fyra teman som återkommer i alla texterna har jag 

försökt analysera framställningen av genus. 

Nyckelord: Svarta Hingsten, Michael Kimmel, Judith Butler, genus, maskulinitet, femininitet 

 

 

This composition aims to examine how gender is portrayed in the books about The Black 

Stallion. It is based on the theories on masculinity by Michael Kimmel and the theories on 

gender as a performative action by Judith Butler. By using these theories I hope to distinguish 

how gender is portrayed based on the selection of books about the Black Stallion I use.  The 

emphasis is on how the masculine gender is portrayed, simply because it is more prominent in 

the texts. Femininity is more of a contrast to the masculinity, although I will examine its 

portrayal as well. The study focuses on four recurring themes in the books and I use them to 

analyze how the construction of gender is portrayed.  

Keys words: The Black Stallion, Michael Kimmel, Judith Butler, gender, masculinity, 

femininity 
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1. Inledning 

Svarta Hingsten- böckerna är klassiska ungdomsböcker skrivna av Walter Farley, där 

huvudpersonerna är just Svarta Hingsten och hans ägare Alec Ramsay. Det finns ett tjugotal 

böcker om dem och deras äventyr. Svarta Hingsten är den otämjda, vilda hästen som enbart 

låter sig kontrolleras av Alec Ramsay. Svarta Hingsten och Alec tycks representera var sin 

sida av den traditionella manligheten, Svarta Hingsten är som sagt vild, fri och går alltid sin 

egen väg, en frihetskämpe så att säga. Alec, å andra sidan, är mer av en förnuftets röst, 

rationell och eftertänksam i sina beslut. Den första boken gavs ut under 1940-talet och de blev 

genast oerhört populära. Liksom all populärkultur påverkas ungdomar av vilka bilder som 

förmedlas i böcker och därför är det intressant att undersöka just dessa bilder. Det som jag 

främst kommer att undersöka i uppsatsen är hur genus i böckerna ser ut och hur genus 

framställs i texten. Det finns även andra faktorer i böckerna såsom klass, ras och sexualitet 

som påverkar, men dessa kommer vara underordnade i min undersökning utom i relation till 

hur genus konstrueras.  

       Jag har valt att utföra min studie med hjälp av närläsning och en textanalys som i första 

hand är inspirerad av lingvistisk textanalys och diskursanalys2. Detta val av metod är det som 

fallit sig mest naturligt då jag tidigare sysslat med litteraturvetenskapliga studier där 

textanalys är den mest framträdande metoden. Även om jag menar att författaren har en 

betydelse för texten kommer jag framförallt analysera böckerna utifrån ett läsarperspektiv. 

Det teoretiska ramverk jag främst kommer att använda mig av är sociologen Michael 

Kimmels teorier om hur maskulinitet görs. Jag kommer också att använda mig av Judith 

Butlers teorier kring genus för att få ett bredare perspektiv på genus. 

     Jag läste själv böckerna om Den Svarta Hingsten när jag var liten och jag har alltid varit en 

hästtjej. Jag har alltså insikt i hur relationen häst-människa kan se ut, vilket både kan ha för- 

och nackdelar i min undersökning. Dels har jag en insikt om hur detta fungerar i hästvärlden 

och det är detta som också skulle kunna arbeta mot mig då jag har vissa förförståelser av 

hästvärlden. Därmed är det möjligt att jag läser in andra saker i böckerna än vad någon som 

inte har någon erfarenhet av hästar kanske skulle gjort. 

 

1.1 Kort författarbiografi
3
 

 Walter Farley (1915-19894) växte upp i Syracuse, New York och där tillbringade han mycket 

tid hos sin farbror, en professionell hästkarl. Hans intresse för hästar grundades alltså i unga år 
                                                           
2 Bergström & Boréus, 2005 
3 Informationen är tagen från http://www.theblackstallion.com/author_n.html om inget annat anges. 
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och det var redan under hans år som collegestudent som han påbörjade den första boken om 

Svarta Hingsten. När han var 26 år gammal publicerade Random House hans bok, vilket gav 

honom tillräckligt med pengar för att resa runt i världen och fortsätta att skriva på sina 

berättelser om hingsten. Den andra boken hann inte färdigställas innan Farley kallades in för 

att strida i andra världskriget. Efter krigsslutet fortsatte Farley att skriva på sin bok, något som 

var mycket efterlängtat då hans första bok blivit mycket populär bland ungdomar.  

      Farley skrev totalt 34 böcker, inte alla om den svarta hingsten, men alla var hästrelaterade. 

Hans böcker är fortfarande lästa, men hade sin popularitetstopp under 1940- och 50- talet då 

hans böcker ständigt låg på bestsellerlistor. Böckerna har översatts och utgivits i ett tjugotal 

länder totalt. Efter Farleys död 1989 fortsatte hans son, Steven Farley, att skriva och ge ut ett 

antal böcker om den unga svarta hingstens liv.  

 

 

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur maskulinitet framställs i böckerna om 

Svarta Hingsten. Undersökningen syftar till att dels reda ut hur genus görs i böckerna, till 

exempel skillnaden på hur den vita pojkens (Alec Ramsay) och hingstens maskuliniteter 

konstrueras och skiljer sig åt. Jag kommer också att titta på hur feminint genus framställs i 

böckerna.  Då böckerna är skrivna under ett långt tidsspann bör synen på femininitet och 

maskulinitet ha förändrats, vilket också borde visa sig i böckerna. Den historiska 

komparationen kommer inte att vara huvuddelen i analysen då böckerna fortfarande läses idag 

och därmed ännu förmedlar en bild av hur olika typer av genus ser ut till dagens läsare.   

        Jag har valt att fokusera på genus istället för maskulinitet och femininitet för att komma 

ifrån den binära könsuppdelningen och också för att begränsa mina egna fördomars 

uppfattning av maskulinitet respektive femininitet. Det är främst boken Svarta Hingsten och 

flickan
5 som min analys av hur feminint genus ser ut kommer bygga på. Att den gavs ut under 

1970-talet är troligen ingen slump, utan snarare en reaktion på den framväxande 

kvinnorörelsen. Att hästen och ridning allt mer kom att ha feminina konnotationer bör också 

ha varit en bidragande faktor till att författaren valde att ge en flicka en mer framträdande roll.  

      Undersökning kommer utgå från Kimmels teorier kring maskulinitet och Judith Butlers 

teorier om genus. Det kommer att ligga fokus på hur maskuliniteten ser ut, men även 

                                                                                                                                                                                     
4 http://www.bookrags.com/Walter_Farley 
5 Farley, 1980 
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framställningen av femininitet har betydelse för studien. Sexualitet kommer att ha en viss 

betydelse, men i första hand i relation till hur kön/genus skapas i texten.  

 

Frågeställning  

- Hur framställs genus i böckerna om Svarta Hingsten? Förändras detta över tid? 

- Hur ser skillnaderna ut mellan maskulint och feminint genus? 

 

 

3. Tidigare forskning  

Jag har valt att främst fokusera maskulinitetsforskning, då min undersökning främst handlar 

om litteratur som skapar bilder av maskulinitet och femininitet. Det finns en mängd litteratur 

rörande maskulinitetsforskning, dock verkar det vara mindre vanligt att det forskas om hur 

maskulinitet reproduceras i barn- och ungdomslitteratur. För en överblick över hur 

maskulinitetsstudier som forskningsfält ser ut, har jag främst använt mig Handbook of studies 

in men and masculinity.
6
 Den är uppdelad i fem olika delar, där varje del representerar en viss 

typ av mans- och maskulinitetsforskning. Fältet är enormt stort och rymmer en mängd olika 

teorier, men det jag kommer att fokusera på är främst hur just hur genus görs genom våra 

kulturella uttryck. Jag har främst fokuserat på texten om representationen av maskulinitet och 

mäns kroppar i media7. Artikeln behandlar främst hur maskulina kroppar framställs i media, 

baserat på en innehållsanalys. Den visar på problematiken det finns kring hur män framställs 

idag och hur komplicerat förhållandet mellan genus och media är.  

         David Buchbinders Performance anxieties8 är en studie i hur maskulinitet reproduceras 

genom olika kulturella uttryck, såsom teve, film, reklam och litteratur. Han visar på hur de 

maskulina uttryck som syns i media, skapar vad som är den ”rätta” maskulinitet och därmed 

blir som en bruksanvisning för hur män ska bete sig. Hans studie är mycket bred på så sätt att 

han tar upp oerhört skilda former att media, som till exempel pornografi och en pjäs av 

Shakespeare.  

         Ways of being male är en antologi om maskulinitet i barnböcker. Boken är indelad i ett 

flertal kapitel som på olika sätt tar upp just maskulinitet i relation till barnböcker, eller snarare 

                                                           
6 Kimmel, Hearn & Connell, 2005 
7 McKay, Mikoza, Hutchins ”’Gentlemen, the Lunchbox has Landed.’ Representation of Masculinities and 
Men’s Bodies in the Popular Media.”, 2005 
8 Buchbinder, 1998 
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litteratur och film riktad mot barn. Ett av kapitlen ”Making Boys Appear.”9 tar upp frågan hur 

vi ser på pojkar i litteraturen och hur det skiljer sig från hur vi ser på flickor. Perry Nodelman, 

författaren, menar att det är lätt att föreställa sig att en flicka skulle kunna göra det en pojke 

gör i en berättelse, men att det motsatta nästan är omöjligt. Att en flicka skulle göra samma 

sak som en pojke gör bara att vi ser på henne som modig, medan om en pojke utför feminint 

kodad handlingar blir han praktiskt taget avmaskuliniserad. Beverly Pennells text Redeeming 

Masculinity at the End of the Second Millennium
10
 behandlar hur maskulinitet och femininitet 

representeras i barnböcker och hur dessa begränsar handlingsutrymmet för läsaren. Den 

tematiserade läsaren förväntas inte längre vara feminin, utan texterna blir i allt större 

utsträckning ett verktyg för att kunna få barn att förstå den patriarkala ordningen. Pennell 

menar att även om författaren till en litterär text har som mål att undvika att stereotypisera 

kön och genus, är det allt för ofta som dessa texter upprätthåller den binära könsordningen 

snarare än ifrågasätter den. 

