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Inledning

När jag var liten läste mamma sagor för mig varje kväll. Favoriterna var bilderböckerna. Den

jag tyckte bäst om hette Hattstugan som Elsa Beskow hade skrivit. Inte visste jag då att

mamma också hade lyssnat på samma saga när hon var liten när mormor läste för henne.

Likadant när mormor var liten på 1940-talet och fick höra den av sin mamma.

Att en författarinna född 1874 skulle läses och uppskattas in på 2000-talet hör inte till

vanligheterna. Elsa Beskows böcker och bilderböcker ges fortfarande år 2021 ut. Hur kan

detta vara möjligt?

I min uppsats ska jag försöka svara på frågan om varför och hur Elsa Beskows författar- och

konstnärskap varit så uppskattat sen Sagan om den lilla,lilla gumman gavs ut. För att kunna

göra detta har jag ska jag med hjälp av vetenskapliga biografier,  populärvetenskapliga

artiklar, recensioner och dagstidningar undersöka hur vi minns henne. Att skriva om minnet

av Elsa Beskow är ingen lätt uppgift. Hennes bilderböcker, akvareller och böcker började

produceras under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Denna period i slutet på

romantiken och början på nationalromantiken utgjorde en startpunkt för ett nytt typ av

författarskap för barn. Barnbokens utveckling och den allmänna synen på barnuppfostran så

som den i många fall fortfarande ser ut idag, började formas under den perioden. Det var

radikala pedagoger som Ellen Key, Gurli Linder och systrarna Fahlstedt som utvecklade en ny

typ av pedagogisk filosofi. Ottilia Adelborg, Jenny Nyström och Elsa Beskow porträtterade

sen ofta denna nya pedagogik eller visor för barn i konst riktad åt barn. Samtliga av de

sistnämnda blev så småningom även författarinnor. Då jag själv mest tycker om Elsa Beskow

av de ovan nämnda och eftersom det är hennes författar- och konstnärskap som är känt för de

flesta i Sverige, passade hon bäst som representant för idealbilden av barnboksförfattarinna

till denna uppsatsen.

Jag kommer att undersöka Elsa Beskow ur ett genusperspektiv. Varför har jag valt det? För att

tidigare forskning visat att historieskrivning och hur vi minns/framställer personer i media är

beroende av kön. Det är inte av en slump att det är min gammelmormor, mormor och mamma

som läst Elsa Beskow för sina döttrar.
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka minnet av Elsa Beskow under perioden från 1922 till

2017. Minnet av Elsa Beskow och hennes barnböcker kommer avslöja hur man ser på

barnboken och barndomen under undersökningens tidsperiod, förändringen över tid. Eftersom

hon levde och verkade i samma era som barnboken utvecklades till att bli så som den är idag,

och att Elsa Beskow än idag har stor popularitet.

Utöver minnesaspekten kommer undersökningen att utgå från ett genusperspektiv, för att

undersöka förhållandet mellan kvinna - barnbok.

Den tidigare forskningen om Elsa Beskow och hur man arbetar biografiskt kommer från flera

olika vetenskaper. Konstvetenskapen, pedagogiken, litteraturvetenskapen och historisk

vetenskap tillhör de vanligaste. Flera av dem har en genusteori med analytisk metod, precis

som min uppsats. I stor utsträckning har tidigare forskare undersökt genus i Elsa Beskows

konst som finns i bilderböckerna med tillhörande texter. Det finns även utbredd forskning som

berättar för oss att Elsa Beskow var en pionjär för sin tid utifrån genusteori, att hon var med

och skapade en det nya idealet för barnboken. Behovet är således inte att bidra med ännu mer

liknade forskning. Jag ska bidra med forskning om hur vi minns barnboken och barndomen,

ett forskningsområde som inte finns i lika stor utsträckning. Att det är just Elsa Beskow är

beroende av att levde och var verksam under en tid som var med och omformade hur vi ser på

barndomen och hur barnboken skulle vara och representerar idealbilden.

Huvudfrågor:

- Hur beskriver Elsa Beskow sig själv och hur gestaltar andra henne? Vilka likheter och

skillnader går att identifiera i beskrivningarna av henne och hennes gärning?

- På vilka sätt varierar bilden av hur Elsa Beskow och hennes författarskap framställs?

Vilken betydelse tillmäts det faktum att hon var en kvinna som skrev om barn?
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Forskningsläge

Litteraturvetenskaplig forskning

År 2005 anordnade Henrik Rosengren och Johan Östling konferensen Med livet som insats i

Lund. Resultatet blev publikationen Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre.

Rosengren och Östling diskuterar tillsammans med en rad andra forskare inom humaniora

biografins renässans efter att ha negligerats av akademikerna som källor under 1900-talet.

Enligt dem ett resultat av postmodernismens stora genomslag och arv i Sverige och hur det

drivit utvecklingen tillbaka till biografierna.1 

De diskuterar bland annat genusforskningens stora betydelse för biografins renässans. Efter

1980-talet och den kulturhistoriska vändningen öppnar upp för kombinationen av biografiska

teorier och genus.

Den biografiska skolans utveckling är lång och börjar redan på 1800-talet. Min äldsta

biografiska källa är från 1954.

Med det marxistiska sociala och strukturhistoriska paradigmet som dominerade efter andra

världskriget blev avståndet till den historiska biografin större. Intresset för de stora

strukturerna med de dominerande politiska strömningarna från vänstern såg inte individens

betydelse för den stora massan som betydelsefullt. Socialhistorikerna och klasshistorikerna

har fått dominera fram till postmodernismens genombrott och historikerns roll som tolkare av

materialet återupplivades. Individens sätt att tänka, känna och förhålla sig till strukturer blev

intressant att undersöka och med detta har biografins roll inom historievetenskapen fått en

återfödelse.2

Lisbeth Larssons bidrag till undersökningen om biografins återkomst inom akademin

diskuterar biografins normativa karaktär i boken Sanning och konsekvens. För att förstå en

individ måste vi få en inblick både i det offentliga och det privata.3 Det kulturanalytiska

perspektivet är också viktigt för att förstå hur människan har sett på människor. Både inom

akademin och populärvetenskapen där biografin snarare alltid haft en stor roll. Larsson

forskning diskuterar karaktärsdragen som definierat den manliga respektive kvinnliga

3 Larsson, Lisbeth, Sanning och konsekvens, s.110, Göteborg, 2001.

2 Rosengren, Östling s.20-29.

1 Rosengren, Henrik, Östling, Johan, Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre, s.10, Lund, 2007.
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studieobjektet. Biografins nedgång i popularitet inom akademin, är ett fenomen som inte sker

inom populärkulturen. Här bibehåller biografin sin popularitet under 1900-talet och framåt.

Det finns inom båda kulturerna  tendens att skriva om ‘’stora män’’.4 Under början av

1900-talet fick en del kvinnor komma in i den vetenskapliga genren men tillskrevs andra

personligheter och utmärkande karaktärsdrag. Sexuallitet och sjukdom blev dominant och

denna kulturen fanns kvar under hela 1900-talet.5

Ett avståndstagande från att skriva kvinnliga biografier kunde upptäckas inom forskningen

och biografen tog aktivt avstånd från att kalla det just en biografi. För att återkoppla detta till

Rosengrens och Östlings forskning, menar de att biografins uppgift att styrka och fånga upp

det komplexa mötet mellan individ och dess tid.6

Forskning kring barnboken

Evelina Kallträsk uppsats ”Who in the world am I? Ah, that’s the great puzzle” Synen på barn

och barndom i filmbearbetningar av Lewis Carrolls böcker om Alice’’ undersöker hur synen

på barnet i barnboken förändrats från 1850-talet till nutid.

Kallträsk identifierar olika särdrag hos huvudkaraktären samt antagonister i hennes fallstudie

och deras förändring över tid för att undersöka eventuell korrelation med hur synen på barn

utvecklas.

Förstautgåvan av Alice i Underlandet är från 1865. Även om det är en brittisk författare,

bottnar den i en och samma syn på barnet som kan ses i Elsa Beskows barnböcker.

Romantikens barnideal gick från att se barnen som födda onda och korrupta till att vara Guds

budbärare och änglalika varelser. Barnen fick en individualitet, bortkopplade från den trötta

vuxenvärlden och deras roll i familjen blev tydligare. Det blev alltså ett större fokus på

kärnfamiljen. Romantiken sammankopplade även barnen med naturen; man ansåg att barnen

kunde förkroppsligas med naturlig godhet.7

Kallträsks resultat säger att egenskaperna hos Alice från originalutgåvan till den sista

undersökta filmen från 2017 är snarlika. Hon beskriver hur sambandet antagonisterna - dåligt

moderskap är ständigt närvarande. Inte bara barnen tillskrivs ‘’barnsliga’’ karaktärsdrag.

7 Kallträsk, Evelina, ‘’Who in the world am I? Ah, that’s a great puzzle’’ Synen på barn och barndom i
filmarbetning av Lewis Carolls böcker om Alice, s.19-21, Lund 2017.

6 Larsson 2001, s.119.

5 Larsson 2001, kap, 5.

4 Med ‘’stora män’’ menar Larsson att man tillskriver män personlighetsdrag eller bedrifter som inte alltid
stämde överens med den verkliga mannen. Detta gjorde man för att bland annat visa på mannens normativa
och eftersträvade position i förhållande till kvinnan som såg som underlägsen. Vanliga bedrifter var framgång
inom olika forskningsområden eller politiskt inflytande. Personlighetsdragen var ofta kopplade till mannens
sociala roll. De kunde vara exempelvis överlägsenhet eller vishet.
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Barndomen blir alltså helt central.8

Resultatet säger även att romantikens ideal syns i alla adaptioner, men avtar med tiden.

När det gäller skillnader i adaptionerna blir de tydligast i tolkningarna från 2000-talet. Alice

är inte längre ett barn utan en 19-årig kvinna när hon besöker Underlandet och Spegellandet.9

Kallträsk menar alltså att romantikens barnideal är väsentligt även för hur vi idag framställer

barn i populärkultur och litteratur. När regissörer filmatiserat olika adaptioner av Alice i

Underlandet har de varit trogna orginalutgåvan men anpassat innehållet efter hur samtiden sett

ut. Vad som är viktigt och som får vara med varierar, tas bort eller läggs till.

Aili Lundmark diskuterar i sin avhandling Föränderligt och bestämt, en studie av Elsa

Beskows berättarspråk, hur Elsa Beskows berättarspråk förhåller sig till andra barn- och

ungdomsverk från hennes egna samtid till 2015.

Statistik från Sveriges bibliotek från 2013 visar att Beskow var den 115 mest lånade

författaren under det året.10

Resultaten visar att Elsa Beskows språk genomgick förändringar till stor del eftersom de som

läste hennes böcker gjorde det. Lundmark poängterar att Beskows barnböcker skrevs för

högläsning och har på så sätt både ett muntligt och skriftligt språk. Böckerna riktar sig alltså

inte bara åt barnen som får höra dem utan även till de vuxna som läser dem. På så sätt utsätts

de för en stor språklig förändring eftersom både sättet som vuxna talade till barn förändrades

under 1900-talet samt även hur barnen pratade med varandra.11

Till texterna finns i de flesta fallen även bilder; de flesta av Beskows böcker är just

bilderböcker. Det finns enligt Lundmark en korrelation mellan text och bild i berättandet.

Behovet av längre textstycken är vanligt i en del av hennes undersökningsmaterial,  av andra

författare tillgodoses förhållandet i text och bild. Barnen och den vuxne uppläsaren ska med

hjälp av bilderna förstå sammanhang och sensmoral i hennes böcker.12

12 Lundmark 2015, s.54-56.

11 Lundmark, 2015, s.20, 49.

10 Lundmark, Aili, Föränderligt och bestämt, en studie av Elsa Beskows berättarspråk, s.15, Uppsal, 2015.

9 Kallträsk, 2017 s.63-65.

8 Kallträsk, 2017 s.60.
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Forskning om Elsa Beskow
‘’I flera generationer var Elsa Beskow >>drottningen<< bland svenska

bilderbokskonstnärer.’’.13 Så inleder Ulla Bergstrand sin forskning om Elsa Beskow.

Bergstrand undersöker hur Beskows bilderböcker lyckats vara några av de mest älskade

barnböckerna i flera generationer. En av förklaringarna ligger i Beskows personliga stil.

Beskow skolades inom teckningsläran. Jugendstil och botaniska influenser från bland annat

William Morris och Walter Crane kom att sätta prägel på hennes konst. Kontakten med den

internationella konstvärlden erbjöds henne från skolan, Teknis, som hon gick på i Stockholm.

Alltså behövde hon inte resa ut i Europa för att uppleva de dominerande stilarna.14

Sekelskiftet 1900 innebar inom konst och litteraturvärlden en stor ökning i produktionen av

bilderböcker, den största anledningen till detta menar Bergstrand var nationalismen. ‘’Bara det

svenska ska vara gott nog för barnen’’.15

Beskows konst består till stora delar av blomsterfolk. Blommorna har förmänskligas med

barnens barnsliga fantasi och humor. Bergstrand anser att blomsterfolkets egenskaper är en

kamp mot det stränga borgerliga livet som erbjöds barn och kvinnor under det senare

1800-talet och tidiga 1900-talet. Växande och modersstyrande, frihet och ofrihet, kvinnorollen

och disciplinen ifrågasattes ofta inte rakt ut.. Berglund kallar Elsa Beskow för en ‘’lågmäld

och satirisk’’ feminist.16 Flickans rätt till utbildning och fritt val av man porträtteras i flera av

hennes bilderböcker. Hon ställer sig också kritisk till den dominerande pedagogiska

inriktningen. Aga förekommer inte i något av hennes verk varken i texterna eller bilderna. I

Pelles nya kläder från 1902 får Pelle uppleva flera arbetsbyten och far har inget att bidra med

när Pelle behöver nya kläder. Snarare är det mor som får hjälpa honom så gott som hon kan.17

Beskows skolkritik syns inte bara i könsrollerna. Hennes pedagogiska föreställning står sällan

skrivet utan ska uppfattas av läsaren genom ett samspel mellan texterna och bilderna. Hon

ansåg att pedagogiken var för mekanisk och onaturlig. I flera av hennes böcker finns det

karaktärer med som gör allt enligt en bok helt mekaniskt utan att tänka varför de gör det. Det

resulterar i att karaktärerna runt om den mekaniska ofta blir olyckliga och rymmer för att bli

fria och ‘’naturliga’’.18

Naturen är alltid inspirerad av exotiskt blommande lustgården hämtad direkt ur Bibeln.

18 Bergstrand 2002. s.79.

17 Bergstrand 2002, s.75.

16 Bergstrand 2002, s.71-74, 85.

15 Bergstrand 2002, s.68.

14 Bergstrand 2002, s.67-68.

13 Bergstrand, Ulla, Elsa Beskow ur ett hundraårspespektiv, bilderboksdrottning och sagoberätterska i tid och
rum, s.67, Halmstad, 2002.
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Gestaltningen är inte som i Bibeln, utan likt hennes feministiska och pedagogiska drag,

gömda underförstått i texten och bilden.