       Girls, Boys, Books, Toys11 är en antologi om hur feministisk kritik ser ut kring litteratur 

för barn. I kapitlet Discourses of Femininity and the Intertextual Construction of Feminist 

Reading Positions
12 tar upp hur det intertextuellt kan skapas en underförstådd feministisk 

läsarposition. Författarna menar att detta kan uppdaga de strukturer som finns i samhället och 

visa hur genus naturaliseras genom texter som riktar sig till ungdomar. Förväntningar på hur 

femininitet respektive maskulinitet skapas delvis genom de texter som förekommer i den 

sociala kontext vi rör oss i. De undersöker hur två olika skönlitterära verk framställer genus. 

Dessa två romaner undersöker främst femininitet och hur den förhåller sig till kulturellt 

privilegierade texter. De visar också på hur de feminina subjekten söker efter en lösning på 

hur de ska förhålla till den feminina diskursen.  

        Claudia Nelsons Boys will be girls13 tar upp hur genus konstrueras i brittisk litteratur 

mellan 1857-1917. Hon menar att de böcker som utkom under denna tidsperiod i första hand 

fungerar som läroböcker, alltså att de har ett budskap att förmedla. Hon undersöker hur 

framställningen att kvinnlighet påverkar den ideala bilden av manlighet i barnböcker från de 

viktorianska och edvardianska tidsperioderna. Hon tar också reda på hur bilden av genus 

förändras över denna tidsperiod i litteraturen hon undersöker.  

                                                           
9 Nodelman, Perry  ”Making Boys Appear. The Masculinity of Children’s Fiction”, 2002 
10 Pennell, Beverly ”Redeeming Masculinity at the End of the Second Millennium, 2002 
11 Ed. Lyon Clark & Higonnet, 1999 
12 Stephens &McCallum, 1999 
13 Nelson, 1991 
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     Alla dessa böcker har någon form av anknytning till det ämne jag behandlar här, jag har 

avgränsat den litteratur jag har valt mycket, då det finns oerhört mycket att välja bland. 

Forskningsfältet som rör maskulinitet, femininitet eller genus inom det skönlitterär är stor, 

men jag har främst valt att se på de texter som fokuserar på hur genus framställs i litteratur 

som riktar sig till barn och ungdomar. 

     

 

4. Teori 

4.1 Michael Kimmel 

Jag kommer främst att använda mig sociologen Michael Kimmels teorier kring maskulinitet. 

Kimmel påpekar hur viktigt det är att komma ihåg att skriva om män som män, att utforska 

hur manligheten ser ut, hur det är att vara man och så vidare. Den historieskrivning vi har idag 

menar han är fylld av män, men utan att problematisera deras roll som män14. Kimmel menar 

alltså att betydelsen av att vara man och därmed inneha maskulina egenskaper har förbisetts. 

Kön, eller snarare genus, måste synliggöras för männen på samma sätt som feminismen har 

synliggjort kvinnan och hennes erfarenheter. Genus är föränderligt över tid och rum och vad 

som anses manligt under en tidsperiod på en plats skiljer sig från vad som anses vara manligt 

på en annan plats eller i en annan tid. Han menar att”…gender is a product of human action 

and interaction, that our definitions of masculinity and femininity are the products of social 

discourse and social struggle.”15 

      Kimmel påpekar att maskuliniteten främst skapas som en homosocial handling, alltså 

formas manligheten utifrån andra män. De homosociala handlingarna handlar mycket om 

intimitet, kamratskap och andra former av närhet, vilket skapar homofobi16. Homofobin är ett 

uttryck för rädslan för att bli avslöjad av som otillräcklig som man, av andra män. Kimmel 

menar att en erotisk förbindelse mellan två män förstör det band den homosociala närheten 

skapar och därför också förändrar hur maskuliniteten ser ut17. Kimmel menar att för att kunna 

uppnå jämställdhet och en ”demokratisk manlighet”18 måste en ny syn på maskulinitet komma 

fram. En syn som tillåter olikheter i manligheten och tillåter individuella skillnader. Han 

                                                           
14 Kimmel, 1996 s. 2 
15 Kimmel 1995, s 364 
16 ”Homophobia is more than the irrational fear of homosexuals, more than the fear that we (mistakenly) be 
perceived as gay. It is also something deeper. Homophobia is the fear of other men- that other men will unmask 
us, emasculate us, reveal to us and the world that we do not measure up, are not real men[…]” Kimmel, 1996  s.8 
17 Kimmel, 1995 s. 123 
18 Kimmel 1996 s.333 
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menar också att för att kunna uppnå detta måste män kunna ta hjälp av dem som de tidigare 

har uteslutit såsom feminister, svarta och homosexuella.19 Kimmel menar att på grund av de 

förändringar som sker i världen förändas också bilden av hur manlighet ser ut. Tidigare har 

maskuliniteten kunnat definieras genom arbete, hur makten är fördelad på arbetsplatsen. Då 

var också det maskulina enhetligt, det var vita, heterosexuella män som skapade homosociala 

band mellan varandra. Idag ser inte bara strukturen på arbetsplatsen annorlunda ut, det gör 

också världen. Det är inte längre enbart vita, heterosexuella män att förhålla maskulinitet och 

sexualitet till. Feminismens frammarsch utmanar också de bilder av maskulinitet som tidigare 

funnits.20 Han säger till exempel; 

 

“What is “the framework of gender relations” but relations of inequality, of power? Masculinities 

and femininities come to mean what they do within a framework of privilege and power. These 

dynamics of privilege and power are painfully visible to those who do not have privilege. But they 

are painlessly invisible to those who have it.”21 

 

4.2 Judith Butler 

I undersökningen kommer jag att använda mig av Judith Butlers syn på hur kön/genus görs. 

Butler menar att kön skapas på samma sätt som genus skapas och att dessa två inte går att 

skilja åt. Vi konstrueras genom vår kultur, men vi konstruerar också oss själva. Butler menar 

att det inte finns någon ”naturlig” kropp, utan kroppen görs på samma sätt som genus görs, 

eller snarare att det inte går att separera hur kroppen och genus görs. Vår syn på hur den 

anatomiska kroppen ser ut är begränsad och begränsande, där subversiva handlingar såsom 

drag utmanar bilden av genus. Hon menar att den naturaliserade bilden av genus22 fungerar 

som våldsam inskränkning på verkligheten och etablerar vad som är och inte är det ”äkta” 

mänskliga. ”In imitating gender, drag implicitly reveals the imitative structure of gender 

itself- as well as its contingency (kursivering i originalet, min anm.).”23 Repetitiva handlingar 

skapar vår syn på genus, den upprepade handlingen blir en form av ritualisering som 

legitimerar synen på genus.  Alltså, när någon bryter mot dessa handlingsmönster, till 

exempel genom drag, påvisas den struktur som skapar genus och visar också att det inte är 

                                                           
19Kimmel 1996, s. 330ff 
20 Ibid. s. 17-18 
21 Ibid. s. 364 
22 Jag är medveten om skillnaden mellan engelskans gender och svenskans genus och den problematik de två 
begreppen medför. Jag har valt att använda mig av svenskans genus då jag tycker att det är det mest passande i 
den kontext min uppsats befinner sig i. Det särskilt som jag undersöker genusframställning  och inte fokuserar på 
kropp lika mycket.  
23 Salih, 2004 s.112 
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mer än just handlingar. De normaliserande identitetskategorierna, vilka inte enbart begränsas 

till kön/genus, skapar förtryckande strukturer.24 

    Det går inte att anta att det maskulina hör till det manliga eller att det feminina hör till det 

kvinnliga. Därmed finns de heller inte någon anledning att anta att den binära könsordningen 

är den rätta. Om genus är helt frigjort från kön finns det heller inget som tyder på att det 

maskulina genuset inte lika gärna skulle kunna tillhöra en kvinnlig kropp och vice versa25. 

Butler menar att drag visar att genus är en imitation till vilken det inte finns något original, 

utan de naturaliserad genus är producerade genom imitation, imitation som strävar efter det 

heterosexuella idealet. Alltså försöker heterosexualiteten alltid att imitera sig själv och 

misslyckas därför ständigt.  Heterosexualitet ses som den ”sanna” sexualiteten, från vilken allt 

annat är avvikande och därför strävar efter att så mycket som möjligt efterlikna 

heterosexualitet. Heterosexualiteten försöker ständigt att naturalisera sig själv som original, ur 

vilken den obligatoriska heterosexualiteten skapas.  