Det tillhörde kvinnorollen att teckna för barn, detta passade Beskow. 1894 började hon teckna

för barntidskriften Jultomten och redan tre år senare gav hon ut sin första egna bilderbok

Sagan om den lilla, lilla gumman. Beskow kom att utveckla sin egna stil där text och bild hela

tiden skulle samspela. Bergstrand identifierar två tydliga teman, naturen och familjen. När

hon undersöker henne ur ett hundraårsperspektiv beskriver hon henne som idylliker och

nostalgiskt växande om svunna ideal. Kärnfamiljen var sällan central, istället var barnen fria

och självständiga. Bergstrand förklarar detta med att Beskow tillhörde den radikala

pedagogiska skola som Ellen Key och Gurli Linder förespråkade för uppfostran.19

Beskows bilderböcker hade dock tydliga könsuppdelningar. Berglund exemplifierar med

Puttes äventyr i Blåbärsskogen från 1901, blåbärskungen är en typisk fadersgestalt och

lingonmamman som moderligheten själv. Blåbärspojkarna och lingonflickorna ter sig som

varandras motsatser, typiskt manligt och kvinnligt. Beskows bilderböcker förhöll sig inte

alltid hennes samtida normer. Tomtebobarnen som utkom 1910 innehöll många talspråkliga

repliker som upprörde många av hennes mer konservativa läsare. Här beskrivs förvisso en

kärnfamilj men med en självironi. Trots att de typiska könsrollerna beskrivs är det modern

som den samlade individen. Barnen klarar sig bäst på egen hand när det är utomhus i samspel

med naturen.20

Den moderna tekniken som utvecklades under 1900-talet får ta plats i hennes bilderböcker,

dock menar Bergstrand att detta alltid är med glimten i ögat.

Ifrågasättandet av Elsa Beskow var länge icke existerande. Tiden efter krigen speglade ett

Skandinavien och Europa som behövde återhämta sig men med de marxistiska tankarna som

spred sig i Sverige på 1970-talet kom problematiseringar. Bergstrand menar dock att dessa

ofta var drivna av egna tolkningar av Beskows bilderböcker utan att förstå samspelet mellan

text och bild. Kritiken hade, enligt Bergstrand, varken ideologisk eller akademisk grund då

tolkningarna bortsåg från det viktigaste med Beskows bilderböcker. Hon avslutar med att

presentera dagens tankar om Beskow som lyckats motbevisa de marxistiska tolkningarna

genom att förstå samspelet mellan text och bild. Bild och ord ger oss snarare en inkludering

och gemenskap mellan flera generationerna.21

21 Bergstrand 2002, s.97.

20 Bergstrand 2002, s.70-71.

19 Bergstrand 2002, s.69.
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Ying Toijer-Nilssons Ett nätverk av kvinnor beskriver Elsa Beskows liv och verk utifrån ett

genusperspektiv. Hon menar att i takt med att utbildningsmöjligheterna för kvinnor blev mer

och mer tillgängliga från mitten och slutet av 1800-talet fick kvinnan en ny plats inom

konsten och författarskapet. 1861 bildades Högre lärarseminariet, många kända svenskor tog

chansen till en högre utbildning. En av dem var Anna Whitlock. Efter hennes tid där bildade

hon en egen flickskola där bland annat Ellen Key och Elsa Beskow senare kom att gå och

undervisa.22

1900-talets början öppnade upp möjligheterna för kvinnor ännu lite till då läseböckerna blev

mycket populära. Det var ofta kvinnor som författade läseböckerna vilket gjorde dem till

legitimerade kritiker av dem. Barnboks och läseboks kritikerna hade tidigare dominerats av en

manlig elit men kring sekelskiftet 1900 välkomnades kvinnorna. Några av dem är välkända

namn som Fredrika Bremer och Selma Lagerlöf. Kritiken framfördes framförallt i dags- och

kvällstidningar som Aftonbladet och Dagens Nyheter.23

Elsa Beskow växte upp i ett kvinnokollektiv. Detta menar Toijer-Nilsson borde betyda att det

hon kallar kvinnosaken var viktig för henne. De vittra och frisinnade syskonen Fahlstedt,

Beskows mostrar, präglade hennes uppväxt. Trots detta verkar det som att Elsa Beskow gav

vika för sina värderingar när hon gifte sig med Natanael Beskow, för att istället leva efter hans

kristna värderingar. Toijer-Nilsson menar att detta dock inte betydde att hon helt övergav de

som hennes uppväxt präglats av.24

Beskow blev tidigt i sitt liv försörjningsansvarig vilket betydde att hon inte hade möjlighet att

studera på konstakademin, istället fick hon vara kvar på Tekniska skolan

och hålla på med teckningar. Detta fick stora rumsliga betydelser för hennes arbete. Maken

Natanael hade en egen atelje i hemmet, han var förutom frispråkig pastor även konstskolad.

Någon atelje hade inte Elsa Beskow. Detta menar Toijer-Nilsson var vanligt förekommande

för kvinnor. Den manliga normen stod över den kvinnliga och prioriteras högre, även då det

var Elsa som försörjde familjen på sex söner då Natanaels pastorala arbete ofta var

välgörenhet. Avsaknaden av ett privat rum att teckna och måla och skriva i,  gjorde att många

kvinnliga konstnärer och författare fick nöja sig med att skapa i mindre skalor, som fick plats i

de gemensamma rummen. Stora oljemålningar som beroende av mycket plats och som var

24 Toijer-Nilsson, 2002, s.103.

23 Toijer-Nilsson 2002, s.102.

22 Toijer-Nilsson, Ying, Ett nätverk av kvinnor s.99, Halmstad, 2002.
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högt värderat inom konstakademin vid tiden var det alltså inte på tal om. Snarare dominerade

miniatyrer, teckningar och akvareller  vad kvinnor målade och tecknade. Publiceringarna av

de kvinnliga verken var ofta i tidningar eller barnböcker. Elsa Beskow var alltså ett

typexempel på en kvinnlig konstnärinna och författarinna i hennes samtid.25

Att försöka förstå Elsa Beskows kvinnosyn är svårt då den inte alltid är tydlig i hennes verk.

Det är dessutom en stor variation på hennes kvinnliga karaktärer. Toijer-Nilsson menar att

Tomtebobarnen fått mycket kritik under 1960-70-talen för att den framställer en patriarkal

normalitet och kärnfamilj. Toijer-Nilsson precis som Bergström anser att mycket av kritiken

från den svenska marxsistiska vågen under sena 1900-talet är obefogad och förbiser många

fakta för att framföra politiska värderingar. Dock så håller hon med om kritiken av

Tomtebobarnen, alltså anser hon till skillnad från Bergström att kärnfamiljen är central i

verket. Hon säger också att Beskows kvinnoporträtt varierar beroende på vilket av hennes

verk man undersöker. Tanterna i Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin har anklagats för att

vara eskapistiska men denna kritiken vänder hon sig mot. Toijer-Nilsson anser att tanternas

egenskaper återspeglar Beskows egna uppväxt med modern, systrarna och mostrarna som

bedrev en småbarnsskola i hemmet. Farbror Blå i bilderboken är också möjligtvis baserad på

en familjemedlem, hennes morbror Eugéne Fahlstedt. Tanterna är effektiva och arbetsamma

kvinnor, Tant Grön arbetar i trädgården, vågar klättra på stegar och tillrättavisar en gång

Farbror Blå. Toijer-Nilsson menar att detta ger henne typiskt ‘’manliga’’ drag. ‘’De mest

manliga kvinnorna’’ var ett skällsord som användes mot kvinnosakskvinnor fram till

1970-talet. Det manliga ses idag som något ‘’positivt’’ och gör Tant Grön till den mest

emanciperade av tanterna. Hon har dessutom det tydligaste attributet för kvinnligt intellekt,

glasögon.26

En annan kvinnogestalt är Moster Lappabyx ur Munterjök från 1919.

Moster hette tidigare Tinka Stropp och var gift. När hon blev änka trodde hon att hennes liv

inte längre hade någon mening. Detta ändras snabbt då barnen i staden tyr sig till henne och

vill lära sig allt hon kan. Toijer-Nilsson menar att var den viktigaste kvinnogestalten för Elsa

Beskow. Oavsett hennes civilstånd kunde hon praktisera moderskap. Detta var ett av bevisen

för att Beskow inte hade helt släppt de värderingar hon växt upp med innan hon träffade sin

make.27

27 Toijer-Nilsson, 2002, s.112-115.

26 Toijer-Nilsson, 2002, s.107-111.

25 Toijer-Nilsson, 2002, s.104-106.
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‘’Före sig tid? -En studie av barnsynen i två av Elsa Beskows böcker’’ är en studie utförd av

Frida Borgström. Studien syftar till att försöka hitta särdrag i den barnsyn Elsa Beskow hade

när hon skrev böckerna Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin samt Petter och Lottas jul

som har samma karaktärer. Borgström metodik är bild och karaktärsanalytisk. En genomgång

av bilderböckerna och förhållningen de haft till samtida barnsyn (med Beskow) resulterade i

följande.

Karaktärerna Petter och Lotta (barnen), är lydiga, hjälpsamma, och naiva. Studien anlsuter sig

här till tidigare forskning och säger att barnen ska vara tacksamma och arbeta. Dock anser

Borgström att barnen uppfattas som kompetenta, vilket skulle vara nytt.28

I analysen framlägger Borgström hur karaktärerna på bilderna förhåller sig till den rådande

pedagogiken för tiden. Hon kommer fram till bland annat att Herr Blå i den förstnämnda

boken säger till en pojke när han pallar frukt från ett träd som står planterat inne i tanternas

trädgård. Akvarellen säger Borgström visar att Herr Blå tydligt stämmer överens med

kravpedagogiken som under början av 1900-talet ville att barnen skulle förhålla sig till normer

regler som rådde.29 Hon kopplar även karaktärernas drag och i bilderna till Ellen Keys

pedagogik då den var stor under tiden då Beskow utgav båda böckerna, hon menar även att

Beskow influerats själv av Ellen Key då hon gått i skola baserad på hennes pedagogiska

värderingar.30

Till slut kommer hon fram till att bilderböckerna influerats mest av Keys barnsyn, hon anser

inte heller att det är någon större förändring mellan böckerna, utan att synen varit helt samma.

Hon anser att Beskows och Keys barnsyn är modern då den ligger nära det som FNs

barnkonvention förespråkar idag. 31

Keys barnsyn kommer i denna uppsatsen att diskuteras djupgående i den historiska

bakgrunden.

Amelie Nelander Fagerberg har skrivit ett examensarbete inom pedagogik och didaktik där en

av hennes fallstudier är just Elsa Beskow. ‘’Genus i bilderböcker, en text och bildanalys av

hur två författare konstruerar genus i barnbilderböcker’’, är ett examensarbete där Nelander

Fagerberg undersöker barnbilderböcker och vad hon anser är den första litterära kontakten

31 Borgström, 2017, s.34-35.

30 Borgström, 2017 s.34.

29 Borgström, 2017, s.15.

28 Borgström, Frida, Före sig tid? -En studie av barnsynen i två av Elsa Beskows böcker s.32-33, Örebro, 2017.
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barn får med genuskonstruktioner.32

Nelander Fagerberg har utgått ifrån Yvonne Hirdmans genusteori om genussystem som sätter

det manliga och kvinnliga som motsatser till varandra och kommer bland annat att se ut och

agera efter dessa förutsättningar. Maria Nikolajevnas forskning om genus är också en

utgångspunkt. Hon har konstruerat ett abstrakt schema för hur män och kvinnor bör vara som

ett resultat av hennes studie. Dessa karaktärsdrag har Nelander Fagerberg också använt sig av

i sin analys.33

Hon kommer fram till att de verk av Beskow som undersökts att karaktärerna har typiska drag

för vad Nikolajevna anser tillhöra pojkar och flickor. Tydligast visas det i Puttes äventyr i

blåbärsskogen där lingonen (flickorna), har vita klänningar med röda liv, när de blir ombedda

att plocka lingonen tar de försiktigt tag i stjälkarna och plockar bären. Blåbären (pojkarna) har

blå byxor och blå tröjor och när de blir ombedda att plocka bären klättrar de våldsamt på

stjälkarna och skakar på den. Nelander Fagerberg menar med undersökningen att barnböcker

från tidigt 1900-tal faller inom ramen för vad som är stereotypiskt manligt och kvinnligt,

pojkar och flickor ska vara varandras motsatser.34

Lukas Olsson för i sin kandidatuppsats ‘’Ett rike av blåbär och lingon, Kulturnationalismens

influenser på Elsa Beskows litterära verk’’ en diskussion hur kulturnationalism med pastorala

och familjeideal inverkat på Beskows litterära verk. Den nostalgiska bilden av en röd stuga på

landet är än idag en del av den svenska drömmen och karaktäriserande för Sverige. Beskows

förutsättningar att fortleva i kulturen tycks alltså vid första anblick vara mycket goda. Hennes

barndom uppfyller således de kriterier som utmärker en alltjämt vanligt förekommande

nationalistisk föreställning. Nationalromantiken kommer att sätta det nationalistiska prägel på

landet som dominerar än idag. Beskow är inte ensam att om att ha verkat under

kulturnationalismens era. Jenny Nyström, Bruno Liljefors och Carl och Karin Larsson är

några namn som var aktiva under samma tid som Beskow och som många än idag känner till

eller åtminstone har hört. Olssons uppsats syftar till att påvisa att pastorala ideal av

nationalromantisk karaktär genomsyrar Beskows litterära värld. Han kommer fram till att det

nya pedagogiska ideal som Beskow också tillhör tillsammans med bl.a. Ellen Key förespråkar

34 Nelander, Fagerberg, Amelie, 2012, s.22-23.

33 Nelander, Fagerberg, 2012 s.15.

32 Nelander Fagerberg, Amelie, Genus i bilderböcker, en text och bildanalys av hur två författare
konstruerar genus i barnbilderböcker s.6, 2012. Uppsala.
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ett estetiskt lärande kompletterande till det didaktiska. Han anser att Läsebok för förskolan får

ett estetiskt komplement till detta och gör henne till en del av skolan.35

35 Olsson, Lukas, Ett rike av blåbär och lingon, Kulturnationalismens influenser på Elsa Beskows verk
s.27, Lund, 2016.
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Teori och metod
Metodisk diskussion

Metoden och teorierna kommer att användas utifrån olika teman för att besvara

frågeställningarna. Dessa teman är generation, klass, etnicitet och nationalism, då min

tidsperiod innebar stora strukturella förändringar med konsekvenser för synen på dessa

kategorier och begrepp. Mina teman kommer att fungera som riktlinjer i den empiriska

undersökningen för att försöka svara på frågorna om hur Elsa Beskow gestaltas och hur detta

kopplas till minnet av barnboken.

Tre delar av källmaterialet är biografier om Elsa Beskow. När en författare skriver en biografi

väljer hen ofta gå igenom hela studieobjektets liv, från vaggan till graven. Biografierna i min

undersökning bygger i hög grad på dagboks- och brevmaterial både författade av Elsa Beskow

eller av personer i hennes närhet. Biografiförfattarnas förhållande till Elsa Beskow består av

hennes egen, samt hennes närstående bild av henne. Ett metodiskt dilemma kan vara att

biografiförfattarna kommit Beskow för nära, eller snarare upprättat en typ av personlig

relation med henne, trots att många av dem aldrig träffat henne. Detta resulterar i att de

tendenserar att bortse från negativa aspekter av henne och hennes gärning. Bilden av hennes

blir dessutom väldigt ensidig. De har kommit för nära den de skriver biografin om och har

skapat en relation till denne så intim att de i detta fall omnämner henne vid förnamn som en

nära vän. 

Källmaterialets resterande delar är recensioner och artiklar om henne. Artiklarna kommer från

tidskrifter och är recensioner av hennes verk. Det är ofta recensioner som har skrivits i

samband med nyutgåvor av hennes bilderböcker. Det är även frågan om texter i vilka Beskow

diskuteras ur olika perspektiv. Det kan vara att tidskriften har ett tema som innefattar Beskow

eller att en journalist skriver om Beskow för att använda henne som fallstudie i en politisk

fråga.

För att problematisera recensionerna och artiklarna har jag fokuserat på författarens beroende

av vad de anser vara intressant. Det är förekommande att de skriver fraser som ”jag anser att’’

eller liknande. Jag vill använda mig av denna tendens för att kunna framföra mitt resultat. Att

författarna kan vara tendensiösa är således inte ett problem i detta fall.

14



Rosengrens och Östlings forskning har metoder för hur man arbetar med biografier. De

förklarar att biografier är uteslutande eller inkluderande av olika synvinklar. De skriver om

identifikationsbegrepp som möjliggör olika perspektiv. Ett begrepp kan vara exempelvis

nationalism som sätts in i en kulturhistorisk kontext. Beroende på vilka identifikationsbegrepp

man använder sig av i sin forskning blir det en avgränsning som möjliggör eller utesluter vissa

tolkningar eller frågeställningar. En biografisk metod är att försöka tolka vad den biograferade

personen har känt eller tyckt om en politisk fråga. När biografiförfattaren förstått och tolkat in

det, måste hen tolka igen för att förmedla varför personen känt så, för läsaren ska få en

kontext och ett historiskt sammanhang. Det går alltså ut på att göra tolkningar i flera led efter

varandra.36

Teorier kring genus

I Hirdmans genusteoriavsnitt diskuterar hon likheten mellan psykoanalysen och genusteorier

som strukturella mönster. Här blir det alltså nödvändig att applicera genusteorier för att denna

uppsats ska bli sammanhängande och för att undersöka hur de strukturella tendenserna som

genusteorier erbjuder olika biografiska, akademiska och populärvetenskapliga, tolkningar och

framställningar av Beskow. 

De strukturer som Hirdman nämner baserar hon på att hennes genusteorier om att det manliga

och kvinnliga könet står i hierarki och system till varandra. I hennes text Genussystemet -

reflektioner kring kvinnors sociala underordning betonar hon betydelsen av teorier. Med hjälp

av ett genussystem är det möjligt att definiera samhälleliga, strukturella mönster som baseras

på könens roll till varandra. Mycket av det som Hirdman baserar sina teorier på består av det

kroppsliga, kvinnans förmåga att föda barn och mannens oförmåga till detsamma. Hon menar

att detta ställer könen i en relation till varandra, då det blir omöjligt för kvinnan att överordnas

mannen.

Med genussystemet visar Hirdman på detta och på strukturella skillnader mellan könen som

hon benämner logiker. Hon presenterar två stycken och de är 

1)    Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte

blandas. 

2)     Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, därmed

  utgör de  normen för det normala och det allmängiltiga.37

37 Hirdman, Yvonne, Genussystemet, reflektioner kring kvinnors sociala underordning, s.49-53, Stockholm, 2004.

36 Rosengren och Östling 2017, kap.4-5.
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Utöver dessa presenterar hon även genuskontraktet, den kulturella överlagringens nivå som

beskriver förutsättningarna för relationen mellan mannen och kvinnan, idealtypsrealtionen.

Den omöjliggör inte de konkreta genuskontrakten om könens interaktion i sociala strukturer.

Inte heller för förändring i de arenorna.38

Ett avståndstagande från att skriva biografier om kvinnor präglade länge forskningen och

biografen tog aktivt avstånd från att kalla det just en biografi. Här anar vi flera tendenser till

att genusteorin har stor betydelse för hur biografier har beskrivits och tolkats under 1800-talet

fram till idag.

Yvonne Hirdman pekar på att biografens största och omöjliga uppgift är att psykologisera

forskningsobjektet. För att kunna göra detta måste man applicera teorier om människors

handlande. Att en amatör inom psykoanalysen ska göra detta känns till viss mån orimligt men

också oundvikligt. Biografen är alltid subjektiv då hen studerar objektet utifrån sin egen

tolkningsförmåga. Avgränsningar och olika identifikationsbegrepp (med samma funktion som

i Rosengren och Östlings forskning) arbetar tillsammans för att skapa en subjektiv tolkning av

en människa.39

Mycket av teorin som Hirdman presenterar förlitar sig alltså på den kroppsliga skillnaden

mellan könen. En relation som hon menar alltid har funnits och dessutom alltid kommer att

finnas, därför kan man oberoende perspektiv på historisk forskning undersöka genus för att

förstå strukturer. Detta väldigt användbart i denna uppsatsen, men jag vill problematisera just

den kroppsliga betydelsen för genusteorierna, att systemen skulle bygga på förmågan att föda

barn eller inte. Jag anser att genusstruktuerna också bygger på teorier om det manliga

intellektets övertag. En forskare som också gjort detta är Sara Edenheim.

’’Att komma till Scott – teorins roll inom svensk genushistoria’’ diskuterar Edenheim hur

genushistorien från början har brottats med ett behov av existensberättigande. En central fråga

är varför kvinnor har uteslutits ur historieskrivningen. Det finns många svar och ett av de mest

accepterande är det att det är männen som har skrivit historien, både vetenskapligt och

utomvetenskapligt. När historien har skrivits har alltså inte kvinnor inte bara uteslutits på

grund av kroppsliga skillnader. Det ska inte ske en förminskning i dess stora betydelse, en stor

del till varför de gjort så är att kvinnans biologi inte ansetts vara likgiltig med den normativa

39 Rosengren, Östling 2017 s.115.

38 Hirdman s.54.
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mannen, alltså värderar som något sämre. Jag menar att att det manliga intellektet av mannen

setts precis som det kroppsliga som normen och det strävande.

Edenheim diskuterar utvecklingen som genushistoria haft i Sverige och hur man kan ana ett

teoretiskt paradigm. Som exempel nämner hon Yvonne Hirdmans forskning, som hon menar

är ständigt attraktiv för historiker. Här tar hon upp konkretiseringen kring kön, att antagandet

om att män och kvinnor alltid har funnits, kommer förändringar i förhållandena mellan dem

kunna studeras i all evighet. Edenheim lägger i sin artikel mycket fokus på det kroppsliga

kring könet. .40

Edenheim diskuterat i slutet av artikeln diskuterar en ny tolkning av genushistorikern Joan

Scott som frångår Hirdmans tankar om det kroppsliga som dominant och öppnar upp för en

tolkning av intellektet:  

Jag menar att genus är studiet av relationen (rörande sexualitet)

mellan det normativa och det psykiska, försöket att samtidigt kollektivisera

fantasin och att använda den för politiska eller sociala ändamål och oavsett

om detta ändamål är nationsbyggande eller familjestrukter. I den processen är

det genus som producerar betydelsen av kön och könsskillnad, inte kön

som determinerar betydelsen av genus. Om så är fallet (vilket en del femi-

nister sedan länge har insisterat på), innebär det inte enbart att det inte finns

någon skillnad mellan kön och genus, utan att genus utgör nyckeln till kön.41

Det är även nödvändigt att utifrån frågeställningarna och genusdiskussion för tolkningen av

vad som utmärker ett författarskap inom forskningen och kulturen har stor variation beroende

på kön. Hirdman och Edenheim bidrar med ovanstående teorier till uppsatsen.

Metod

Uppsatsen har en textanalytisk metod. Textanalysen fastställer vad som berättas i texten.42

Norman Fairclough skriver att diskursen i en textanalys är olika sätt att framföra verkligheten

i tal och skrift. Diskursen har språket som utgångspunkt. Den identifieras utifrån teman som

tas upp i texten för att fastställa deras utgångspunkt.43 Dessa teman går att likna med Östlings

och Rosengrens samt Larssons identifikationsbegrepp som biografiska källor utgår ifrån.

43 Fairclough, Norman, Analysing discourse : textual analysis for social research, s.26-27, London, 2003.

42 Berglund, Louise, 2015, Historikerns hantverk. Om historieskrivning teori och metod, s.160, Lund, 2017.

41 Edenheim 2012, s.27.

40 Edenheim, Sara, ‘’Att komma till Scott. Teorins roll inom svensk genushistoria’’, s.26-30, 2012.
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Jag kommer med inspiration hämtad ur Faircloughs diskursanalys, göra en textanalys utifrån

mina teman. I resultatet kommer det presenteras vilka aspekter och identifikationsbegrepp

som visat sig centrala i den empiriska analysen.

Avgränsningar
Mina avgränsningar har gjorts enligt följande. Det källmaterial som är biografier är böcker

som hittats efter att ha sökt i Lubcat och i LIBRIS med sökord: Elsa Beskow. Det är ett brett

sökord och gav många träffar. Alla böckerna har inte varit geografiskt tillgängliga så urvalet

har fallit på de som funnits att låna i västra Skåne. Detta resulterade i fyra biografier där Elsa

Beskow finns representerad.

Det övriga materialet, artiklarna, har hittats genom sökningar på sökmotorer och i Dagens

nyheters arkiv. Sökorden har varit, Elsa Beskow eller Elsa Beskow barnbok. Trots Elsa

Beskows kända författar och konstnärskap resulterade detta inte i ett särskilt stort material likt

de biografiska källorna. Dock har jag gjort ett urval även här baserat på periodisk spridning.

Källdiskussion

Den empiriska undersökningen i denna uppsatsen består av källor som är biografier, artiklar

och recensioner. De är följande:

- Natanael och Elsa Beskow studier och minnesbilder utgiven av P.A Norstedt & söner

år 1954.

- Stina Hammars biografi Elsa Beskow från 1958.

- Margareta Sjöbergs biografi Elsa Beskow och hennes värld från 1983.

- ‘’Sagoböcker, gamla och nya sagor utkomna till julen’’ ur Dagens Nyheter 1922.

- Helt uppslag ur Dagens Nyheter från 1974 av Disa Håstad.

- Dagens Nyheter 1993 ‘’Med Elsa Beskow väcktes erotiken’’ av Jessica Kempe.

- ‘’Färgerna glöder i Elsa Beskows värld’’ publicerades 2005 i Dagens Nyheter.

- Artikel ur Dagens Nyheter publicerade 2006 “Elsa Beskow - inte bara snäll sagotant”

av Pia Huss.
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- Artikeln ‘’Elsa Beskow - Sagorna speglade hennes uppväxt’’ från 26 oktober 2017 ur

Släkthistoria av Mats Karlsson.

Att det blivit just detta urvalet är beroende av mina avgränsningar. Jag hade velat inkludera

fler artiklar med på grund av tidsbrist och rådande Covid-19 pandemi var detta inte möjligt.

Då arkiven varit stängda och jag har fått tillgodose det material som funnits tillgängligt på

internet. Det skall också tilläggas att andra avgränsningar än mina skulle kunna visa på ett

annat resultat med liknande frågeställningar. Detta lämnar jag till den framtida forskaren att

undersöka och framtida bidrag till forskningen om barnboken.
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Historisk bakgrund
Ellen Keys pedagogiska inflytande, Barnets århundrade

Ellen Key hade under större delar av sitt liv kontakt med Elsa Beskow och hennes mostrar.

Beskow gick i hennes skola och deras nära vänskap byggde till stora delar på deras delade

tankar om uppfostran och pedagogiskt lärande.

Barnets århundrade utkom år 1900. Vid publiceringen fick den stort inflytande på

pedagogiken i hela Europa. Författarinnan Ellen Key var med detta bidraget en av de som

formade den moderna pedagogiken, även fast många på vägen och än idag motsätter sig

hennes pedagogiska infallsvinklar.

Key ägnar ett helt kapitel av boken till sagobokens och bilderbokens betydelse för

inlärningen. Sagan till skillnad från läseboken uppfyller barnens krav för inlärning, den ska

vara rolig och tillfredsställa barnfantasin. Detta var erkänt av flera pedagoger vid tiden. 44

För att kunna göra detta behövde den uppfylla alla barns konstnärsjälar, som de hade precis

som vuxna enligt Key. Det som gjorde sagoboken överlägsen var, om skriven rätt, förmågan

att fokusera på ett av livets frågor/utmaningar/mysterier åt gången. Key antydde att läseboken

inte hade denna förmågan då den ville utbilda inom flera utbildningsområden samtidigt. Detta

i kombination med att den inte uppfattades som ‘’rolig’’, vilket sagan gjorde, resulterade i att

barnen hellre ville läsa högläsning ur eller lyssna på sagor. Då blev inlärning lättare. Sagan

var inte heller skriven ur syfte att utbilda i skolan och behövde förhålla sig till

undervisningsämnena såsom läseboken. Istället skulle den läsas hemma där Key för övrigt

tyckte att undervisningen för yngre åldrar skulle ske. Föräldrarna som skulle vara med och

fostra utöver pedagogerna.45

Barnets behov av bilderböcker kan i svenska hem förträffligt sätt tillgodoses genom idel

svenska böcker såsom...Den lilla, lilla gumman och hennes katt och Barnen på Solbacka av

Elsa Beskow.46

Elsa Beskows författarskap och barnbokens kriterier

Elsa Beskow skrev och tecknade främst bilderböcker men hon stod för en omfattande litterär

och konstnärlig produktion. Hennes konstnärskap och författarskap riktade sig till barn men

46 Key, 1996, s.228.

45 Key, 1996, s.149, 197.

44 Key, Ellen, Barnets århundrade s.194-195, Stockholm, 1996.
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skulle läsas av vuxna. Hennes publiceringar sträcker sig över en lång period, från 1897-1952.

Många av hennes verk ges ut och produceras fortfarande idag. Hennes pedagogiska intresse

yttrade sig inte bara i bilderböcker eller enstaka realistiska berättelser. 1935-1937 gav hon

tillsammans med Herman Siegvald ut läroböckerna Vill du läsa?.47

Sagorna var inspirerade av samtidens och 1800-talets debatt om vad barn behövde läsa.

Bröderna Grims folksagor dominerade länge Romantikens bild av vad barnen ville höra

uppläst av vuxna. 1868 utkom Läsebok för folkskola och skapade stor debatt om vad barnen

skulle läsa och få uppläst. Sagorna populariserades och många ansåg att barnens läseböcker

skulle stimulera och väcka en fantasi och känsla. Istället för att tala till ett typ av folkligt

förnuft. De nya sagorna spreds framförallt genom populära barntidningar. Exempelvis

Jultomten som Elsa Beskow tecknade i.48

1882 publicerade Jenny Nyström illustrationer i Barnkammarens bok, som var full av rim och

ramsor från allmogen. 10 år senare gav Alice Tegnér ut tonsättningar till ramsor som bland

annat Ekorrn satt i granen och Bä bä vita lamm. Illustrationerna till Tegnérs många

tonsättningar gjordes av bland annat Elsa Beskow. Nu ska vi sjunga utkom 1943 och

illustrerades helt av Beskow själv. Den anses vara den mest betydelsefulla skolsångbok som

getts ut i Sverige.49

Elsa Beskows övernaturliga inslag finns med i de flesta av hennes bilderböcker.