 

”And yet if repetitions the way in which power works to construct the illusion of a seamless 

heterosexual identity, if heterosexuality is compelled to repeat itself in order to establish the 

illusion of its own uniformity and identity, then this is an identity permanently at risk, for what if 

fails to repeat, or if the very exercise is redeployed for a very different performative purpose? If 

there is, as it were, always a compulsion to repeat, repetition never fully accomplishes identity.” 26 

 

De heterosexuella identiteterna skapar också bilden av ”man” och ”kvinna” som producerade 

effekter. Det går dock inte att inte uttrycka genus genom sina handlingar, då alla handlingar är 

performativa och därmed blir obligatorisk genom subjektets handlande.27 

 

 

5. Metod 

Jag kommer att använda mig av olika typer av textanalys som metod i min undersökning. De 

typer av textanalys jag kommer att använda mig av är lingvistisk textanalys och närläsning, 

men jag kommer att inspireras av diskursanalys. Som Bergström och Boréus säger   

 

                                                           
24 Salih, 2004 
25 Butler, 1999 
26 Salih, 2004 s. 130-131 
27Ibid., s.128 
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”Det är att texter på olika sätt relaterar till människor och grupper av människor. Det finns 

människor som har skapat texterna. Det finns för det mesta människor som är deras mottagare. 

Texterna speglar både medvetna och omedvetna föreställningar som människor i texternas 

tillkomstmiljöer hyser. Texterna speglar, reproducerar eller ifrågasätter t.ex. makt. Men de är i sig 

inte makt. De kan användas för att komma åt relationer mellan individer eller grupper som ligger 

utanför texterna.” 28 

 

Texten är det viktigaste i min undersökning, det är den som ligger till grund för hela mitt 

resonemang. Text i sig är inte makt29, men det kan användas som ett mycket effektivt verktyg 

i maktkamper. Som sägs ovan är texter en spegel av vårt samhälle, det som uttrycks i en text 

finns det också någon form av uttryck för i samhället. Med hjälp av den lingvistiska 

textanalysen kommer jag att kunna närma mig texten på ett djupare plan och undersöka 

om/hur metaforer och symbolik används. Jag kommer att använda mig av diskursanalys för 

att kunna se hur texterna jag använder mig av relaterar till ett större sammanhang. Jag 

kommer främst att använda mig av den Foucault inspirerade diskursanalys Bergström & 

Boréus presenterar. Närläsningen jag använder mig är helt enkelt ett sätt för mig att kunna 

komma närmare texten och lättare kunna uttolka vad som sägs i den. 

       Det finns det fyra olika tolkningsstrategier inom textanalys att använda sig av menar 

Bergström och Boréus30. Jag kommer främst att fokusera på ett perspektiv som utgår från 

mig, uttolkaren, då jag inte tror att det går att bortse från de egna erfarenheterna och 

förförståelserna. Naturligtvis kommer jag också ta hänsyn till andra faktorer, såsom vilken 

målgrupp böckerna är riktade till och också hur textens relation till omgivande diskurser ser 

ut. Men som Bergström och Boréus påpekar är det omöjligt att göra en tolkning utan att ha en 

viss förförståelse, vilken är grundad på din egen kontext. Det går att till viss del försöka att se 

bortom den egna erfarenheten, men till syvende och sist går det inte att bortse från den 

kunskap som jag som uttolkare bär med mig.31 

 

5.1 Lingvistisk textanalys     

Lingvistisk textanalys är alltså främst en metod anpassad för att undersöka språket i texten 

närmare, särskilt i fråga om metaforer och symboliska uttryck. Metaforer i språket kan visa på 

vilka konnotationer olika ord eller handlingar har i ett visst sammanhang, genom att sedan 

                                                           
28 Bergström & Boréus, 2005 s. 15 
29

 Diskussionen om text ska ses som makt eller verktyg till makt, ställer jag mig kluven till. För mig är det främst 
en definitionsfråga. Dock är det naturligtvis intressant att det i en bok vars titel är Textens mening och makt 
påstås att text inte är makt. 
30 Bergström & Boréus 2005 s.24 
31 Ibid., s. 25 
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undersöka detta går det att komma fram till underliggande teman i en text. Det är inte alltid 

entydigt vad en metafor har för innebörd, utan uttolkaren får utifrån sitt perspektiv presentera 

vad denna ser som en rimlig tolkning. Detta är naturligtvis också beroende av syftet på 

undersökningen. Frågeställningen har stor betydelse för tolkningen av metaforerna och vilka 

metaforer som används. Den lingvistiska textanalysen lägger också fokus på hur syntax och 

ordval ser ut i texten. Syntax är hur texten är uppbyggd, dess satser och meningsbyggnad. 

Detta är baserat på att det går att säga samma sak på många olika sätt, till exempel är det inte 

nödvändigt att inkludera vissa saker, även om meningen i princip är densamma. Ordvalet har 

ungefär samma betydelse för texten, alltså det går att förändra betydelsen genom att förändra 

ordvalet. 32 

 

5.2 Diskursanalys  

Diskursanalys lägger, liksom lingvistisk textanalys, fokus på språket, men i det här fallet 

handlar det snarare om språkets påverkan på samhället och dess förmåga att påverka detta. 

Diskursbegreppet vidgas ytterligare när Foucaults definition av begreppet används, Foucault 

menar att en diskurs är ett system som urskiljer vilka kunskaper som är de ”rätta” och vem 

som berättigad att uttala sig om dessa kunskaper med auktoritet. I Foucaults definition av 

begreppet diskurs inkluderas inte bara det textbaserade, utan även sociala praktiker har 

betydelse för hur diskursen ska tolkas. Det historiska förloppet är också viktigt i den 

foucauldianska diskursanalysen och hur förändringar inom diskursen har sett ut över tid, 

vilket dessutom påverkar vilka subjektspositioner som haft auktoritet över kunskapen. Detta 

leder i slutändan till att människor kontrolleras och begränsas av diskurserna, genom att dessa 

fixerar vad som är tillåtet beteende. Subjektspositionerna skapas utifrån den etablerade 

kunskapen som är nära sammankopplade med makt, diskurserna rymmer både individer och 

organisationer som kopplas samman med makt. Beroende på vilken subjektsposition en 

individ/ organisation har, innehar subjektet en viss makt som är baserad på vilken typ av 

kunskap subjektet har. Subjektskapet är alltså inte en autonom position, utan är reglerad av 

diskursen och hur reglerna kring kunskap ser ut inom diskursen33.  

         Foucault påpekar att det finns beroenderelationer både inom och mellan diskurserna. 

Inom diskursen finns relationer som över tid är föränderliga, mellan diskurserna finns 

                                                           
32 Bergström & Boréus, 2005 
33 Ibid. s. 25 
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relationer som påverkar varandra beroende på hur de förändras. Det finns också externa 

beroendeförhållanden som påverkar diskurserna, såsom sociala och ekonomiska faktorer34.  

 

5. 3 Material  

Böckerna är ett urval ur serien om Den Svarta Hingsten skrivna av Walter Farley och senare 

även hans son Steven Farley. Böckerna skrevs under lång tidsperiod med början på 1940-talet. 

Urvalet har begränsats på så sätt att böckerna som används är skrivna av originalförfattaren 

Walter Farley, dessutom är de valda böckerna representativa för den tidsperiod serien skrevs. 

Att jag har valt att begränsa mig till Walter Farleys böcker beror dels på utrymmesskäl, men 

också på att det just handlar om två olika författare. Även om Steven Farley är Walter Farleys 

son och uppväxt med berättelserna om Den Svarta Hingsten, kan han ha helt skilda 

värderingar när det gäller undersökningens tema. Dessutom skulle det kräva att jag utförde en 

komparation mellan de två författarnas stil och som sagt, detta begränsas av utrymmet. De 

fyra böckerna har olika teman för att belysa frågeställningen på ett korrekt sätt. Den bok som 

senast blev utgiven i materialet, Svarta Hingsten och flickan, valdes för att kunna belysa hur 

maskuliniteten fungerar i samspel med femininitet och hur femininiteten i sig framställs. 

      De fyra böckerna jag har valt att basera min analys är skrivna under ett relativt långt 

tidsspann, fyrtio år, något som naturligtvis kommer påverka min analys. Detta är dock inget 

jag kommer att lägga fokus på utan det är en mindre delfråga. Den historiska kontexten är 

naturligtvis viktig, men då böckerna fortfarande är lästa ser jag inte just denna 

kontextualisering som det viktigaste i min analys. Jag kommer använda mig av de svenska 

översättningarna av texterna jag analyserar, eftersom jag befinner mig i en svensk kontext och 

det är åtskilliga ungdomar som har läst dessa översättningar här.  

 

 

6. Analys 

Jag har valt att dela in analysen efter de tematiska mönster som jag funnit i böckerna, dessa är 

mod, tillit, kärlek och femininitet. Jag inleder analysen med en kort sammanfattning av de 

fyra böcker som jag har använt mig av.  

 

 

 

                                                           
34 Ibid., 2005 
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Den Svarta Hingsten (1971) 

Den Svarta Hingsten tar början på ett fartyg på väg från Indien där bokens huvudperson Alec 

Ramsay är på väg tillbaka till USA. I en hamn lastas en vild svart hingst på båten och Alec 

blir genast begeistrad av hingsten. Efter några veckor till havs, som Alec tillbringar med att 

vinna hingstens tillgivenhet, förliser fartyget i en kraftig storm. Alec räddar hingsten ur stallet 

och de båda hamnar på en öde ö tillsammans. De klarar sig förvånansvärt bra, Alec är duktig 

på att finna lösningar på deras matbrist. 