Blomsterfolket är dominerande i illustrationerna och texterna. Beskow gav dock inte bara ut

berättelser med övernaturliga inslag. 1954 gav hon ut samlingen Den lilla vävaren postumt.

Hennes son Bo Beskow kommenterade i förordet de realistiska sagorna enligt följande:

Den sönderslagna mjölkflaskan kom till för några år sedan. En recensent av barnböcker sade

sig ha tröttnat på alla elefanter, giraffer och fantasifigurer, och efterlyste någon som kunde

skriva för barn om vardagsting, om bilar och sopnedkast. Det roade min mor mycket att

efterkomma denna begäran.50

50 Lundmark 2015, s.46.

49 Lundmark 2015,s.46.

48 Lundmark 2015, s.45.

47 Lundmark 2015, s.44.
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Elsa Beskows stora produktionsområde var bilderböckerna, 29 stycken gav hon ut vilken är

en större del av materialet. Bilderböckerna populariserades under slutet av 1800-talet och

många kvinnliga författare ägnade större delen av sin tid åt dem. Störst av dem alla var Elsa

Beskow. Hennes första utgivning 1897 Sagan om den lilla, lilla gumman blev startskottet för

en fantastisk karriär som bilderboksförfattarinna. Hennes böcker har beskrivits som

karaktäriserade och porträtterande över alla bilderböcker som gavs ut i Sverige under det sena

1800-talet och första hälften av 1900-talets historia. Deras teman innehöll: naturen, resan,

fostran och vardagen.51

Elsa Beskow

Elsa Beskow föddes som Elsa Maartman 1874 i Stockholm. Där bodde den lilla borgarflickan

med sin mor,far och hennes fyra syskon. När Elsa Maartman var 13 år gammal dog hennes far

och då förändrades hela hennes liv. Den kvarstående familjen flyttade in hos hennes mor

Augusta Maartmans ogifta systrar, Amalia och Berta Fahlstedt. 1892-94 gick hon på Tekniska

skolan och lärde började teckna för barn, här träffade hon konstnären och prästen Natanael

Beskow. 1897 gifte de sig och Elsa Maartman blev Elsa Beskow. 1894 hade Elsa Beskow

börjat teckna för tidningen Jultomten, tre år senare 1897 gav hon ut sin första bilderbok Sagan

om den lilla,lilla gumman. Det skulle bli 28 stycken till genom hennes karriär under tiden som

hon uppfostrade och försörjde sina sex söner på Ekeliden i Djursholm. Elsa Beskow var

verksam i över 50 år fram till sin död 1953.52

52 https://www.bonniercarlsen.se/forfattare/11603/elsa-beskow/

51 Lundmark 2015, s.47.
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Figur 1: Elsa Beskows bilderbok Pelles nya kläder från 1912.

Elsas nya kläder

Analysen kommer att bestå av en individuell presentation av varje källa i källmaterialet. Då

några av källorna består av många och långa beskrivningar av Elsa Beskow, kommer

presentationerna inte innehålla alla minnesbilder av henne. Jag har som tidigare beskrivit i

kapitlet metod och teori valt ut de perspektiv som är viktiga för denna analysen och försökt att

sammanställa en så övergripande bild som möjligt utifrån dem. De kommer att presenteras i

kronologisk ordning för att lättare kunna uppfylla syftet att undersöka över tid.

Elsa Beskow liv i biografier

Minnet av Natanael och Elsa Beskow

- Natanael och Elsa Beskow studier och minnesbilder utgavs av P.A Norstedt & söner år

1954. Det är en samling av minnesbilder skrivna av dem själva eller personer som de haft

någon relation till. Biografierna är indelade i kapitel med fokus antingen på Natanael Beskow

eller Elsa Beskow. Kapitlen om Natanael Beskow kommer inte vara med då de inte går inom

ramen för avgränsningarna.
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‘’När jag var liten’’ är skrivet av Elsa Beskow själv och är ett utdrag ur Barnbiblioteket Saga

35 Barndomslandet från 1910. Hon skriver om sina minnen från barndomen som ‘’nästan alla

äro lant- och sommarminnen’’. Författarinnan beskriver den första tiden i sitt liv, sina sex

syskon och hur hon och hennes äldre bror Hans lekte med de yngre syskonen. Leken var

central under somrarna på deras lantställen och Elsa Beskow och Hans berättade tidigt sagor

för varandra. Hur de följdes åt och började på mostrarnas småbarnsskola samtidigt. Hon

beskriver även sitt tidiga intresse för att läsa, framförallt Topelius sagor. Kort därefter vid bara

sex års ålder minns hon att hon redan då visste att hon ville lära sig rita. ‘’..allra helst rita i

sagoböcker’’53 Sista delen av texten ägnar hon åt sin far och mormor, som hon säger var en

stor inspirationskälla. ‘’Sedan var det ju slut på den roliga barndomstiden’’.54

Elsa Beskows beskriver sin barndom som tydligt kopplat till sitt författarskap. Kallträsks

resultat visar att barnbokens karaktär och utveckling har ett barnboksideal som uppkom under

romantiken, tiden då Elsa Beskow var liten. Hennes barndom är alltså tydligt kopplad till det

ideal som ligger till grund för barnboken. Toijer-Nilssons och Berglunds antydningar om att

hennes författarskap baseras på hennes egen barndomsminnen tycks alltså stämma.55

Aina Güettler (Elsa Beskows yngre syster) bidrar med texten Glimtar från Elsa Beskows

barndom och ungdom. Güettler beskriver likt Elsa Beskow deras somrar ‘’på somrarna

blommade livet för barnen’’. Hon skriver även om mormor Johanna Fahlstedt och mostrarna

‘’Mormor var idealet för barnen. Mostrarna var på den tiden så unga, att de var mer som

kamrater’’. Den nära relationen mellan kvinnorna i familjen minns Güttler som positiv för

Elsa Beskow.

Den hematmosfären har hjälpt oss syskon genom livet, vi fick lära oss att ej tappa modet utan

kämpa igenom och komma fram på andra rätta sidan.

Särskilt har detta varit utmärkande för Elsa.56

Güttler beskriver när Elsa Beskow mötte Natanael Beskow. Hur väninnorna på på Teknis var

skeptiska till att en konstakademiker, som han var, ville avbilda Elsa Beskow i ett

psykehuvud. Det innebar att de skulle vara ensamma i ateljen och det var vanligt att modellen

(kvinnan) var lättklädd. Ellen Key ska då ha sagt ‘’bara Elsas huvud kan passa’’.57

Key nämns tidigare i kapitlet också, då är det hennes förhållande till mostrarna och Elsa

57 Güttler 1954, s.38.

56 Güttler, Aina 1954 s.36.

55 Kallträsk 2017, s.63-65.

54 Beskow 1954 s.30.

53 Beskow, Elsa, När jag var liten ur Natanael och Elsa Beskow s.29, 1954, Stockholm.
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Beskow som beskrivs och hur Elsa Beskow senare gick på hennes nystartade skola.

Inflytandet som några av tidens mest inflytelserika och bildade kvinnor, exempelvis Ellen

Key, hade över Elsa Beskows familj anser Güttler var viktigt, det formade dem alla.

Avslutningsvis berättar Güttler om Elsa Beskows författarskap. ‘’Idéerna bara bubblade i

henne så länge jag minns… hon längtade så efter att få skriva ner och rita’’. Hon skriver om

ett tydligt förhållande mellan Elsa Beskows privatliv och yrkesliv ‘’Egentligen skulle man

behöva läsa Elsas sagor och se hennes böcker för att veta, hur hon var’’. Att Elsa Beskows

författarskap skulle vara tydligt pedagogiskt säger hon också, ‘’Understundom var de också,

gudskelov, lite opedagogiska’’. Güttler avslutar texten med att minnas de starkaste intrycken

av Elsa Beskow, hennes ‘’andliga’’ och ‘’materiella’’ generositet.58

Likt Bergstrand, som anser att Elsa Beskows illustrationer och texter bygger både på hennes

andliga och pedagogiska filosofier, minns Güttler sin syster.

Sonen till Elsa Beskow, Stig Beskow, har sammanfattat sitt minne av sina föräldrar i  texten

Barndomshemmet på Ekeliden.  S Beskow skriver att minnet från Ekeliden präglas av folk

som kom och gick. Hans minne av sin mor är sammankopplat med hennes yrkesliv. ‘’Mor

gick ju tidvis helt upp i sitt konstnärskap...’’ Elsa Beskows förhållande till naturen minns  S

Beskow,  präglades av ett lugn. Efter att ha beskrivit hur Elsa Beskows misslyckade försök att

vara till lags sin make och sina söner genom att engagera sig i deras friluftsliv, skriver han om

Elsa Beskow ’’Visst älskade och förstod hon naturen som få, men hon föredrog att umgås med

den på land till fots’’.  S Beskow skriver att Elsa Beskows plats i hemmet på Ekeliden var den

’’centrala punkten’’ och ’’värmekällan’’. Ständigt uppfostrade hon pojkarna och producerade

bilderböcker. Pojkarna var en del av hennes arbete, ofta var de modeller till konstverken.

Minnet av Ekeliden var med Elsa Beskow som värdinna ’’Hennes impulsivitet stimulerade

alla…’’.59

Även sonen Gunnar Beskow bidrar med minnesbild från Ekeliden där han växte upp med sina

bröder. Kapitlet är tillägnat både Natanael Beskow och Elsa Beskow. G Beskow skriver om

sin mors tecknande ‘’Somrarnas växlande landskap avspeglas också i mors böcker’’. År 1907

hyrde familjen en herrgårdsbyggnad med ett helt annat landskap med stora skogar och en liten

sjö. G Beskow menar att det var Tomtebobarnens skog kom till liv.60

60 Beskow, 1954 s.58.

59 Beskow, Gunnar, 1954 ,s.44-49.

58 Güttler 1954, s.39-40.
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I barnets tjenste minns Sonja Hagemann Elsa Beskow. ‘’Kanskje er hun den eneste

fremmende kunstner i vårt århundre som virkelig teller i den sterkt nasjonalpregede danske

billedbokverden’’. Detta skriver hon när hon beskriver ett besök i Danmark där barn ivrigt

ville höra Elsa Beskows sagor.61

Olssons forskning som säger att Elsa Beskows författarskap bidrog till ett nationalistiskt

Sverige, menar Hagemann även bidrog till ett nationalistiskt Danmark. Hagemann stärker sitt

argument med ett citat från Eva v.Zweinbergk i en diskussion om Tomtebobarnen,

‘’...befolkar den nordiska skogen med en familj, vars hemtrevlighet kunde användas i

befolkningspropaganda’’. Hagemann fortsätter ‘’...moralsk men icke moraliserende’’.62

Det är en kritisk framställning av Elsa Beskow. Hon skulle enligt Hagemann inte varit en

pionjär inom pedagogiken, det var snarare önskemål över hur den skulle se ut, ‘’trygghet,

harmoni, glede over de små, nær ting’’. Dessa kriterier skriver Hagemann är samma för

hennes samtid, men att eftersom Elsa Beskow bara är ‘’moralsk’’ gör hon inget för att

pedagogiken ska vara så. Toijer-Nilsson, Berglund, Borgström och Olsson visar alla på

resultat i sin forskning att Ellen Keys revolutionära barnsyn inspirerade Elsa Beskow.

Hagemann går emot den tidigare forskningen.

Hagemann kritiserar även Elsa Beskows konstnärskap och kallar det för detaljrikt, ‘’Vi krever

forenkling-...’’.

Steget in i sagans värld av Signe H.Wranér fokuserar på Elsa Beskow författar- och

konstnärskap, med fokus på det senare. Wráner skriver om Elsa Beskows tidiga konstnärskap

för tidningen Jultomten. På 1890-talet fick inte hennes teckningar den positiva bemötande

som senare in på 1900-talet. Detta var konstigt då den var ‘’moralisk’’ vilket Wráner skriver

att alla barnböcker skulle vara då.63

Den moraliska aspekten är den enda som nämns som viktig för barnboken. Kallträsks uppsats

som menar att det viktigaste var det nya sättet att se på barnen som något gott och änglalikt,

snarare än ont stämmer motsäger detta en aning.64 Det är svårt att avgöra vad 1890-talets

moraliska barnböcker menar med just moral,  dock är det möjligt att det skulle kunna vara ett

sätt att få bukt med barnen genom att lära dem hur man är en människa och vad människan

har för moral. Det är också möjligt att teckningarna inte godkändes av fru Hammarlund,  som

ägde förlaget med sin man, för att hon inte tyckte om dem. Wráner ser en möjlig förklaring att

64 Kallträsk 2017, s.19-21.

63 H.Wráner 1954, s.176.

62 Hagemann 1954, s.174-175.

61 Hagemann, Sonja 1954, s.172.
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det var för otäcka teckningar av troll.

Teckningarna som gjordes för herr och fru Hammarlund liknar inte det senare som Elsa

Beskow tecknade. De var ‘’klara’’,‘’konturskarpa’’ och ‘’...många detaljer, just som barn

önskar det’’.65

Wráner undersöker Elsa Beskows arbete för Jultomten genom framförallt bildanalyser. Hon

utgår inte varken från genus eller barnets perspektiv, vilket gör det svårt att förhålla till

forskningsläget. Det är snarare en komparativ studie över Elsa Beskows och Natanael

Beskows arbete för tidningen.

Edvard von Krusenstjerna har skrivit om Elsa Beskows förhållande till naturen. Kapitlet heter

Hur Elsa Beskow uppfattade naturen. von Krusenstjerna inleder med att förklara att det inte är

en ‘’konstkritiskt’’ undersökning; dock är ‘’biologiska synpunkter’’ viktiga eftersom hennes

konst oftast har en direkt koppling till naturen. De viktigaste bilderböckerna för denna typ av

analys är enligt von Krusenstjerna Puttes äventyr i Blåbärsskogen som han antar kommer från

Elsa Beskows barndom samt Blomsterfesten i täppan och Tomtebobarnen. Bilderböckerna

utgår alla från samma sak, skogen. I dessa får sen Elsa Beskows fantasi flöda fritt så att alla

barn som ser akvarellerna får känna sig ‘’medvetet eller omedvetet… … hemma i den

svenska sommarens skogar’’.

Von Krusenstjerna skriver att barnen ska förhålla sig till den svenska skogen. Han skriver

också att Elsa Beskow tecknade efter egna minnen. När hon tecknade bilderböckerna som han

undersökt var hennes enda kontakt med utländsk konst den hon stött på under tiden på Teknis

och influenserna från hennes barndom som Berglunds tidigare forskning visat. Olssons

uppsatsresultat visar att Elsa Beskows bilderböcker idag är tydligt sammankopplade med

kulturnationalismen.6667 Utifrån von Krusenstjernas text skulle detta dock varit oundvikligt.

Enligt von Krusenstjerna baserar Elsa Beskow naturen och botaniken på sina egna minnen

och då hon bara varit i Sverige blir det oundvikligt att inte teckna Sverige. Hon hade även

kommit i kontakt med utländsk konst. Det är dock möjligt att detta bara influerade hennes

teckningar rent stilistiskt. Eftersom att hennes konst bara avbildar Sverige och tecknades

under perioden då barnboken hade nationalistiska ideal, som Bergstrand också skrivit.68

68 Bergstrand 2002, s.68.

67 Kulturnationalism är den typ av nationalism som innefattar en gemensam kulturell grund. Det kan vara
gemensamt utöver nationella gränser och är alltså inte samma som nationalism. Kulturnationalism är en
gemensam bild över vad det är som kännetecknar ett land utifrån kulturella aspeker.

66 Olsson 2016, s.27.

65 H. Wráner, Signe, 1954, s.180-186.
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Figur 2: Elsa Beskows bilderbok Tomtebobarnen från 1910.

Stina Hammars Elsa Beskow

Vill man lära känna Elsa Beskow idag då ska man läsa Hammars biografi med samma namn,

Elsa Beskow. Biografin är över 200 sidor lång och väldigt omfattade. Hammar inleder med ett

kapitel om Elsa Beskow s uppväxt med avstamp innan hennes födelse. Hennes mor- och

farföräldrars liv tillsammans, hennes föräldrar och slutligen Elsa Beskows och hennes syskon.

Det är kvinnorna som får störst utrymme. Stort utrymme får mormor Johanna Fahlstedt och

inspirationen till hennes första bilderbok. Det var i mormors knä hon först hade hört en saga

som började ‘’Det var en gång en liten, liten gumma…’’ som senare blev Sagan om den

lilla,lilla gumman. Alla barn och barnbarn såg upp till mormor Johanna. Hammar skriver att

det är hennes andlighet som influerat Elsa Beskow. Inte bara mormor Johanna var

inflytelserik, mostrarna Amalia och Berta som startade skola i hemmet, som alla barnen

Maartman gick i, betydde mycket för Elsa Beskows liv och författarskap. Hammar ägnar

många sidor åt att beskriva arbetsamma och begåvade kvinnorna som levde i kollektivet som

Elsa Beksow och hennes familj flyttat in i efter deras fars bortgång. Alla systrarna Fahlstedt

omnämns, så även Elsa Beskws egna systrar och deras karriärer och livsöden. Hammar

skriver att Elsa Beskow stod sin äldre bror Hans närmast, ändå får han inte lika mycket plats i
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biografin som hennes systrar.69

Beror detta på att Hammar valt att göra så? Satt i ett förhållande till Larssons forskning om

biografin och dess nedgång i intresse under stora delar av 1900-talet, kombinerat med att de

flesta som skrevs hade manliga studieobjekt är intressant. Personligheterna hos de kvinnliga

medlemmarna i familjen är inte kopplade till sexuallitet som Larson skriver är det vanliga.

Det finns viss koppling till sjukdom, men bara ur ett rent kronologiskt syfte när Hammar

skriver om kvinnornas bortgång, det har inte med deras personligheter att göra. Snarare är det

så att Hammar beskriver kvinnorna som arbetsamma, begåvade och framgångsrika. Något

som Larsson menar ofta kopplas till det manliga könet. Det finns alltså här en

genusdiskussion. Hirdmans genuskontrakt att manlighet och kvinnlighet inte får blandas

ifrågasätts av Hammars framställning av kvinnor. Männen och kvinnorna i Elsa Beskows

familj drivs av samma saker och har liknande personligheter. De är arbetsamma och vill leva

efter sina ideal. Familjemedlemmarna värderar inte heller varandra olika beroende av kön.

Elsa Beskows familj fick stor betydelse för hennes författarskap.

När Elsa Beskow skrev bilderböckerna om Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin tänkte hon

på samlivet med de två mostrarna och modern och morbror Eugéne.70

Hammar skriver vidare att tanterna inte är några ‘’porträtt’’ av systrarna, att ingen var

inspiration till en specifik karaktär. Toijer-Nilssons forskning om att A Fahlstedt är Tant Grön,

stämmer enligt Hammar inte. Däremot är det enligt Hammar ‘’onekligen’’ sant att Farbror Blå

är morbror Eugéne. Farbror Blå är en ‘’siratlig gentleman’’, som uppträder ‘’chevalereskt för

kvinnor’’ och som ytligt sett är ‘’för ordentlig för att egentligen ha barntycke’’. Farbror Blå

försöker hela tiden ‘’förmedla sin lärdom till barnen’’, en lärdom som tanterna beundrar.

Borgström som menar att Farbror Blå förespråkade kravpedagogiken.71 Då skulle tanternas

beundran av Farbror Blå betyda att de såg upp till denna typ av pedagogik och inte till Ellen

Keys. Systrarna Fahlstedts influenser över tanterna skulle i så fall frångå de två mostrarnas

viktigaste ståndpunkt i yrkeslivet, deras pedagogiska ideal.

Det var pedagogiken som drev Amalia och Berta Fahlstedt. Hammar skriver visserligen att A

Fahlstedt kunde haft en lysande karriär som författare, August Strindberg var en av de som

höll med. Trots detta är hon idag att okänt namn, även fast hon publicerade fler böcker. Det är

hennes vänskapsrelation till Ellen Key som enligt Hammar är mest betydelsefull för hur Elsa

71 Borgström 2017, s.15.

70 Hammar 1958, s.33.

69 Hammar, Stina, Elsa Beskow s.27-51, Stockholm, 1958.
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Beskow. ‘’Ellen Key var starkt och dominerande’’. Kanske fick inte A Fahlstedt möjligheten

att till fullo utöva sitt författarskap med en sån dominant och pådrivande väninna. Key var

viktig, Elsa Beskow gick i mostrarnas skola med pedagogiska ideal grundade i Keys, senare

gick Elsa Beskow i Keys och Whitlocks skola med samma filosofier.

Hammars biografi är ett exempel på när författaren kommit för nära sitt studieobjekt. Hammar

hade dessutom träffat Elsa Beskow under hennes levnad. I ett par kapitel efter att Hammar

beskrivit Elsa Beskows uppväxt, skriver hon om när Elsa Beskow mötte sin blivande make

Natanael Beskow och det problematiska med hans mor Lotten Beskow. De kom från ett

frikyrkligt hem där gudstron var ständigt närvarande. Att Lotten Beskow till en början inte var

glad att hennes favoritson ville gifta sig med en flicka som inte ens var konfirmerad, kan

tyckas rimligt. N Beskow beskrivs som nästan hjälteaktig när han tar parti för sin fästmö Elsa

Beskow i ett brev till sin mor som ställt sig kritisk till äktenskapet. Det är ett tydligt exempel

på att Hammar framställer Elsa Beskows parti som det rätta, även fast Elsa Beskow själv

bestämde sig för att konfirmeras och bli en del av N Beskows kyrka. Ett annat exempel är när

Hammar beskriver Elsa Beskows flytt från barndomshemmet, ‘’ Den första kära

Maartmansungen’’72 benämner hon Elsa Beskow, som om Hammar har känt en personlig

vänskaps och nästan kärleksfull relation till sitt studieobjekt.

‘’Sagans ämne var för Elsa Beskow personligt och kärt...’’, Hammar skriver att Elsa Beskow

ibland trots allt hade svårt att skriva det hon ville. I början av Elsa Beskows äktenskap med

Natanael slets hon mellan två världar, Natanaels gudomliga och hennes tidigare andliga

influens Ellen Key. Efter giftermålet med N Beskow tog Key avstånd från Elsa Beskow, detta

tog enligt Hammar hårt på Elsa Beskow. ‘’De två människor som Elsa satte högst var

Natanael och Ellen Key’’. Den inre kampen blev sagan Drömmen som blev verklighet. Sagan

handlar om Helga som ville bli en ängel för att hon tyckte det var så svårt att vara snäll. I

drömmen får hon se sina vänner från ett moln och ångrar sig, då ber hon Gud om att bli

människa igen vilket hon får.

Så valde Helga utan reservationer människolivet framför saligheten. Vi är annars vana vid, att

den som på något sätt kommit i kontakt med paradiset, ser det som ett straff att återvända till

människolivet. Kanske spelar här arvet från 80- och 90-talet, från Amalia Fahlstedt och Ellen

Key en roll: denna världen skulle man se, älska och förbättra.73

73 Hammar, 1958, s.110-115.

72 Hammar, 1958, s.
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Hammar skriver att när Elsa Beskow skriver om religion är det ‘’försiktigt’’, precis som

Berglunds forskning också säger.

När Hammar ägnat nästan halva boken åt att beskriva hur Elsa Beskows författarskap och

uppväxt/unga vuxna år hänger samma, övergår hon till hennes vuxna liv. Hammar ägnar

mycket plats i biografin åt rumslighet. ‘’Vartannat år en bok och vartannat en pojke’’, innan

Hammar ägnar några sidor åt Elsa Beskows arbetsplats skriver hon om Elsa Beskows egna

förhållande till den. ‘’Yrken’’ skriver Hammar när hon ska beskriva korrelationen mellan

uppgiften som mor och som konstnär. De var enligt Hammar mycket kompatibla, dock var

Elsa Beskows bild av sig själv ofta en bild av otillräcklighet, som att hennes konstnärlig

utbildning inte var tillräcklig. Detta var enligt Hammar val som var ‘’fritt’’ och ‘’medvetet’’.

Elsa Beskow skrev ett brev till väninnan Emilia Fogelklou apropå kvinnofrågan:

De gränser jag stött emot t.e.x. i min strävan att utveckla mig till fullödighet i mitt arbete, de

har nog också mest berott på min egenskap av kvinna, men inga ändrade yttre förhållanden

skulle kunna få bort de gränserna. De hänga ihop med mitt moderskap, och hur skulle jag

kunna bli bitter över det?74

Detta är en av de få gånger Hammar skriver att Elsa Beskow själv talar om genus och hur hon

förhåller sig till det. Berglund, Toijer-Nilsson, Borgström och Nelander Fagerberg har ägnat

sig åt genusforskning i Elsa Beskows bilderböcker. Alla menar att det finns en tydlig

sammankoppling mellan Elsa Beskows egna livserfarenheter och sagorna. Att kvinnans roll i

historien och i detta fall Elsa Beskow roll i historien sammankopplas utifrån enbart utifrån en

brist på detta tidigare. Jag anser att detta inte är helt sannolikt då som jag tidigare nämnt, Elsa

Beskows karaktärer och familjemedlemmar inte förhåller sig inom ramarna för Hirdmans

genuskontrakt och genussystem.

Elsa Beskows förmåga att arbeta samtidigt som hon gjorde det som förväntades av henne som

mor måste, trots hennes klagobrev till sin väninna, varit mycket god. Hennes bilderböcker är

trots allt än idag år 2021 mycket populära både bland barn och vuxna.

Med avstamp i Toijer-Nilssons forskning som menar att kvinnans arbetsplats var centrerad till

mitten av hemmet och inte till ett arbetsrum eller i Elsa Beskows fall en ateljé, snarare vad

brevet handlar om.75 Hammar skriver att Elsa Beskow jämförde sig med hennes väninnor

systrarna Adelborg. De var ‘’metodiskt arbetande konstnärinnor’’ som hade ‘’tillfälle att helt

75 Toijer-Nilsson 2002, s.104-106.

74 Hammar, 1958, s.133.
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ägna sig åt sina estetiska intressen’’. Elsa Beskow besökte en tid Ottilia Adelborg i Gagnef för

att få arbeta ostört, detta resulterade i bilderboken Pelles nya kläder. En omtyckt bilderbok,

dock skriver Hammar att Elsa Beskow inte hämtade inspirationen till bilderboken på något

annorlunda sätt än vad hon gjorde när hon arbetade hemma. Hemma var det hennes pojkar

som var modeller och naturen som inspirerade. I Pelles nya kläder inspirerade naturen och

Elsa Beskow hämtade inspiration från människorna i Gagnef.76

Den tidigare forskningen om Elsa Beskow utgår ofta ifrån hennes bilderbok Tomtebobarnen.

Berglund och Toijer-Nilsson var oense om hur familjen framställs. Hammar beskriver

familjen i Tomtebobarnen som ‘’ett riktigt familjeliv’’. En tolkning som håller mer med

Toijer-Nilsson om att det skulle vara en porträttering av kärnfamiljen, förutsatt att ‘’riktig’’

menas med det normativa. Där mannen är norm och kvinnan och mannens egenskaper är

varandras motsatser enlig Hirdman och Edenheim.

Tomtebobarnens bilder, är bilder av blomsterfolk. ‘’Blommor ska man ha att plocka och njuta

av och rita’’, skriver Hammar om Elsa Beskows förhållande till naturen. Hammar skriver

också att Elsa Beskow älskade det som omgav henne ‘’blommor och barn’’. Tomtebobarnen

innehåller enligt Hammar beskrivningar av naturen så att barnen skulle lära av den. Naturen

var både ‘’intressant’’ och ‘’vacker’’,  detta ville Elsa Beskow att barnen skulle lära sig av alla

hennes bilderböcker.77

Verkligheten var närvarande i alla bilderböckerna, inte någon fantasi.

De sista kapitlen i biografin ägnar Hammar åt att skriva om Elsa Beskows författar- och

konstnärskap. Hon skriver om hennes tid på Jultomten och hennes förhållande till den stränga

fru Hammarlund, där Elsa Beskow först gjorde som hon blev tillsagd att teckna, men

efterhand som  hennes berömmelse växte började hennes konstnärskap mer och mer se ut som

Elsa Beskow själv ville. Tidningen Jultomten berättar om barnets värld, den var ‘’en fest för

barnhjärtan’’. Miljöerna  beskrivs med varma färger som ‘’lyste dubbelt grannt’’ för de fattiga

barnen som läste tidningen. Hammar skriver hur Elsa Beskow skiljer sig från de övriga

tecknarna i tidningen som ofta hade ‘’social tendens’’. Elsa Beskow var väldigt varse

klyftorna i samhället ‘’hon hade själv haft det fattigt, så fattigt, att hon visste varifrån hon

skulle få pengar till det nödvändigaste’’. Hammar syftar till tiden i kollektivet från hennes

uppväxt där alla gjorde allt de kunde för att hjälpa varandra klara ekonomin. Elsa Beskows

77 Hammar, 1958, s.145, 149, 158.

76 Hammar, 1958, s.135-144.
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idealbild för barnen var istället strävan, utan ett politiskt program.78

Elsa Beskow konstnärskap är medvetet om klassamhället beskriver Hammar. I Blomsterfesten

i täppan från 1914 ‘’målade hon varje blomma med omsorgsfull glädje’’.

Men lika litet som Elsa Beskow kunde skulle velat vara ovänlig mot en luffare som kom till

Ekeliden, lika litet kunde hon vidare avfärda ogräset, även om hon inte precis ville bjuda in det

besvärliga följet i täppan.79

Läses detta helt utan politisk program som Hammar menar att Elsa Beskows bilderböcker inte

innehöll är stycket problematiskt. Hammar menar att Elsa Beskows skildring av ogräset i

bilderboken inte är negativt laddad, snarare en positiv bild av luffare som är helt fria den bild

samhället skapat av dem. Hammar skriver senare i samma kapitel att Elsa Beskows

samhällsideal var ‘’...att vänlighetens slott skulle stå utan staket, att alla skulle rymmas

där…’’. Motsägande till att ogräset inte välkomnas i Blomsterfesten i täppan. I Vill du läsa II

från 1936 skriver Elsa Beskow: ‘’Hjälpsamhet och samarbete, det är idealet’’. ‘’Arbete och

ansvar är positiva egenskaper’’, menar Hammar att Elsa Beskow tyckte Hammar skriver att

arbetsamhet är vad Elsa Beskow vill förmedla till barnen. Det var med hjälp av sagan hon

gjorde det. Ellen Keys reformpedagogik är tydlig ‘’...naturstudier i det fria, ingen mekanisk

inläsning…’’. Hammar anser att Elsa Beskows sagor alltid är kopplade till Ellen Keys och

Amalia Fahlstedts reformpedagogik, vuxnas system passade inte barn.80

De vuxnas moralbegrepp kan vara både märkvärdigt och främmande för ett litet barn,

som lever i en självklart förtrolig miljö.