       Efter några veckor på blir de räddade av ett annat fartyg som tar dem till Rio de Janeiro, 

där de sen kan ta sig hem till New York. Väl framme låter Alecs föräldrar honom behålla 

hingsten så länge han sköter och betalar för honom själv. I New York är det fler än Alec som 

upptäcker hur snabb hingsten och det slutar med att Alec och hingsten blir inbjudna att delta i 

ett lopp mellan de två snabbast hästarna i USA. 

 

Svarta Hingsten kommer tillbaka (1991) 

Svarta Hingsten kommer tillbaka inleds med att Svarten nästan blir dödad av en okänd 

gärningsman och kort därefter dyker hingsten riktiga ägare, Abu Já Kub ben Ishak, upp för att 

återta sin häst. Efter några veckor lyckas Alec övertala Mr Volonce, mannen som äger en av 

de hästar Svarta Hingsten mötte i loppet i den första boken, att åka till Arabien för att leta 

efter nya hästar. Efter en strapatsfylld resa kommer de till Abu Ishaks hem. Alec får återigen 

chansen att tävla hingsten i ett lopp, men får acceptera att hingsten hör hemma hos sin 

rättmätiga ägare.  

 

Svarta Hingsten tävlar igen (1979) 

Berättelsen inleds med att Alecs gård, Hoppets farm, brinner ner. Därmed börjar en kamp för 

att samla in tillräckligt med pengar för att kunna bygga ett nytt stall. Deras främsta löphöst, 

Svarta Hingstens dotter Argbiggan, har nyligen vunnit sin största seger någonsin. Men det 

verkar som att hon inte har någon lust att löpa längre och Alec bestämmer sig för att börja 

tävla sin hingst igen. Detta avslutas med ett lopp mellan de tre snabbaste hästarna i landet, och 

prissumman är på tillräckligt mycket pengar för att kunna bygga upp stallet.  

 

Svarta Hingsten och flickan (1980) 

Pam är en ung flicka som en dag kommer och söker jobb hos Alec på Hoppets Farm. Först 

avvisar han henne på grund av att tränaren Henry inte tycker att flickor har något att göra i 

kapplöpningsbranschen, men när han får se hur väl hon hanterar hästarna ändrar han sig. Efter 
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ett tag utvecklar Alec och Pam en djupare relation till varandra och då Alec blir avstängd från 

att rida löp, låter han Pam prova att rida en av hans unghästar i ett lopp. Alec blir så 

imponerad av hennes hästhantering att han bestämmer sig för att första gången någonsin låta 

någon annan rida Svarten i ett lopp.  

 

 

6.1 Mod 

I den allra första boken om Den Svarta Hingsten35 finner alltså Alec och hingsten varandra. 

När det framkommer att hingsten är ovanligt snabb, hjälper Henry, en granne och före detta 

jockey, Alec att börja tävla med hingsten. När den första kapplöpningen närmar sig kommer 

Henry, Alecs tränare hem till hans familj för att få Alecs föräldrars tillåtelse, vilket han säger 

så här om; 

 

”’/…/Han har något i sig som vi aldrig kommer att få, därför att vi aldrig kommer att behöva gå 

igenom samma erfarenheter som han har varit tvungen göra.’ Henry satt tyst en stund. ’Dessutom’, 

fortsatte han, ’ skulle jag känna mig väldigt stolt om jag hade en son som kunde rida den där svarta 

hingsten- jag är övertygad om att det är något ingen annan världen kan göra!’”36  

 

Alec är speciell då han kan rida och kontrollera den stora, svarta hingsten. Men han är också 

speciell eftersom han har överlevt ett skeppsbrott och kommit hem helskinnad efter en lång 

tid ensam på en öde ö med bara hingsten som sällskap. Henry menar att Alecs föräldrar bör 

vara stolta snarare än oroliga, de har en son som klarar att rida en häst som ingen annan skulle 

kunna rida. Henrys säkerhet på att Alec klarar av hingsten är stor, ingen annan i världen skulle 

kunna rida hingsten menar han. Hans beundran för Alec lyser igenom starkt och visar på hur 

han tycker en modig människa ska vara. Någon som klarar sig själv och dessutom vågar rida 

en häst som knappt är tämjd och skulle kunna vara dödligt farlig. Alecs mod är ett 

återkommande tema, speciellt i samband med att han rider hingsten som återigen blir som en 

vildhäst när han får löpa. Hans maskulinitet kopplas alltså starkt till hans relation till Svarten, 

dels genom deras nära förhållande och dels genom hans förmåga att kontrollera hingsten. 

Detta är något som Alec själv är medveten om. ”Han visste mycket väl vilken fara han utsatte 

sig för varje gång han red Svarten, särskilt när han lät honom sträcka ut på banan.”37. Trots 

faran Alec utsätter sig för, och är medveten om att han utsätter sig för, fortsätter han att rida 

                                                           
35 Farley 1971 
36 Ibid., s. 151 
37 Ibid. s.140 



GNVK01  Erika Sörqvist 
 

  Sida 

16 

 

  

den vilda hingsten. Han är beredd att riskera sitt liv för att vara tillsammans med sin häst och 

tävla.  

      Alecs maskulinitet stärks också av att han har kunnat tämja hingsten och är den enda som 

kan hantera och dessutom lugna honom. Första gången han rider hingsten på en riktig 

kapplöpningsbana blir hingsten sitt gamla, vilda jag. 

      

“Alec var nästan medvetslös. Han försökte få reda i tankarna. Han måste hejda Svarten. Han slet 

förtvivlat i tyglarna, men den här gången jagade de förbi Henry i ännu högre fart. Hingsten löpte 

precis som han ville, som han hade gjort när han var fri.”38  

 

Men Alec blir inte rädd, utan konstaterar bara ”’Jag ska nog få bukt på honom en vacker dag’, 

sade Alec beslutsamt.”39. Han vet att hingsten inte menar att skada honom och är därför helt 

orädd. Beskrivningen av Alec när han rider hingsten och nästan blir medvetslös av den höga 

hastigheten är inte bara ett bevis på hans mod, det är också ett bevis på Svartens fruktansvärda 

snabbhet. Hingsten är så snabb att han ryttare nästan svimmar av bara på grund av den höga 

hastighet som uppnås. Alecs beslutsamhet att klara av hingsten, att inte ge upp, manifesterar 

sig också i detta stycke, han är desperat, men ger inte upp. Han får slutligen hingsten att sakta 

av, men är inte skrämd och har inga planer på att ge upp sin dröm om att rida i en 

kapplöpning.   

     Hingsten beskrivs som vild, i synnerhet till en början då han är helt otämd. Han blir allt 

mer villig att samarbeta med Alec, ”När den vilda hingsten fick se pojken försvann allt det 

våldsamma och obändiga hos honom”40. Återigen visar det den nära relation pojken och 

hingsten har, och vilken påverkan de har på varandra. Alec blir alltmer ansvarsfull, samtidigt 

som hans rädsla blir mindre. Han vågar rida på den häst som beskrivs som den största och 

vildaste någon någonsin sett, till exempel ”’… skulle det aldrig bli någon löpning. Den där 

hästen skulle vilja slåss - inte löpa. Han är så vild en häst kan vara.’”41 säger en av männen 

efter första gången han har sett hingsten löpa. Svarta Hingsten å andra sidan besitter en annan 

typ av mod, han är stark och vild och hans mod kopplas snarare till hans tillit till Alec eller 

viljan att vara Alec till lags. Alec och hingstens mod är ofta kopplat till varandra, Alec på så 

sätt att han rider hingsten som kan vara livsfarlig och i hingstens fall handlar det ofta om hans 

vilja att skydda Alec.  

                                                           
38 Farley 1971, s. 122 
39 Ibid., s. 123 
40 Ibid. s. 34 
41 Ibid. s.34 
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         Alecs mod handlar inte bara om hans villighet att rida den vildsinta hingsten han är 

också villig att göra nästa vad som helst för att behålla honom. När Svartens rättmätiga ägare, 

en man från Arabien42, hämtar tillbaka sin hingst blir Alec förkrossad. Han övertalar sina 

föräldrar att låta honom åka efter mannen för att få se Svarten igen. Trots att han är våghalsig 

och konstant tar risker i fråga om sin häst, klarar han sig för de mesta helskinnad undan. När 

Alec och hans reskamrater, Henry och Mr Volence, blir strandsatt mitt i öknen nästan helt 

utan vatten klarar de sig genom sin kunskap. De blir räddade i sista stund och kan ta sig 

vidare. De anländer hos Abu Ishak, hingstens ägare, och blir också där inblandad i diverse 

strapatser. Bland annat ber Abu Ishak Alec att rida Svarten i ett lopp mellan beduinstammar, 

något som tas emot med delade reaktioner från hans reskamrater. Mr Volence menar att han 

utsätter sig för alldeles stor risk genom att rida den vilda hingsten i ett lopp där alla de andra 

tävlande är beduiner som känner till den svåra terrängen. Han avslutar med att säga ”’/…/ Du 

är inte i Amerika nu, Alec, du får inte glömma det för ett ögonblick… i den här löpningen 

kommer det inte att finnas några regler.’”43 Volence menar alltså att det är mer riskfyllt för 

Alec att rida i Arabien, då hans åsikt verkar vara att Alecs medtävlare skulle vara mer 

hänsynslösa i och med att de är araber. Men Alec är mer förväntansfull än han är rädd: 

 

”[…] Han insåg mycket väl de risker som väntade honom och det ansvar som han påtog sig när 

han väl en gång suttit upp på Svarten. Inte heller underskattade han de andra hästarnas snabbhet, 

mod och uthållighet och deras ryttares skicklighet. Men han litade på sin häst… och på sig själv. 

Och han kände att han, som Henry hade sagt, var den mest avundsvärda grabb som någonsin satt 

sin fot i en stigbygel. […]”44 

 

Han och Henry tycker båda alltså att tävlingen är så pass prestigefylld att det överväger de 

potentiella risker som finns med att delta i loppet. Än en gång påpekas det att Alec är 

medveten om de risker han tar, han är inte dumdristig utan handlar med väl underbyggda 

beslut. Alec är medveten om vilket motstånd han kommer att möta, men ändå är önskan att 

rida Svarten i ett lopp starkare. 

När Alec rider Svarten kan han ständigt plocka fram egenskaper som han inte trodde att han 

besatt, till exempel så är hans mod som en outtömlig källa när det kommer till att rida lopp på 

hans hingst. 

 

                                                           
42 Begreppet Arabien är det som används i boken. Det nämns inget om var exakt mannen är bosatt, utom att det 
beskrivs som ett ökenlandskap. 
43 Farley, 1991 s. 159 
44Ibid. s.159 
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”Han red som han aldrig hade ridit förut och använde all sin kunskap och skicklighet med en kraft 

och hårdhet som han inte hade vetat att han ägde. Hans djärvhet i kombination med Svartens raseri 

och snabbhet överraskade de andra och fick dem att förlora jämvikten.”45  

 

Deras samstämmighet fungerar i alla situationer och deras känslor matchar varandra. När 

Svarten är rasande är Alec djärv och skicklig för att kunna hantera hingsten. Valet av ord i 

den här meningen är intressant, just ordet raseri är oerhört starkt och visa på hur vild och 

otämjd Svarten fortfarande är trots alla år som domesticerat djur. Ordet djärvhet syftar snarast 

på något mer än bara mod, han är inte bara modig, han är också villig att ta risker. Båda visar 

på styrka, Svarten är så snabb och aggressiv i sitt löpande att de andra hästarna i loppet mister 

sin jämvikt, men Alec klarar det och är inte rädd. Han blir inte rädd, utan uppmuntras bara att 

rida bättre än han någonsin gjort innan. ”Han visste att hingsten instinkter gick djupare än vad 

något språk mellan dem kunde uttrycka.”46, Alec litar så pass mycket på hingsten och dennes 

instinkter att han överlåter besluten till hingsten utan att oroa sig. Detta visar också på hur när 

de är, de har en så djup relation att det inte behöver kommunicera utan de vet att de kan lita på 

varandra. 

 

6.2 Tillit 

Deras relation blir tidigt viktig för både hingsten och pojken, han har hittat sin drömhäst, 

hingsten som han är den enda som kan hantera. Tilliten är stor mellan de två och trots att Alec 

riskerar livet när han rider hingsten, litar han på att hingsten inte har någon intention att skada 

honom. Ibland kan deras relation i det närmaste liknas vid en kärleksförbindelse, till exempel 

”Hingsten vred på huvudet och såg på honom; han spetsade ögonen och gnäggade lågt. Han 

puffade på pojken med nosen.”47 Detta är ömsesidigt, vid ett annat tillfälle säger Alec ”’Där 

ser du att han bara ville leka, Henry’ utropade han [Alec]. ’Titta på honom, Henry- har du 

nånsin [sic] förr sett något så vackert?’”48. Kärleksfullheten mellan de två visar på den närhet 

de har och den ömhet de känner för varandra. De är lika viktiga för varandra som ett 

kärlekspar.  

 

”Svetten sipprade fram på hans panna när han insåg vad ett ormbett skulle ha inneburit- plågor och 

kanske döden! Han såg förvirrat på hingsten, som stod en bit ifrån honom. Hade Svarten dödat 

                                                           
45 Farley 1980, s. 39 
46 Ibid.,  s.162 
47 Farley 1971, s. 124 
48 Ibid., s. 100 
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ormen för att rädda honom? Höll hingsten på att komma underfund med att de behövde varandra 

om de skulle kunna klara sig?”49  

 

Den här scenen utspelar sig på den öde ön de befinner sig på efter skeppsbrottet och deras 

relation är ännu inte speciellt väl utvecklad eller stabil. Hingsten litar ännu inte på Alec, men 

han är uppenbarligen redan så fäst vid honom att han räddar hans liv. Alec själv är osäker på 

vad hingstens agerande betyder, han vet inte om räddningen beror på Svartens önskan att han 

ska överleva eller om det helt enkelt handlar om att hingsten uppfattade faran som ett hot av 

mot sig själv.  I deras relation är hingsten i det närmast som en människa, det är bara vid vissa 

tillfällen som hans vilda och oregerliga sida kommer fram, när han får löpa snabbt och i 

kontakt med andra hästar, särskilt andra hingstar. Här visas också den mänskliga sidan av 

Svarten genom Alecs förhoppning att hingsten ska ha räddat honom på grund av att hingsten 

förstod att han inte skulle klara sig utan Alec.  

          Alec och Svarten har tidigt i en djup tilltro till varandra. Alec är övertygad om att 

Svarten klarar alla utmaningar han möter, till exempel säger Alec så här om det stora loppet i 

öknen ”Till slut sade han förtröstansfullt: ’Svarten, Shêtân, har det rätta modet.’”50. Han 

tvekar aldrig på att Svarten ska klara av att göra det Alec ber honom att göra, lika lite som 

Svarten tvekar att göra det Alec ber honom om. Även när Svarten börjar bli äldre oroar sig 

Alec inte för att han inte ska klara de utmaningar de ger honom, ”’Jag är inte orolig för det 

nya stallet’, sa Alec självsäkert. ’Svarten är i bra slag och full av löplust. Han springer hem 

pengarna åt oss på ett kick.’”51. För Alec finns inte ens möjligheten att Svarten inte skulle 

klara av att löpa in pengarna de behöver, han litar blint på honom. Henry har samma tilltro till 

dem båda, ”’Var inte orolig för det’ sa Henry. ’Vi ska nog klara det. För resten [sic] red du 

honom mycket bra. Jag har sällan sett bättre samarbete mellan häst och ryttare. Du var ett med 

honom.’”52. Henry ser paret Alec/Svarten, som praktiskt taget oskiljaktiga, vilket också är 

fallet. Alec är den enda som rider Svarten, den enda som han litar tillräckligt mycket på är 

alltså han själv. De har båda mycket press på sig att leva upp till de ideal som är satta mycket 

högt, men å andra sidan är det lika mycket Alec som skapar idealen utifrån hans bild av 

Svarten. De är så sammansvetsade att de praktiskt taget är ett, deras samarbete kan inte bli 

bättre. Framförallt är det naturligtvis människorna som tror på förmågan hos hingsten, han är 

                                                           
49 Farley 1971,  s. 28-29 
50 Farley, 1991 s.158 
51 Farley 1979, s. 107 
52 Ibid., s. 89 
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trots allt ett djur. Hingstens tillit är riktad mot Alec och deras relation, han söker Alec för 

trygghet. Han vet att han kan lita på att Alec tar hand om honom på bästa sätt.  

          När Pam först kommer till Hoppets Farm för att söka jobbet är Alec tveksam, ”Han 

ville inte ha någon som hon till jobbet. Han behövde professionell hjälp.”53. Han baserar alltså 

sitt beslut helt på hennes genus, flicka som hon är, skulle inte klara av att vara professionell 

menar han. Just ordet professionell visar på hur han genast förkastar tanken på att hon skulle 

kunna vara kunnig, duktig och klara av det arbete han vill ha utfört, hennes genus förhindrar 

det. Alecs fördomar om flickor hindrar henne från att få ett jobb. Men till slut låter han henne 

provrida, något som hon gör så bra att han inte kan förneka att hon förtjänar arbetet. Trots 

hans inledande skepticism blir Alec snart mycket nära vän med Pam och hon kommer att 

betyda allt mer för honom. Hon har ett annorlunda tillvägagångssätt när hon närmar sig 

hästarna, hon är lugn och talar till dem och får dem att lita på henne. Alec kan dock inte 

släppa tanken på att Pam inte passar in i hans värld, kapplöpningsvärlden ”Vad gjorde hon i 

ett lopp med professionella som var garvade och hårdhudade, när hon borde gå barfota i 

gräset?”54. Han kan helt enkelt inte förstå att hon vill leva i samma värld som han gör, hon är 

skör och borde leva i en värld är hon inte behöver göra något annat än gå barfota i gräset. 

Hennes inbrott i hans oerhört mansdominerade värld gör att han inte kan förhålla sig till hur 

hon vill leva. Hon utmanar hans bild av vad som är passande och lämpligt för en ung flicka att 

syssla med.  Komplexiteten hos henne förvånar honom också. Samtidigt som Pam är en söt 

flicka, klarar hon av att rida vilda hästar som kan skada henne.  

 

6.3 Kärlek 

När Svarten har blivit flyttad tillbaka till Arabien blir Alec deprimerad, han vill inte äta och 

sover dåligt, han kan inte ens tänka sig att leva hela sitt liv utan häst. Hans tränare, Henry, 

försöker få honom att inte bli alltför ledsen när hingsten flyttar. 