Möjligen har Elsa Beskow även i denna saga dragit en lans för sin gamla lärarinna

Ellen Key, som i Barnets århundrade diskuterar just barnens sanningsmedvetande och

framhåller både exemplets och fantasiens makt över barnens tal. Hon betonar att det är

fel att kalla alla barnens osanningar för medvetna lögner - barn kan ofta inte skilja på

fantasi och verklighet. Hon citerar en av sina vänner som i sitt hem lyckats skapa en

öppen atmosfär: ‘’Min son vet inte vad en lögn är -’’.81

I de sista kapitlen skriver Hammar om Elsa Beskows sista tid i livet. Då det bara är en annan

källa som beskriver denna tiden i hennes liv kommer jag inte att diskutera denna tiden

djupgående.

81 Hammar, 1958, s.227. Sagan är hämtad ur samlingen Muntergök.

80 Hammar, 1958, s.212, 214, 222-226.

79 Hammar, 1958, s.212.

78 Hammar, 1958, s.203-207.
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Hammar beskriver den sista tiden i Elsa Beskows liv som lugn, hon arbetade genom alla sina

år. Elsa Beskow och Natanael Beskow gjorde en resa genom västra Asien och besökte viktiga

bibliska platser. Hemma igen levde de ett stilla liv som kretsade kring barnbarnen. Den sista

tiden i Elsa Beskows liv författade hon en hel del dikter, en av dessa får avsluta biografin.

Figur 3: Elsa Beskows bilderbok Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin från 1918.

Margareta Sjögrens Elsa Beskow

Sjögren ägnar större delen av biografin att beskriva Elsa Beskow förhållande till barn och

barnboken. Efter inledningen som beskriver hennes uppväxt i kollektivet bestående av

kvinnor och uppoffringarna hon behövde göra när hon gifte sig med Na (som hon kallade

Natanael för), är författarskapet och konstnärskapet det viktigaste för hur Sjögren minns Elsa

Beskow.

Elsa Beskows yrkesverksamhet kom att präglas av hennes egen familj. ‘’Elsa har inte blivit

uppfostrad, hon har blivit uppmostrad’’82 sa Ellen Key om henne. Ellen Keys och mostrarnas

pedagogiska filosofier blev enligt Sjögren det som kom att genomsyra hennes författarskap.

Sjögren beskriver hur fritidsläsningen upplevde en snabb tillväxt kring sekelskiftet 1900. Elsa

Beskows ‘’Sagan om den lilla, lilla gumman’’ lämnar tydliga spår av hennes illustrativa

influenser från Walter Crane enligt Sjögren, den tydliga kopplingen till jugendstilen kopplar

82 Sjögren, Margareta, Elsa Beskow och hennes bildvärld, s.10, 1983.
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hennes bilder även till naturen och träd och knoppar, symboler för en laddad framtid.83

De två starka teman är alltså samma som Bergstrand identifierar, familjen och naturen.84

Sjögren ägnar ett helt kapitel åt Elsa Beskows naturmotiv som hon döpt till Barn och

blommor. I fokus står Blomsterfesten i täppan från 1914. Sjögren poängterar att Elsa Beskow

kallat boken för en bok för botanister men kan inte undgå att göra en analytisk genomgång.

Hon anser att bilderboken om Lisa som blir inbjuden på trädgårdsfest där bara trädgårdens

blommor är välkomna men inte ogräset, kan anses förmedla en kamp mellan klasser i

samhället. Dock skriver hon också att det inte är värt att lägga för mycket tanke på

klassgränserna i växtriket som lockat många unga radikala som kallat Elsa Beskow för ‘’den

konservativa Djursholmfrun’’.85

Ännu en gång kan vi återkoppla till Bergstrand som också menar att kritiken av Beskow

baseras på något som hon inte är, utan snarare är marxistiska tolkningar av henne från

1970-talet.86

Det går också att återkoppla Sjögrens tolkning av Elsa Beskows förhållande till tidigare

forskning. Kallträsk resultat att barnet är centralt för sagan går igenom hos Sjögrens tolkning

av Elsa Beskow. ‘’Barnen var hennes medarbetare’’, skriver Sjögren och fortsätter ‘’barnen

finner sin egen lösning på ett problem…’’, barnet ska med hjälp av fantasin och Elsa Beskows

bilderböcker lära känna verkligheten.87 Till skillnad från Lundmark kan man tolka Sjögren

som att Elsa Beskows bilderböcker skrevs endast för barnen och inte de vuxna då barnet själv

ska lära sig.

Det går att utläsa tydliga genusdiskussioner i Sjögrens skildring av Elsa Beskow. I det

inledande kapitlet Där blåser jägarn i sitt horn, gör Sjögren en lång utläggning om Elsa

Beskows mostrar som öppnade skola i kollektivet där de bodde och som dominerades av

kvinnor. Mor Augusta och far Bernt Maartman hade dock en relation enhetlig med Hirdmans

genussystem, ‘’Själen i den lilla kämpande familjegruppen var naturligtvis Bernt Maartman.

Hustru Augusta höll sig mera i skymundan’’. Mannen som det normativa och eftersträvade

och kvinnan som det underordnade. Även i Elsa Beskows eget äktenskap med Natanael

Beskow syns detta. I ett brev av Elsa Beskow till sin make skriver hon och oroar sig över hans

hälsa. Detta trots att hon själv är ensam hemma på Ekeliden med tre pojkar och arbetar.

Sjögren skriver ‘’Att hon själv skulle löpa risken att överanstränga sig faller henne inte in’’.

87 Sjögren 1983, s.57.

86 Bergstrand 2002, s.97.

85 Sjögren 1983, s.37.

84 Bergstrand 2002, s.67-68.

83 Sjögren 1983, s.30-32.
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Elsa Beskows position i äktenskapet gör hennes behov underordnade maken även enligt

henne själv. Dock talar Sjögren emot sig själv, i följande stycke diskuterar hon Elsa och

Natanael Beskows äktenskap efter en framläggning av brevväxling mellan dem båda.

Ur dessa anspråkslösa vardagsglimtar går det att utläsa något om makarna Beskows inbördes

förhållande.  Det är rörande att se hur Elsa anstränger sig att vara till lags. Hon gör oavbrutet

avkall på en personlighet som är lika stark som den överläge satta mannens… Och de spelade

sina roller con amore! ‘’Far är stark och modig och mor är blid och rar’’ (Tomtebobarnen).88

Den sista delen av citatet är skrivet av makarnas gemensamma son Bo Beskow, för att visa på

hur hans mor reflekterade sina ideal i bilderböckerna. Bo Beskows egna kommentar innan

stycket hämtat från Tomtebobarnen tyder på att han ansluter sig till Berglunds forskning om

att familjen i Tomtebobarnen är en kärnfamilj men med självironi. Bo Beskows kommentar

slår alltså ner  Toijer-Nilssons diskussion om att Tomtebobarnen avspeglar en förgången syn

på genus med kärnfamiljen som central.89 Det är kanske tack vare denna kombination som

Elsa Beskow hade både ett manligt och ett kvinnligt ideal som formade henne,  mormor

Johanna och hennes far Bernt,  som hon aldrig trodde en annan man skulle kunna efterlikna

och vad var det då för mening att gifta sig.90

I citatet ser jag exempel på den problematisering av det biografiska källmaterialet som

presenterades i metoden. Sjögren benämner Elsa Beskow vid förnamn och visar då tendenser

på att ha kommit sin fallstudie för nära och skapat en personlig relation till denna. Ett exempel

på konsekvenserna av detta  är att Sjögren bara belyser positiva aspekter av henne. Detta syns

på sidorna 84-85,  där hon diskuterar kritiken som riktades mot Elsa Beskow under 1970-talet.

Sjögren diskuterar hur kritikerna Pär Bergman och Birgitta Josefsson anklagar Elsa Beskow

för att vara en borgerlig kvinna med avsikt att höja den borgerliga sfären. Både Josefsson och

Bergman har enligt Sjögren helt riktigt uppfattat att böckerna Tant Brun, Tant Grön och Tant

Gredelin baseras på karaktärer från hennes barndom, nämligen mostrarna och morbror

Eugene. Deras uppfattning är enligt Sjögren att belysa att Elsa Beskow skapade en borgerlig

idyll hos tanterna i den lilla staden. Josefsson gör detta genom att säga att barnen i

bilderboken (Petter och Lotta), kommer från ‘’utifrån, från den onda världen’’, där bodde de

hos den arbetande gumman Tvätt-Kerstin ‘’Tvätt-Kerstin var elak mot barnen, slog dem’’.

90 Sjögren 1983, s.9,65,90.

89 Toijer-Nilsson 2002, s.104-106.

88 Sjögren 1983, s.49.
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Petter och Lotta blir räddade av borgerlighetens idyll hos tanterna menar Josefsson.91

Sjögren kallar Josefssons tolkning för ‘’mycket ytlig kunskap om svensk litteratur’’, och

Josefsson för ‘’retade kritiker’’. Istället säger Sjögren ‘’...trädgård på St:Pauligatan har varit

konkret inspiration. Den är placerad i hennes hjärta. Därifrån är steget inte långt till

läsaren-barnets hjärta’’.92 Sjögren återkopplar till hennes egen tolkning om att barnet är

centrum för läsaren och att det är Elsa Beskows personliga reflektioner som gör det lockande

för barnet. Sjögren svarar också indirekt på frågan om varför Elsa Beskows bilderböcker fått

leva kvar så länge och fortfarande är så omtyckta.

Här kan Sjögrens tolkning av Elsa Beskow återkopplas ännu en gång till Bergstrands teori om

att nationalismen var drivande för bilderbokens framväxt i popularitet, endast det svenska var

bra nog för barnet.93 Om Elsa Beskow utgått ifrån sig själv och sin egen familj när hon

skapade böckerna om tanterna borde de reflektera en typ av svensk nationalism. Det går även

att anknyta till Olssons uppsats om att Elsa Beskows plats i vår nostalgiska bild av Sveriges

kulturnationalism har positiva konsekvenser för minnet.

Sjögrens minne av Elsa Beskows personlighet diskuteras kring händelser ur hennes liv och

vilken känslomässig reaktion de fått. Elsa Beskows vilja att studera på konstakademin var

omöjlig av ekonomiska skäl ‘’Första kvällen grät sig Elsa till sömns. Men hon tog sig snart

samman’’. Elsa Beskows utbildning på Teknis var viktig för henne, ‘’...unga fru Beskow lät

sig inte nöja med att uteslutande fungera som maka och husmor’’, skriver Sjögren. Trots

hennes framgångar skriver hon också att Elsa Beskow tänkte mest på Natanaels välmående

‘’...hon inte i första hand på sin egen individualitet och sitt skaplynne…’’. Om äktenskapet

skriver Sjögren också att Elsa Beskow gör allt för att alltid vara Natanael till lags men utan att

förlora sig själv ‘’Hon gör oavbrutet avkall på en personlighet som är lika stark som den i

överläge satta mannen’’.

Elsa Beskow fick aldrig något eget arbetsrum. Sjögren skriver att detta inte är ett problem

‘’Och egentligen tyckte hon att det gick bäst att arbeta med ett barn i knäet’’, dock senare på

samma sida skriver hon att Pelles nya kläder som tillkom när Elsa Beskow var på besök hos

Ottilia Adelborg och fick arbeta ostört var en ‘’glädje att få göra något själv’’. I det avslutande

kapitlet skriver Sjögren att Elsa Beskow ville förhålla sig på ytan oberörd och till motsatsen

av frispråkig.94

94 Sjögren, Margareta, Elsa Beskow och hennes bildvärld s.12,21,30,49,69,88-89, Stockholm 1983.

93 Bergstrand 2002, s.68.

92 Sjögren 1983, s.85.

91 Sjögren 1983, s.84-85.
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Figur 4: teckning av Elsa Beskow ur Jultomten.

Elsa Beskows liv i tidningar och tidskrifter

Gurli Linders Elsa Beskow

Linder var enligt Berglund en av de som influerade Elsa Beskows pedagogiska filosofi. I

artikeln recenserar Linder de böcker som år 1922 kommer ut till jul, en av dem är Elsa

Beskows Farmors lapptäcke.

...en okonstlad och för barn begriplig titel. Det är en utmärkt idé Elsa Beskow har utnyttjat.

Gamla farmor berättar för sina barn barn om en del av de sidenlappar hon genom åren samlat

till ett täcke och som ju alla har sin egna historia.95

En positiv inställning till Elsa Beskows nya bilderbok. Hon anser även att Farmors lapptäcke

är ett exempel på hur hennes författarskap och konstnärskap bättre är lämpat för att berätta

dessa realistiska berättelser än sagor. Linder fortsätter positivt inställd till boken med att

skriva att idén att skriva 12 berättelser i en är god då barnen 1922 ofta hade svårt att fokusera

på en berättelse under en längre tid. ‘’...olyckligvis ha sina intressen splittrade på tusen

ting…’’. Linder skriver även att det inte är konstigt att Elsa Beskows egna barnbarn vill sitta i

farmors knä och lyssna på sagor.

95 Linder, Gurli, 1922. ‘’Sagoböcker. Gamla och nya sagor utkomna till Julen’’, Dagens Nyheter, 13-12-1922.
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Linder var bekant med Elsa Beskow, deras pedagogiska ideal var de samma alltså borde

Linders recension vara positiv till Elsa Beskow. Vilket den också är. Det finns alltså en tydlig

tendens i Linders recension.

Disa Håstads Elsa Beskow

Under titeln Farbror Blå slog sig lös minns Håstad Elsa Beskows tanter, hon ställer sig kritisk

till dem. Håstads uppfattning av tanterna och Farbror Blå i Tant Brun, Tant Grön och Tant

Gredelin skiljer sig från alla de andra källorna i min uppsats. I artikeln står det att tanterna

borde haft det bättre när deras far var i livet då ingen av dem arbetade och då inte drog in

några pengar. Då inte tanterna arbetar menar Håstad att de inte borde upplevt någon

‘’spänning’’ i sina liv, den enda skulle vara Farbror Blå.

Och vad sysslar egentligen Farbror Blå med? Är han redan pensionerad? Nej, så gammal är

säkert inte han heller. Ska vi tror att han lever av kapital? Och hur många rentierer fanns det i

den tidens Sverige?96

Håstad antyder alltså att tanterna och Farbror Blå lever av staten på kuponger. Hennes stora

fråga i artikeln är hur dessa ska kunna ta hand om Petter och Lotta, ‘’Vad händer nu när dessa

borgare ska ha hand om två underklassbarn, Petter och Lotta?’’. Håstad gör en stor skillnad i

att de vuxna är borgare och barnen kommer från underklassen. Hon skriver att Elsa Beskows

böcker skulle ha uppmuntrat till arbete, men håller inte med. Hennes läsning av Elsa Beskow

antyder snarare att eftersom borgarna inte arbetar, vill de bara leka. Trots detta är

underklassbarnen duktiga och flitiga arbetare och ser varken barndomen eller vuxenlivet som

lek.