 

”’Hör på nu, pojke… jag skulle kunna berätta för dig om hästar som jag har hållit av och förlorat i 

mitt liv, men det skulle inte tjäna något till. Det finns ingen som är mer fäst vid någon än du är vid 

Svarten, utom möjligen han vid dig. Jag tänker inte säga åt dig att du kommer att glömma honom, 

för det kommer du inte att göra. Men det hjälper inte att gråta. Du är en strong grabb, annars skulle 

du inte varit här i dag, så ryck upp dig nu så ska vi två försöka komma på någon utväg ur det 

här.’”55  

                                                           
53 Farley 1980, s. 14 
54 Ibid., s. 179 
55 Farley, 1991 s.2 
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Henry förstår hur Alec känner sig och menar att det kommer att ordna sig, det är onödigt att 

gråta och vara svag. Att gråta hjälper inte, säger han, det tar inte hand om problemet, Henry 

vill att Alec ska vara stark och behärska situationen. Separationen mellan de två beskrivs 

nästan som separationen mellan ett kärlekspar, Alec gråter och är rädd för att aldrig mer få se 

sin hingst. Det påpekas också hur fästa de är vid varandra, men att de kommer klara sig utan 

varandra. Henrys kommentar om att han skulle kunna berätta om de hästar han förlorat inte 

tjänar något till, tyder på en mentalitet där det är bäst att glömma det som är förlorat eller 

åtminstone inte vara ledsen över det. Istället för att blicka bakåt ska Alec se framåt och 

försöka hitta en lösning på problemet. Men Alec glider allt mer in i en depression när hingsten 

har lämnat honom. Separationen mellan de två visar en reaktion hos Alec som i det närmaste 

kan beskrivas som kärlekssorg. Han har förlorat sitt livs kärlek, det viktigaste i hans liv.  

     Troheten är viktig mellan Alec och hingsten är viktig, det är ingen annan som kan rida 

hingsten som Alec och Alec kan inte tänka sig att ha någon annan häst än hingsten ”Om det 

fanns någon häst som i fråga om fysisk fulländning och skönhet gick upp mot Svarten så var 

det den här. Men Alec var trogen minnet av sin häst och hoppades uppriktigt att han skulle 

hitta något fel på fuxen.”56.  Alec är alltså lika trogen sin häst som om de varit ett par, han vill 

inte ens tänka tanken att en annan häst skulle vara jämlik med hans hingst. Samtidigt är han 

rädd för sin egen reaktion, möjligheten att han skulle kunna tycka att en annan häst än Svarten 

är den vackraste häst han har sett. Han skyddar därför sig själv och minnet av hingsten genom 

att leta efter brister hos den andra hästen. 

       När Alec får reda på att han får rida hingsten i ett lopp i Arabien blir han överlycklig, 

”Det gick runt i huvudet på Alec vid tanken på att han kanske skulle få rida sin häst i 

löpningen mot Sagr [Abd-al-Rahmans hingst]. Det fanns inget i världen som kunde gå upp 

mot det.” 57. Alec blir oerhört lycklig när han får veta att han ska få rida Svarten i ett lopp 

igen, det är den upplevelsen som binder dem samman mer än allt annat. Hela deras relation är 

mer eller mindre baserad på deras deltagande i kapplöpningar. Det är i loppet deras band är 

som djupast, deras förståelse av varandra, deras närhet.  

        I Svarta Hingsten tävlar igen förekommer också Argbiggan, Svartens dotter, som är 

nästan lika snabb som sin far, men hon är problematisk. Helt plötsligt slutar hon vilja löpa, 

hon lägger av varje gång hon en annan häst, Wintertime, kommer upp jämsides med henne.  

”[…]’ Jag ger mig katten på att hon är kär i Wintertime’, fortsatte han [Alec] förläget. ’Det 

                                                           
56 Farley 1991,  s. 93 
57Ibid. s. 156 
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var därför hon inte ville dra ifrån honom när hon hade gått upp jämsides med honom.’”58. Inte 

bara läggs det mänskliga egenskaper och önskningar på hästen, det antyder också att hon inte 

kan kontrollera sitt begär utan att det blir större än hennes lust till att löpa. Svarten blir aldrig 

distraherad när han löper, det är det som är det viktigaste för honom. Argbiggan är mer 

intresserad av att uppvakta/bli uppvaktad av en annan häst. Argbiggan är betydligt mer 

egensinnig än Svarten, han är förvisso svår att hantera men hon har en helt egen vilja som går 

utanför kapplöpningsbanan. Detta är också ett bevis för Alecs förståelse av hästarna, ingen 

annan tror på honom när han menar att Argbiggan är förälskad. I slutändan visar den enda 

lösningen sig vara att låta Wintertime och Argbiggan vara tillsammans. Alec har alltså under 

hela tiden haft rätt, en åsikt som han stått upp får trots han fått stå ut med att bli hånad. För 

Alec är det att göra och säga det rätta som är det viktigast, inte vad andra tycker om honom. 

         Även om Alec och Svartens relation till varandra alltid är den primära i böckerna, 

utvecklas i den här boken en relation mellan Alec och Pam. Pam i sin tur utvecklar speciella 

relationer till hästarna, som hon har mycket bra hand med.  ”Alec förstod att Pam hade vetat 

det i samma ögonblick som hästen dog, för hon och Black Sand hade varit ett.”59. Hon har 

alltså förmågan att bli så nära hästen att hon faktiskt kan känna hur den känner och vad som 

händer med den. Pam är den kvinnliga motsvarigheten till Alec, hon har en nära relation till 

en häst precis som Alec och hon har samma förmåga att hantera de vildaste hästar. Hennes 

förmåga att hantera hästarna visar sig också när hon möter Svarten. ”Alec var förvånad över 

Svartens ömhetsbetygelser, men han blev inte svartsjuk när han upptäckte att hans häst 

älskade Pam.”60. Detta är efter första gången Svarten och Pam möts, så det är oerhört starkt att 

påstå att Svarten älskar Pam. Att ge ömhetsbetygelser är ju inte nödvändigtvis samma sak som 

att älska någon, men i den här meningen verkar det som det. Kanske beror det på att Svarten 

normalt sett inte låter nästan någon annan än Alec hantera honom. Alec å sin sida blir inte 

svartsjuk, men förvånad över hästens beteende. Det är alltså inte en normalt beteende för 

Svarten som uppvisas, men han kan ha överseende med det då han vet att hans och Svartens 

relation inte är i fara. Deras närhet till varandra är inte hotade av att en flicka blandar sig i, det 

handlar inte om samma typ av relation. Dessutom visar uppskattning hos Svarten på ett slags 

godkännande från Svarten, han accepterar att Alec och Pam har en relation sinsemellan.  

         Alec blir inte hotad av att Svarten tycker om, älskar, Pam, men han vill inte att hon ska 

rida hans häst. Här uttrycks han känslor både genom oro och svartsjuka, det är hans häst! 

                                                           
58 Farley 1979, s. 62 
59 Farley 1980, s. 152 
60Ibid. s. 156 
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”Han ville inte låta någon annan rida Svarten. Det var nästan alltid farligt att handskas med 

hingsten. Men Alec visste att det inte bara var det: Svarten var hans och bara hans.”61. 

Genom att rida Svarten inkräktar Pam på deras relation, deras relation som alltså till stor del 

är baserad på Alec som rider och därmed kontrollerar Svarten. Samtidigt som ridningen 

betyder kontroll, betyder den också gemenskap. De utför någonting tillsammans, de är så nära 

varandra de kan bli. Genom oerhört små rörelser kan de kommunicera. Deras djupaste band 

ligger i ridningen och kapplöpningen, ingen annan har ridit Svarten och han har heller inte 

accepterat någon annan som ryttare tidigare. Ett flertal gånger framkommer det att Alec 

kommunicerar med Svarten på ett speciellt sätt, genom att röra vid hingsten, ”Alec sa 

ingenting. Han pratade med Svarten, inte med ord eller ljud utan enbart med lätta 

beröringar.”62. Deras speciella relation betonas ännu mer då de också har ett eget sätt att 

kommunicera på. De kommunicerar dessutom på ett sätt som kräver att de är nära varandra, 

som skapar närhet. Deras relation bygger till stor del på den närhet de har, och på den 

utestängande effekt det har på omvärlden63. Den intimitet de uppnår är hög, då de två är de 

viktigaste för varandra och det är de som har  

       Trots att Pam och Alecs relation djupnar allt mer, är det relationen till Svarten som är den 

viktigaste när han beslutar om han ska låta Pam rida Svarten i ett lopp. ”Han satte sin häst, sin 

stolthet, sitt hjärta på spel, allt utan att veta om Pam skulle komma helskinnad undan.”64. 

Närheten till hingsten är viktigare än hans kärlek till flickan. Trots att han har utvecklat starka 

känslor för Pam kommer alltid hingsten att vara den viktigaste för Alec. Beskrivningen av 

hans känslor, att han sätter ”sitt hjärta på spel” tyder på hur viktig hingsten är för honom, det 

finns inget som kan komma de två emellan. Hingsten är hans hjärta, alltså något som är 

väsenligt för hans överlevnad. Alec skulle inte klara sig utan honom, när de två blir 

separerade blir Alec ju deprimerad och vill knappt äta. Hingsten är så viktig för honom att han 

inte vill leva utan honom. 

 

6.4 Femininitet  

I Svarta Hingsten kommer tillbaka är nästan den enda kvinna som förekommer Tabari, Abu 

Ishaks dotter. Annars omtalas kvinnor enbart i tredje person, den överbeskyddande modern, 

den kontrollerande frun och dylikt. Tabari är i det närmaste chockerande i hennes frihet, som 

ändå inte är speciellt stor. 

                                                           
61 Farley 1980,  s.158 
62 Farley 1979 s. 143 
63 Kimmel 1996 
64 Farley 1980, s.162 
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”Alec häpnade över att det fanns så mycket temperament och mod hos flickan, hon som var så 

liten att hon måste böja huvudet bakåt för att kunna se på Abd-al-Rahman när hon talade till 

honom. Hon var lika okuvad och vild som Jôhâr, det fullblod hon red.”65  

 

I motsats till Alec jämförs hon med sin häst, de liknar varandra och besitter liknande 

egenskaper. Alec och Svarten påstås vara så nära som det bara är möjligt, men de liknar inte 

varandra, snarare är de varandras motpoler. Tabari beskrivs dessutom som mycket liten, hon 

är ”okuvad och vild”, men hon är också så liten att hon inte utgör någon form av hot mot 

männen. Hur mycket frihet hon egentligen åtnjuter finns det skäl att ifrågasätta. Den 

rivaliserande ledaren, Abd-al-Rahman, är intresserade av henne och efter ett oväntat möte 

med honom säger hon: ”’Han har hotat att rida i väg med mig’, sade hon i upprörd ton.’ 

Han… han tror inte att jag duger till att bestämma för mig själv.’”66. Lite längre fram i boken, 

när de två ledarna överkommit sina oenigheter gifter sig Tabari och Abd-al-Rahman, då det 

inte framkommer om detta arrangemang är frivilligt från Tabaris sida eller inte. Hon verkar 

helt enkelt inte ha varit inblandad i det beslutet. Beslut tas inte i samråd med kvinnan, utan är 

helt enkelt något som männen sköter.  

         Arbiggan tar en speciell plats i den här boken, hon är ett problem eftersom hon har slutat 

löpa in pengar. Samtidigt som hon är en värdefull kapplöpningshäst behandlas hon helt 

annorlunda jämfört med Svarten, och det verkar onekligen som att detta beror på hennes kön. 

Så här beskrivs hon ”Argbiggan såg liten ut, men det var hon inte. Hennes yttre var mycket 

vilseledande. Hon hade betydligt mer muskler än man lade märke till vid första anblicken. 

Hon var en kraftig liten flicka, lika uthållig som snabb.”67. Hon är inte liten, men ser ut som 

hon är det, hon är musklig, men det märks inte. Argbiggans genus konstrueras genom 

människorna, genom att de talar om henne visar de hur hon ska uppfattas och hur hennes 

kropp ser ut68. Till skillnad från Tabari är alltså Argbiggan inte liten, men verkar som hon är 

det. Argbiggan själv kan inte uttala sig, utan bara bevisa sin femininitet genom sitt beteende. 

Det är knappast en slump att det är hon som blir kär i en av de andra kapplöpningshästarna, 

som förvisso besvarar känslorna. Bokens kärlekshistoria utspelar sig alltså bland hästarna. 

Hennes feminina sida betonas ständigt ”Som den dam hon var tyckte hon också njuta av 

                                                           
65 Farley, 1991, s. 115 
66 Ibid. s. 115 
67 Farley, 1979 s. 32 
68 Butler 1999 
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beröringen av siden. Han hade märkt att det lugnade henne mer än något annat.”69. Det är 

oklart varför just beröringen av siden skulle lugna ned henne, men tydligt är att det beror på 

att hon är en dam. Användningen av begreppet dam visar på att de ser på henne som en fin, 

ädel varelse, någon som är njuter av dyrbara material som siden. Hennes namn är också värt 

att kommentera, Argbiggan, i originalet heter hon Black Minx, alltså den svarta markattan. 

Hennes namn i sig självt inger en viss känsla för vad som kan förväntas av henne. Hon är lite 

sur och trilskas utan att det egentligen finns anledning till. Hon är ett besvärligt fruntimmer 

helt enkelt.  

          När Pam anländer till gården är det inte bara Alec som invänder mot att en flicka ska 

arbeta där, det gör också Henry. Han menar att flickor inte har något att göra med hästar på en 

professionell nivå, då ”[...] ’Just på grund av sitt kön skapar de problem vi annars inte skulle 

ha. Det distraherar männen i arbetet. Och så blandar de in en massa känslor i sitt förhållande 

till hästar och allt möjligt annat.’” 70. Det oklart på vilket de skulle orsaka problem, kanske på 

så sätt att männen inte kan koncentrera sig eller att de blir mer försiktiga om det finns kvinnor 

på kapplöpningsbanorna, vågar inte ta samma risker som de skulle göra annars. Detta anspelar 

på två saker, att män inte skulle kontrollera sig när det är flickor närvarande och att de tar för 

mycket hänsyn till flickornas välbefinnande. Uttalandet i sig är ganska mystiskt, det avslöjas 

ju faktiskt inte alls på vilket sätt flickor skapar problem. Kanske vet han inte det själv, utan 

bara är av dem uppfattningen. Att flickor skulle vara mer benägna att blanda i känslor i arbetet 

skulle kanske vara en anledning till att de orsakar problem. Att detta skulle hindra flickor från 

att ta rationella beslut och vara tillräckligt kallblodiga för att klara sig i den hårda världen. Att 

det dessutom sägs om flickor som grupp, utan någon form urskiljningsförmåga eller insikt i 

att flickor skulle kunna vara olika.  

           Alec och Henry har dock skilda åsikter huruvida det är rätt att kvinnor börjar arbeta 

inom galoppsporten, medan Henry vägrar acceptera att det arbetar en flicka på deras gård blir 

Alec allt mer benägen att hålla sig på kvinnornas ”sida”. ”Enligt Alecs åsikt fanns det inget 

explosivt i att kvinnor försökte få lika villkor. Som alla minoritetsgrupper försökte de få en bit 

av kakan, samma möjligheter.”71. Ordvalet i texten är intressant, ordet explosivt indikerar att 

det finns ett hot i kvinnors lika villkor, att samhället skulle kunna explodera om det skulle 

uppnås. Detta torde tyda på att det finns en explosivitet i en förändring av maktordningen, att 

balansen skulle ruckas på och falla sönder. Dock tas påståendet ned av att utpeka kvinnor som 

                                                           
69 Farley 1979, s. 48 
70 Farley, 1980 s.42 
71 Ibid. s. 45 
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en minoritetsgrupp, ett påstående som bör tyda på rädslan för att erkänna att kvinnor är en 

majoritetsgrupp snarare än en minoritet i samhället. Som Michael Kimmel72 påpekar är det 

svårt att se nackdelarna med den ojämställdhet som finns i samhället när du själv inte är utsatt 

för den. Henry å sin sida, kan inte ens acceptera tanken på att ha en flicka som arbetar hos 

honom. Han är helt ovillig att ge Pam någon form av erkännande för de egenskaper Alec sett 

hos henne och ansett kunnat ha nytta av i arbetet med hästarna. Istället är det utseendet som är 

det viktigaste för honom ”… Henry ansåg att skönhet var det viktigaste och mest värdefulla 

hos en flicka.”73. För honom är detta den enda fördelen kvinnor har, deras utseende. Detta blir 

också ett försvar när han och Alec grälar om huruvida Pam ska få stanna och arbeta på 

gården. Henry menar att Alec har blivit förblindad av flickan och kan därför inte se klart, Alec 

blir förälskade i henne på grund av hennes utseende. För Henry finns de ingen annan trolig 

anledning till att Alec skulle vilja vara på Pams sida och inte hans.    

               Det anspelas mycket på Pams utseende och hennes kvinnlighet, hon är skör och 

vacker, en mer naturnära varelse än de barska männen. Liksom de andra kvinnor som 

förekommer mer, är hon liten, men ändå stark. Hon utgör inget hot, även om hon är den mest 

påstridiga kvinnan som förekommer i böckerna. Hon har starka åsikter och står gärna upp för 

dem.  

 

 

7. Avslutande diskussion  

Böckerna om Svarta Hingstens äventyr avhandlar i stora drag mycket liknande teman, Alec 

och hingsten utsätts för diverse prövningar som de tar sig igenom och för det mesta avslutas 

det med en stor och viktig kapplöpning. Det är intressant att se hur bilden av Alec som en i 

det närmaste idealman modelleras fram. De andra männen i böckerna har oftast någon form 

av brist, men inte Alec. Han är stark, modig, ansvarsfull och lätt att lita på, det enda han inte 

har är erfarenhet, vilket istället tillförs av hans mentor Henry. Utan Henry hade Alec och 

Svarten aldrig börjat tävla och därmed inte kunnat delta i de äventyr som de gör. Henry och 

Alec kompletterar alltså varandra. Tillsammans är de den ideala mannen. 