Håstads artikel är skriven innan postmodernismen, utifrån Rosengrens och Östlings periodiska

indelning av biografins tematik befinner den sig i det marxistiska och sociala och

strukturhistoriska paradigmet. Det är ingen biografi/artikel i vetenskaplig bemärkelse men

populärvetenskapen förhöll sig inom samma inflytelserika ramar. Detta gör det rimligt att anta

att artikeln har samma politiska bakgrund.97

Det går även att koppla artikeln till Kallträsks forskning där hon menar att det finns ett

samband mellan antagonist (tanterna) och dåligt moderskap. De vuxna beskrivs med barnsliga

97 Östling, Rosengren 2007, s.20-29.

96 Håstad, Disa, 1974. ‘’När farbror Blå slog sig lös’’, Dagens Nyheter, 09-02-1974.
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egenskaper.98 Borgström kommer i sin analys fram till att barnen har arbetsamma

karaktärsdrag i Elsa Beskow bilderböcker, vilket stämmer överens med Håstads tolkning.99

Någon genusanalys är det inte tal om i artikeln. Vilket gör det svårt att placera den i

förhållande till Nelander Fagerbergs forskning som säger att barnen i Elsa Beskows

bilderböcker har tydliga könsindelningar.100

Artikeln kopplas tydligt samman med Toijer-Nilssons och Bergstrands forskning som säger

att Elsa Beskow utsattes för kritik under 1970-talet,101102 tiden då denna artikel är skriven.

Deras gemensamma argument att kritiken är felaktigt grundad i egna tolkningar som

begrundats på vänsterströmmningar som inte fokuserade på individen, går att sammankoppla

med Rosengrens och Östlings tematiska periodisering. Detta blir ännu tydligare i nästa artikel

från samma uppslag titulerat Tanterna och underklassen. I denna för Håstad argument

tillsammans med Staffan Björk, litteraturprofessor i Lund. Han kallar tanterna för ‘’löjliga

familjer’’. Håstad skriver att det inte finns någon revolutionär socialist i Elsa Beskow, utan att

hon anser att den borgerliga klassen, som styrdes av privategendom, ville ha ett klassamhälle.

102 Bergstrand 2002, s.97.

101 Toijer-Nilsson 2002, s.107-111.

100 Nelander-Fagerberg 2010, s.22-23.

99 Borgström 2017, s.34-35.

98 Kallträsk 2017, s.63-65.

40



Figur 5: Akvarell ur Elsa Beskows bilderbok Solägget från 1932.

Jessica Kempes Elsa Beskow

- Dagens Nyheter 1993.

‘’Med Elsa Beskow väcktes erotiken’’ är en artikel som Jessica Kempe skrivit efter en

återläsning av Elsa Beskow som vuxen. Kempe skriver att när hon och hennes systrar läste

Elsa Beskow bilderböcker som barn tyckte de bilderna var både ‘’skrämmande’’ och

‘’upphetsande’’. Lundmark propaganderande för att Elsa Beskows bilderböcker ska mottages

av både vuxna och barn, uppläsaren och lyssnaren. Kempes artikel blir ett intressant bidrag till

denna diskussionen. Minnet blir annorlunda om mottagaren inte består av både uppläsaren

och lyssnare, utan bara en av parterna. Kempe formulerar sig som att det enbart är bilderna

hon studerat med sina systrar som barn. Lundmarks forskning baseras visserligen på texten

men betonar också att text och bild korrelerar och blir sammankopplade.103

När Kempe läser om bilderböckerna som vuxen, läser hon inte längre som en ‘’sagotant’’ utan

som en ‘’initionsprästinna’’. Hon anser att forskning om Elsa Beskow inte tagit hänsyn till att

Elsa Beskow växte upp med starka konstnärliga influenser från friluftsmåleriet och

stämningsmåleriet. Möjligtvis är det kopplingen till Strindberg hon menar. Kempe vill att Elsa

Beskows stämpel som ‘’botanisk folkbildare’’ inte stämmer, hon har snarare bidragit till

‘’naturmystik’’.

Kempe frångår alltså Berglund som menar att Elsa Beskow var en nästintill renodlad

botaniker som alltid tecknade i jugendstil. Att Elsa Beskow var influerad av Kempes

föreslagna konstnärliga epoker skulle kunna stämma. Att hon kunde leva ut dem är föga

103 Lundmark 2015, s.54-56.
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troligt, eftersom att de både kräver måleri ute i naturen och ofta på stora canvas. Precis som

Toijer-Nilsson sagt hade Elsa Beskow inte rumslig möjlighet till att göra detta då hon inte

hade atelje och var bunden till en arbetsplats mitt i hemmet.104

Kempes nya inläsning av Solägget som vuxen väcker minnen och insikter om hur hon

omedvetet som barn symboliserat solägget som ‘’mammas bröst’’ och att senare själv få äga

ett solägg. Elsa Beskows natur är mest sammankopplad med kvinnliga gestalter. Kempe för en

genusdiskussion, delvis kopplad till Hirdmans teorier om kroppsliga skillnader mellan könen,

mammas bröst och avsaknaden av den fruktgivande bröstet hos mannen. Även Edenheims

teorier kopplade till intellektets hierarkiska system som bygger på Scotts uttalanden om att

familjekonstellationernas bildning är en del av genusdiskussionen. Kempe diskuterar

barnlitteraturen i förhållande till sexualmoralen som barn utsattes för runt sekelskiftet 1900.

Kempe menar att Elsa Beskow förkroppsligar dessa i sina bilderböcker. Ett exempel är

Farbror Blå och ‘’den asexuella gubben’’, som är en förlängning av bilden att sexuellt

umgänge inte fick gestaltas eller förkroppsligas i människogestalter. Av den anledningen är

papporna i Elsa Beskows bilderböcker ofta gamla och obehagliga.

Den tidiga medeltidens kroppstabu tvingade konstnärerna att framställa människokroppen som

en streckgubbe, medan däremot djur och vegetation var godkända motiv för kroppsliga

utsvävningar. Därför kan en voluminös orm slingra sig runt ett paradisträd med grenar långt

mer lekamliga än Adams och Evas utarmade lemmar.105

Detta menar Kempe Elsa Beskow gestaltar i Solägget med kopplingarna till mammas bröst.

Elsa Beskow är dock motsägelsefull, hon tecknar också drömprinsen ‘’en svartlockig man

som hon genom hela sin bokproduktion låter uppträda i olika skepnader: vildman, prins,

pappa och skurk’’. Denne drömprins skriver även Anne-Marie Alfen Eriksson om i en artikel i

DN från 1994 som hon kallar för ‘’Verkligheten korrigerar svart prins’’. I den artikeln är det

dock diskussion om hur invandrare gestaltas i barnböcker där Alfen Eriksson menar på att

hennes drömmar om denne mystiske man korrigerats i verkligheten då hon aldrig stött på

någon. Kempes drömprins fortlever däremot.

Med denna förtätade bild av drömprinsen behåller Elsa Beskow än i dag greppet om den lilla

flickans mest vittförgrenade kärleksfantasier.106

106 Kempe, Jessica, 1993. ‘’Med Elsa Beskow väcktes erotiken’’, Dagen Nyheter, 1993-04-11.

105 Kempe, Jessica, 1993. ‘’Med Elsa Beskow väcktes erotiken’’, Dagen Nyheter, 1993-04-11.

104 Toijer-Nilsson 2002, s.104-106.

42



Figur 6: Akvarell ur Elsa Beskows bilderbok Blomsterfesten i täppan från 1914.

2000-talets Elsa Beskow

Många av artiklarna som jag har lästs har en liten periodisk spridning och alla kommer därför

inte att få en egen plats i analysen. Istället har jag sammanställt de aspekter som är gemensamt

för de flesta artiklarna. Jag har valt ut två av dem här som jag anser står för allt de

representerar.

‘’Möjliga familjerna’’ av Margareta Sörenson ur Expressen 2011 och ‘’Förtvivlad längtan

efter vänligt folk’’ av Yukiko Duke ur nättidningen Vi läser. Artiklarna skriver om Elsa

Beskows tecknade i salongen hemma omgiven av sina barn. Det vill säga arbetets rumslighet.

De skriver om att hon var försörjningsansvarig i familjen ‘’vartannat år en pojke, vartannat en

bok’’.

Den stora delen av artiklarna handlar om hur hon inte var uppfostrad utan ‘’uppmostrad’’.

Amalia och Berta Fahlstedts pedagogiska filosofi som sen kom att influera Elsa Beskow får

en väldigt stor plats, det är alltså viktig för hur de minns Elsa Beskow. Utifrån denna aspekt

kopplar artiklarna Elsa Beskows egen uppväxt till hennes författarskap och konstnärskap. De

skriver att det är hennes egen barndom som inspirerat till hennes alla många bilderböcker.
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Betty Skawonius Elsa Beskow

Skawonius skriver att den som älskar Elsa Beskow inte blir besviken. Idealbilden för hur en

jul ska vara finns i hennes bilderböcker. För de som växt upp med dessa är teatern inte en

besvikelse menar Skawonius, som även anser att den visar upp naturens skönhet. Är n

idealbild som Elsa Beskow också har tecknat.

Skawonius anknyter alltså Beskow till en typ av kulturnationalism och den

nationalromantiska prägeln av nationalism som finns i Sverige idag, precis som Olsson. Båda

anser att det är en nostalgisk bild som präglar minnet av Elsa Beskow.107

Recensionen diskuterar utifrån genus vilken syn teatern har på Lottas respektive Petters

personligheter och karaktärsdrag. Efter att ha talat med regissörerna skriver hon att Lotta är

‘’reflekterade’’, ‘’frimodig’’, och vågar mer och ger sig ut längre än Petter. Han beskrivs

istället som att ha en strävan att lära sig och passa in i den nya sociala miljön. En tydlig

skillnad alltså. I en jämförelse med Nelander Fagerbergs examensarbete är det inte samma

skillnader. Hennes granskning av Puttes äventyr i Blåbärsskogen kommer fram till att

Beskows lingonflickor och blåbärspojkar faller inom ramen för vad som är stereotypiskt

manligt och kvinnligt. De är varandras motsatser.108 Detta kan man inte säga om karaktärerna i

tolkningen. Istället går de att koppla till Kallträsks uppsatsresultat, att barnboken ser en

utveckling som vilar på samma ideal, men som efter 2000-talet får en ny tappning. Nu är

kvinnan självständig fri från mannen. Hennes karaktär behöver alltså inte förhålla sig till

mannens för att vara dess motsats.109 Skawonius känner dock ett behov av att jämföra dem,

skriva ut att Lotta vågar mer än Petter. Detta kan kopplas till Toijer-Nilsson som menar att

‘’manliga’’ drag hos kvinnliga karaktärer ses som något positivt ur ett genusperspektiv.110

Avslutningsvis skriver Skawonius att Petter och Lottas resa är en klassresa, som hon antyder

var vanligt förekommande under sekelskitet 1900s demokratiseringsprocess. En tolkning av

Elsa Beskows karaktärer som vanliga, inte på något sätt radikala, även fast barnens

karaktärsdrag inte är de som mycket av den tidigare forskningens sagt, arbetsamma och

lydiga.

110 Toijer-Nilsson 2002, s.107-111.

109 Kallträsk 2017, s.60.

108 Nelander-Fagerberg 2010, s.15.

107 Olsson 2016, s.27.
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Pia Huss Elsa Beskow

Huss artikel är en diskussion med tidigare artiklar som skrivits om Elsa Beskow där hon

försöker besvara frågan om varför hennes författarskap bitit sig fast hos så många i flera

generationer. Trots hennes stora framgångar under sin levnadstid och efter sin död finns det

inte många studier om henne. En av de viktigaste enligt Huss är Stina Hammars biografi, som

är en källa i denna undersökningen.

Utgivningen av Hammars bok mötte dock kritik av Olof Lagercrantz, en av sin tids största

kritiker ;‘’Hos Elsa Beskow finns inga dolda djup, inte en tillstymmelse till något genialt. Hon

är vanlig som käringtanden och okomplicerad som en rödbeta’’. Kritiken faller, menar Huss,

då Elsa Beskows bilderböcker inte avtar i popularitet. Huss poängterar att den största delen av

kritiken kommer från 1970-talet och kan då ansluta till Toijer-Nilsson och Berglund som

menar att kritiken rotas i en ideologisk inriktning. Att det skulle vara av den anledningen

nämner dock Huss inget om.

Huss tillägnar stora delar av artikeln åt att beskriva Elsa Beskows liv. Det hon tar upp är

hennes fattiga uppväxt i ett kvinnokollektiv efter hennes fars död och hur detta påverkade

hennes författarskap. Huss skriver att bilderböckerna om tanterna baserats på hennes mostrar

och uppväxten på St:Pauligatan. Böckerna tillkom under världskrigen och idyllen blev en

fristad för Elsa Beskow att fly till då hon var deprimerad under perioden. Huss fortsätter

artikeln med att skriva om det stora inflytandet mostrarnas pedagogiska radikalitet fått både

för Elsa Beskow själv och hennes författarskap.

Artikeln är svårplacerad i förhållande till tidigare forskningsläge. Huss lägger tyngden på att

de radikala pedagogiska tankarna i Elsa Beskows uppfostran och hemmet var avgörande för

Elsa Beskows yrkesliv. Det nämns dock ingenting om mostrarnas kopplingar till Ellen Key

som var upphovskvinnan till deras pedagogiska filosofi. Borgströms uppsats kommer fram till

att Elsa Beskows barnsyn och pedagogik kommer från Ellen Key.111 Då Huss inte anknyter

varken till kvinnorna i kollektivet eller Elsa Beskow till Key blir det omöjligt att förstå vilken

pedagogik de förespråkade. Resonemangen förs in i historisk kontext men inte tillräckligt

tydligt. Rosengren och Östling säger att tolkarens roll återupplivas då man började intressera

sig för individens sätt att tänka och förhålla sig till strukturer igen. Möjligtvis är det just det

Huss försöker göra. Hon förhåller sig till kritiken som tillkommit under strukturhisoriska

111 Borgström 2017, s.34-35.
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paradigm för att försöka orientera sig och skapa en identitet av Elsa Beskow som hon även

själv kan förhålla sig till.

Huss skriver 2008 en recension av Junibackens utställning ‘’Elsa Beskows sagovärld’’, också

den publicerad i Dagens Nyheter. Huss skriver inte så mycket om själva utställningen utan

fokuserar på Elsa Beskows position inom bilderbokens och barnboksgenren samt en

personifiering av Elsa Beskow. Recensionen diskuterar hur Elsa Beskow var tvungen att

försörja familjen och hur hon var bunden till en arbetsplats mitt i hemmet. Ekeliden på

Djursholm som var centrum för intellektualitet, diskussioner om kvinnans rätt och

pedagogiska ideal.

Huss skriver även att Elsa Beskow var först inom sin genren och att Sagan om den lilla, lilla

Gumman var den första av sin typ. Med Blomserfesten i täppan skriver Huss att Elsa Beskow

porträtterar klassamhället, Elsa Beskow ska enligt Huss framfört sina personliga sociala och

politiska åsikter i boken.