       De fyra teman som jag har valt att fokusera på återkopplas ständigt till varandra och går 

tidvis inte ens att skilja varandra åt. För att koppla detta till Kimmels teorier74 om maskulinitet 

borde detta bero på den närhet som skapar homosocialiteten mellan männen. Svarten och 

                                                           
72 Kimmel, 1996.  Se fotnot 9. 
73 Farley 1980, s. 47. 
74 Kimmel 1995 och 1996. 
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Alecs närhet till varandra knyter ihop hela deras relation, Alecs mod beror på hans tillit, 

vilken i sin tur uppstår ur den kärlek de känner till varandra och så vidare. De kan nästan 

sägas konstrueras genom varandra, utan den andre skulle en ansenlig del av det som utgör 

deras personligheter försvinna, upplösas. Trots det behov de har av varandra skapas ingen 

diskrepans i det faktum att förhållandet inte har en basis av sexuellt begär. Det handlar snarare 

om en annan typ av begär, de begär varandra på en närhetsbasis. Begäret är snarast kopplat till 

deras förståelse av varandra och de bägges önskan om att delta i kapplöpningar. Kapplöpning 

skulle kunna ses som motsvarighet till en sexuell akt, det fungerar på samma förlösande sätt. 

Det påpekas dessutom flertalet gånger att Alec och hingsten aldrig är så nära varandra som 

när Alec rider hingsten, särskilt i samband med kapplöpningar. Att delta i löpen ökar alltså 

deras närhet till varandra, utan att verka hotande. Deras relation skyddas dock från alla 

eventuella sexuella konnotationer då det handlar om en häst-människa relation, och därmed 

också från homosexuella konnotationer som skulle kunnat uppstå i om de båda varit män. Den 

obligatoriska heterosexualiteten75 problematiseras inte då den aldrig hotas av Alec och 

hingstens relation. Författaren har också kunnat vara mer fri att beskriva deras relation som 

nära och intim utan att riskera något. I Svarta Hingsten och flickan bevisas också Alecs 

heterosexualitet genom hans förälskelse i Pam, flickan som blir den första kvinnliga 

stallhjälpen. Hon blir det heterosexuella alibit, genom henne bevisas Alecs ”naturliga” 

sexualitet, hans heterosexualitet76. De tre utvecklar nästan någon form av trekantsrelation, då 

Svarten godkänner Pam och tillåter också henne rida honom. Men den primära relation 

handlar alltid om Alec och hingsten, det är de två som har de djupaste banden mellan sig. 

Dessutom är Pam flyktig, hon ger sig av i slutet av boken77 och lämnar Alec kvar. Han har 

bevisat sin förmåga att agera som heterosexuell man och kan därmed lugnt återgå till sin 

hingst.  

      De konstruerande relationerna mellan personerna i boken visar tydligt på hur den manliga 

homosocialiteten fungerar. På ett makroplan går det att se hela kapplöpningsvärlden i 

böckerna som en oerhört homosocial värld78, det arbetar enbart män (eller det är åtminstone 

de som framhävs) och deras nätverk består av män. På en mindre skala går det att se även i 

relationerna i boken. Henry är mentorn, den person Alec tar råd av och alltid frågar innan han 

handlar. Henrys roll är snarare en fadersfigur än något annat, han är den äldre visa mannen 

som vet vad det rätta att göra är. Alec och Svartens relation är så intim och nära det går, de är 

                                                           
75 Butler 1999 
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78 Kimmel 1995 
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inte kompletta utan varandra. När Pam kommer till gården är det främst Henry som blir hotad 

av hennes närvaro, inte Alec. Alec är till en början tveksam, men släpper sedan in Pam allt 

närmare. Hon är dock en bifigur till den verkliga relationen, den mellan Alec och Svarten.  

           Det maskulina genuset i böckerna är i princip osynligt i de tre första böckerna jag 

använt mig av i den fjärde, Svarta Hingsten och flickan, är det överväldigande tydligt hur det 

feminina genuset framställs som en motpol de maskulina. Det är inte i mod som är det primär 

i maskuliniteten, det är snarare styrkan, kunnigheten och det rationella som är grunden i 

denna. Ofta poängteras männens fysiska styrka som en fördel jämfört med kvinnornas. 

Liksom Alecs och hingsten konstrueras genom sin interaktion, konstrueras också det 

kvinnliga och manliga i förhållande till varandra. Förhållandet däremellan är väsentligt för att 

det maskulina och feminina genuset ska kunna skiljas åt och därmed upprätthålla den binära 

könsordningen. Som Judith Butler påpekar är det dock inte nödvändigt för de respektive 

genus att kopplas samman med manliga och kvinnliga kroppar79. Detta är dock fallet i böcker 

om Svarta Hingsten. Bilden av genus och kön som tätt sammankopplade, eller kanske till och 

med aldrig ens åtskilda. I alla böckerna som jag fokuserar på, förutom Svarta Hingsten och 

flickan, är kvinnorna biroller eller knappt ens det. Pams intrång i den maskulina 

kapplöpningsvärlden skapar en obalans i den ordning som tidigare funnits, så till den grad att 

det skapar osämja mellan Alec och hans mentor Henry. För första gången säger Alec ifrån till 

Henry. Pam är ett orosmoment och en klart annorlunda aktör, hennes ankomst påminner om 

att det feminina och maskulina genuset finns. Osynliggörandet av det maskulina har tidigare 

varit totalt, då det inte funnits någon form av feminint genus att urskilja. Det är ett tydligt 

exempel på vad Kimmel påpekar, att det maskulina genuset måste synliggöras80. Innan Pams 

ankomst handlar böckerna om människor, inte män, deras genus har inte behövt synliggöras 

då det inte funnits något avvikande. Männen har helt enkelt varit dominerande och därmed har 

det inte funnits någon anledning till att synliggöra det faktum att de är just män. Böckerna 

representerar en traditionell struktur i fråga om makt, kvinnor är underordnade män och yngre 

män är underordnade äldre män. Detta är naturligtvis baserat på hur samhället såg ut under tid 

böckerna skrevs och hur författarens uppfattning av maktordning såg ut.  

        Det ligger en problematik i alla former av litteratur, då dessa ger uttryck för hur 

samhället en gång sett och inte förändras. Efter en viss tidsperiod går det att se på distans 

detta, men när det handlar om litteratur som ligger nära i tid och hur samhället ser ut är det 

svårare att distansera sig. Böckerna om den Svarta Hingsten sänder ut vissa signaler om hur 

                                                           
79 Butler, 1999 
80 Kimmel 1995 
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”rätt” beteende ser ut, beroende på huruvida ditt kön är kvinnligt eller manligt. Dessa böcker 

är i fortfarande lästa och uppskattade av barn och ungdomar i nutid och påverkar därför hur 

dessa barn ser på kön och genus. De vågor som de här böckerna sänder har ännu inte hunnit 

bedarra, kanske på grund av att det samhälle vi lever idag är allt för likt det samhälle som 

presenteras i böckerna.   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GNVK01  Erika Sörqvist 
 

  Sida 

30 

 

  

Källförteckning 

Primärlitteratur 

Farley Walter Den Svarta Hingsten, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1971 (1941) 

 Svarta Hingsten kommer tillbaka, Wahlströms, Stockholm, 1991 (1945) 

 Svarta Hingsten tävlar igen, Bonniers Junior Förlag, Stockholm, 1979 (1956) 

                      Svarta Hingsten och flickan, Bonniers Junior Förlag, Stockholm, 1980 (1971) 

 

Sekundärlitteratur 

Bergström & Boréus Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. Studentlitteratur, Lund, 2005 

 

Buchbinder David Performance anxieties: re-producing masculinities, Allen & Unwin, St 

Leonards, Australien, 1998 

 

Butler Judith Gender Trouble, Routledge, New York, USA, 1999 

 

Girls, boys, books and toys: gender in children’s literature and culture, ed. Beverly Lyon & 

Margaret R. Higgonnet, The John Hopkins University Press, Baltimore, USA, 2000 

 

Handbook of studies on men and masculinities, ed. Kimmel, Hearn, & Connell, Sage 

Publications Inc, Thousand Oaks, USA, 2005 

 

Kimmel Michael Manhood in America, The Free Press, New York, USA, 1996 

 

McKay, Mikoza, Hutchins ”’Gentlemen, the Lunchbox has Landed.’ Representation of 

Masculinities and Men’s Bodies in the Popular Media.”,  ur Handbook of studies on men and 

masculinities, ed. Kimmel, Hearn, & Connell, Sage Publications Inc, Thousand Oaks, USA, 

2005 

 

Nelson Claudia Boys will be girls. The Feminine Ethic and British Children’s Fiction 1857-

1917, Rutgers University Press, London, Storbritannien, 1991 

 



GNVK01  Erika Sörqvist 
 

  Sida 

31 

 

  

Nodelman, Perry  ”Making Boys Appear. The Masculinity of Children’s Fiction”, ur Ways of 

being male: representing masculinities in children’s literature and film, ed. John Stephens. 

Routledge, London, Storbritannien, 2002 

 

Pennell, Beverly”Redeeming Masculinity at the End of the Second Millennium”, ur Ways of 

being male: representing masculinities in children’s literature and film, ed. John Stephens. 

Routledge, London, Storbritannien, 2002 

 

Salih, Sarah The Judith Butler Reader, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2004 

 

Stephens, John and McCallum, Robin “Discourses of Femininity and the Intertextual 

Construction of Feminist Reading Positions”, ur Girls, boys, books and toys: gender in 

children’s literature and culture, ed. Beverly Lyon & Margaret R. Higgonnet, The John 

Hopkins University Press, Baltimore, USA, 2000 

 

Ways of being male: representing masculinities in children’s literature and film, ed. John 

Stephens. Routledge, London, Storbritannien, 2002 

 

Internetkällor 

http://www.theblackstallion.com/author_n.html Utskrift finns i författarens ägo, 2008-04 

http://www.bookrags.com/Walter_Farley Utskrift finns i författarens ägo, 2008-05-01 

 

 

 