Två år senare känner Huss inte längre att de är nödvändigt motivera sin positiva syn på Elsa

Beskow och hennes bilderböcker, genom att slå ner kritik som Elsa Beskow utsatts för tidigre.

Detta kan bero på flera saker, till exempel på grund av den ökade popularitet som Elsa

Beskow fått. Björn Gustavsson skriver 2009 i Sundsvalls tidning en artikel till den tillfälliga

utställningen på Nordiska akvarellmuséet, artikeln heter Intresset växer för vår äldsta

sagotant. Gustavsson förhåller sig på ett liknande sätt till Elsa Beskow som Huss. Han

diskuterar kritiken av en tidigare utställning som stod under 1980-talet på Millesgården som

inte fick ett stort besöksantal. Detta berodde enligt Gustavsson på de kritiker under 1970-talet

som ‘’försökte förminska Elsa Beskows betydelse’’. Utställningen på Nordiska

akvarellmuséet visade på motsatsen och en ökad popularitet av hennes sagor.

Mats Karlssons Elsa Beskow

Karlssons artikel ur Släkthistoria säger följande om Elsa Beskow. Han inleder innan första

underrubrik med att säga att Elsa Beskows bilderböcker ifrågasätter kärnfamiljen, kyrkan och

skolväsendet. Hon framställer allt ur barnens perspektiv och med sina bilderböcker vill hon

skapa en ny ordning som inte utgår ifrån den vuxnes auktoritära roll.

Karlsson diskuterar först Elsa Beskows egna bakgrund och hennes personliga förhållande till

sina bilderböcker. Han skriver att karaktärerna i Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin
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baseras på hennes mostrar och morbror Eugéne. Karlsson kallar kollektivet där Elsa Beskow

växte upp för ‘’anarkistiskt’’ och i ett ickebehov av män. Farbror Blå är ingen hjälte han är

snarare en bild av en gammal auktoritär ordning som hela tiden försöker säga till tanterna vad

de ska göra, men de lyssnar inte.

Karlsson utgår alltså ifrån ett genusperspektiv. Han gör en psykoanalytisk applicering av Elsa

Beskows handlande som amatör, som Hirdman anser är oundvikligt. Han utgår också från sin

egen tolkningsförmåga utifrån identifikationsbegreppet genus och tolkar Elsa Beskow

subjektivt.

Karlsson nämner även att Elsa Beskows mor Augusta Fahlstedt är en ‘’oäkting’’ och att hon

tillkommit i en relation där hennes mor Johanna var hushållerska till hennes far ‘’unga

kvinnor utnyttjades’’. Här finns tydliga genuskontrakt. Karlsson nämner havandeskapet som

faktor till att Johanna skulle ha ‘’utnyttjats’’. En tydlig koppling till Hirdmans kroppsliga

genusteorier om strukturella mönster.

Artikeln består av flera underrubriker som båda syftar till att beskriva Elsa Beskow utifrån

hennes offentliga och privata sfär och hur de samspelar. Han legitimerar hennes betydelse för

sagoberättandet genom att påpeka många betydelsefulla kontakter, Eugénes vänskap till

August Strindberg, Elsa Beskows bekantskap med Ellen Key och faktumet att Elsa Beskow

flyttade till huset Viktor Rydberg byggt på Ekeliden.

Karlsson ansluter sig både till Berglunds och Toijer-Nilssons forskning som visar att Elsa

Beskow ifrågasatte kärnfamiljen. Karlsson menar att tanterna är ett exempel på detta. Precis

som Toijer-Nilsson menar Karlsson att mostrarnas inflytande över tanternas karaktärer visar

på en arbetande kvinna.112 Karlsson går steget längre och säger att Elsa Beskows tanter står

för ‘’nya tidens kvinna’’.

Att artikeln är skriven 2017 har betydelse då Kallträsk forskning om barnboken visar på en

utveckling där kvinnan ska porträtteras oberoende mannen under 2000-talets

barnboksförfattande. Karlsson är alltså påverkad av sina samtida ideal, likt Berglund och

Toijer-Nilsson som också publicerat på 2000-talet och poängterar att hennes uppväxt gjort

henne till en dåtida feminist.

Karlsson artikel utgår inte från ett barnperspektiv. Han skriver inget om barnsynen under

sekelskiftet 1900, utan ser på Elsa Beskows texter ur ett genusperspektiv. Han ansluter inte till

någon av den tidigare forskningen ur ett pedagogiskt perspektiv och samhörigheten med Ellen

112 Toijer-Nilsson 2002, s.104-106.
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Key. Istället anser han att Elsa Beskows och hennes make radikala kristna och pedagogiska

värderingar ställer sig i opposition till Keys pedagogiska framtoning.
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Figur 7: Elsa Beskows bilderbok Hattstugan från 1930.

Sammanfattande diskussion av analysen och resultat

Min uppsats har undersökt minnet/framställandet av Elsa Beskow. Syftet har varit att utifrån

en  minnesaspekt och ett genusperspektiv undersöka hur hon framställs i biografier och

artiklar samt recensioner ur populärvetenskapliga tidskrifter och dagstidningar. För att kunna

få reda på hur vi ser på barnboken och barndomen under perioden 1922-2017.

Frågeställningarna som ställdes var:

- Hur beskriver Elsa Beskow sig själv och hur gestaltar andra henne? Vilka likheter och

skillnader går att identifiera i beskrivningarna av henne och hennes gärning?

- På vilka sätt varierar bilden av hur Elsa Beskow och hennes författarskap framställs?

Vilken betydelse tillmäts det faktum att hon var en kvinna som skrev om barn?

Mina metodiska dilemman skiljde sig åt beroende av om källan var en biografi eller en

artikel/recension. Därför kommer jag i resultatet först att presentera de biografiska källorna

och sen tidningsartiklarna/recensionerna.

Mitt stora metodiska dilemma i biografierna var tendensen, förhållandet mellan

biografiförfattare och fallstudie skulle vara så nära att de skapat en personlig relation till

fallstudien. Så är fallet i alla tre av dem, det beror dock på olika saker. I Natanael Beskow och

Elsa Beskow är det olika författare i alla kapitel. Delarna skriva av familjemedlemmar hade en

personlig relation till fallstudien därför är jag intresserad av de övriga delarna. Analysen visar
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att de författarna inte hade denna tendens, de ställer sig ofta kritisk till Elsa Beskow.

Både Hammar och Sjögren har denna tendens, när de skriver om Elsa Beskow kallar de henne

på flera platser endast Elsa. Båda källorna framställer henne också ur ett positivt perspektiv.

Hammar riktar ingen kritik mot Beskow och Sjögrens biografi som utkom ca 30 år efter

Hammars, anser att den kritik som finns är beroende av kritikers okunnighet.

Det metodiska dilemmat i tidskrifterna och dagstidningarna fokuserade på tendensen att

försöka framföra sina egna åsikter, en egen agenda. En av källorna sticker ut och det är

Håstads, hon är den enda har en tydlig agenda att problematisera Elsa Beskow. Det finns en

korrelation med Bergstrands och Toijer-Nilssons forskning som säger att de flesta

problematiseringarna av Elsa Beskows gjordes under 1970-talet. Artikeln är från 1974. De

andra artikelkällorna tar inte lika tydlig ställning. Kempes artikel sticker dock också ut. Den

diskuterar hennes personliga relation till Elsa Beskows bilderböcker, inte till Elsa Beskow.

Utifrån inspirationen av diskursanalysen och mina teman säger analysen att  majoriteten av

författarna är kvinnor. De flesta av källorna är skrivna under andra hälften av 1900-talet och

under 2000-talet. Samtliga av källorna har några gemensamma ståndpunkter när de

framställer Elsa Beskow (bortsett från Gurli Linders recension av Farmors lapptäcke), dessa

är:

- Hennes uppväxt i ett kollektiv som dominerades av kvinnor.

- Hennes egen barndoms inflytande över hennes författarskap, i ca hälften av källorna nämns

även hennes vuxenliv som inflytelserik.

- Relationen till hennes mostrar och deras pedagogiska inflytande de fick över Elsa Beskow

och dennes författarskap.

- Elsa Beskows försörjningsansvar, både som ung författarttinna och konstnär och i hennes

äktenskap och familjebildning.

- Förhållandet mellan Elsa Beskow och Natanael Beskow.

Hur minns vi Elsa Beskow?
Analysen har visat att frågeställningarna är starkt sammankopplade och att svaren också är

det. Därför kommer de presenteras tillsammans.

Analysen har visat att framställningen av Elsa Beskow inte har en stor variation. Det är inte

alltid sammankopplat till en viss tids barnideal, snarare till en personlig relation till hennes
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verk. Författarna anknyter till sin egen barndom, när de läst Elsa Beskows böcker. Skawonius

kallar böckerna för idealet för både julen och sommaren. Linder skriver bara gott om sin vän

Elsa Beskow, då de är väninnor och Kempe minns hur hon med mystik läst den som liten och

först när hon blev vuxen insett att detta berodde på hennes önskan om att bli moder. I en

artikel av Disa Håstad gick det att ana en kronologisk betydelse utifrån den tidigare

forskningen som sa att en problematisering av Elsa Beskow och hennes författarskap

dominerade under 1970-talet; utifrån mina källor visade sig detta stämma.

Alla biografiska källor gör en tydlig koppling mellan Elsa Beskow och Ellen Key. De skriver

om deras delade uppfattning av en pedagogik som inte bara består av mekanisk inlärning utan

förståelse. Inlärningsprocessen skulle enligt Ellen Key och Elsa Beskow vara praktisk, inte

bara teoretisk. Denna inställningen till pedagogiken märks både i Elsa Beskows yrkesliv och

privatliv. Även om inte alla författare talar positivt om att pedagogiken så nämner de den.

Resultatet visar alltså när vi skriver om barnboken, är det en bild som är tydligt

sammankopplad med bilden vi har av författaren. En fortsatt studie som hade varit intressant

är att undersöka är hur vi minns andra barnböcker och deras författare i en jämförande studie.

Detta för att undersöka om det alltid är samma kriterier som anses vara viktiga för att en

barnbok ska hålla i längden. Resultatet visar också på samma spår som Olssons uppsats att

tiden för Elsa Beskows levnad och publiceringarna av bilderböcker har en sammankoppling

med nationalism. Utvecklingen över tid visar att Elsa Beskow och hennes författarskap gick

från att vara oproblematiserat under 1920 och 1950-talet, till problematiserat under 1970-talet

för att sen återgå till den ursprungliga ‘’idyllen’’ från 1980-talet till idag. Utgår man ifrån

Berglunds och Toijer-Nilssons forskning så finns det en samhällspolitisk relation.

Utifrån Östling och Rosengren och Larssons forskning om biografins nedgång och uppgång

går det att se en ökning i artiklar med biografiskt tema om Elsa Beskow från 1990-talet och

framåt. Detta stämmer överens med biografins återfödelse inom vetenskapen, detta

tidsbaserade förhållande återfinns alltså även inom populärvetenskapen.

Vi ser på barnboken, precis som Kallträsk kommit fram till, med romantikens barnideal.

Undersökningen har visat att Elsa Beskow växte upp i dessa ideal och att det återspeglas i

hennes barnböcker. Det finns ingen problematisering av detta. Snarare hyllas Elsa Beskows

barnböcker för att innehålla refompedagogik baserad på Ellen Keys filosofi. Vår bild av

barnboken är således att den ska vara pedagogisk.

Uppsatsens genusteorier möjliggjorde en undersökning med genusperspektiv trots att källorna

visade sig behandla till största del det kvinnliga könet. Det beskrivs som positivt att Elsa
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Beskow och kvinnorna hon omringade sig mig hade ‘’manliga’’ karaktärer utifrån Larssons

definitioner. Alla arbetade, var inflytelserika och framgångsrika. Nelander Fagerberg uppsats

säger att Elsa Beskows bilder tydligt förhöll sig enligt Hirdmans genussystem, manligt och

kvinnligt var varandras motsatser. Källorna i denna undersökningen säger inte emot det, men

det får inte mycket utrymme i hur författarna framställer och minns Elsa Beskow. Istället

diskuterar majoriteten Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin och skriver hur de baserades

på arbetande kvinnor med höga ambitioner i Elsa Beskows närhet. Även fast bilderna är

förespråkar en manlig norm, är det inte så vi minns hennes författarskap. Ur ett

genusperspektiv blir det tydligt att vår bild av barnboken är beroende av vår samtid. Resultatet

säger att källorna borde förhålla sig på olika sätt eftersom att tidsperioden innefattar många

förändringar i samhällsidealen. Ändå går framställningen av Elsa Beskow i korrelation till

hennes författarskap tillbaka efter 1970-talet till den som den varit innan. Barnboksidealet

består.

Det är enbart författarna till biografierna som skriver om Elsa Beskows liv när hon var äldre,

det vill säga från ca 1930 och framåt. I tidningarna och tidskrifterna är det fokus på hennes

uppväxt och tiden innan hennes genombrott. Även fast biografierna skriver om den senare

delen i hennes liv, är deras huvudsakliga fokus också på hennes uppväxt och henne som ung.

Det är alltså denna tiden man anser vara viktigast för hur de minns och framställer henne.

Vilka aspekter minns vi av Elsa Beskow. Är det hennes författarskap, henne som person eller

korrelerar dem? Här vill jag ännu en gång återkoppla både till Toijer-Nilsson och Bergstrand,

men även till Olsson. De menar alla att Elsa Beskows författarskap är starkt sammankopplat

till hennes eget liv. Att det ena måste innefatta det andra. Undersökningen har visat att så är

fallet i alla mina utvalda källor. Ett vanligt sätt att göra detta på är att säga att influenserna till

författarskapet kommer från Elsa Beskow barndom, likt Berglund och Toijer-Nilsson väljer de

flesta Tant Brun, Tant Grön och Tant Gräddelin.

Undersökningen har visat att alla källorna har det tolkningsberoende som Östling och

Rosengren problematiserar. Utifrån identifikationsbegrepp och teman möjliggör eller icke

möjliggör författarna källor med olika aspekter.
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Uppsatsens slutsats
Sammanfattningsvis går det att säga att vår bild av barnboken inte genomgått några stora

förändringar från 1922 till 2017. Den är beroende av våra samhällsideal och kommer utifrån

detta att gå upp och ner i popularitet.

Det handlar i alla källor om författarens personliga relation till Elsa Beskow. Att böckerna är

utgivna runt sekelskiftet 1900 är avgörande eftersom att barnboksidealet som fortfarande

råder uppkom då. Vår bild av barnboken visar sig vara sammankopplad med bilden samhället

har av författaren, Elsa Beskows privatliv ligger till grund för böckerna. Vill du skriva böcker

som ska överleva länge, ska du leva som du lär och ha en nära relation till barnen. Sen får

samhällsideal och politiska strömningar avgöra om barnboken kommer att överleva under

längre tid. Så länge böckerna och det du står för som författare är en idyll eller idealbild av

Sverige, är förutsättningarna stora att ditt författarskap kommer att vara ett nationellt positivt

minne. Och att dina barnböcker precis som Elsa Beskows kommer att läsas av flera

generationer.

Figur 8: Illustration av Elsa Beskow Videung.
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