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Inledning 

Syftet med specialarbetet är att presentera genren allåldersböcker samt att ge 

litteraturtips till den intresserade läsaren. Med en kortfattad definition 

.innebär begreppet allåldersböcker böcker som kan läsas 'med lika stor behållning 

av såväl barn och ungdom som vuxna läsare. 

Det firms flera namn på denna genre, tex familjeböcker, generationsmötesböcker, 

eller gränslösa böcker men det finns ingen vedertagen term. Anledningen till att 

jag valt just benämningen allåldersböcker beror på att den är den vanligaste 

förekommande bland fackmänniskor i bokvärlden. 

Specialarbetet inleds med utdrag av olika interjuer som jag har gjort med fack

folk på området, dvs författarinnan Siv Widerberg som skriver i denna genre, 

representanter för förlagen Raben & Sjögren och Bonniers, som ger ut allålders

serier, samt sambindningsredaktören Birgitta Lundberg, som ansvarar för 

recensionsservicen på Bibliotekstjänst (Btj). Det finns ytterst lite material 

publicera t i ämnet och det har känts nödvändigt a t t få problemet belyst från olika 

håll. 

Sedan följer ett fyrtiotal annotationer som jag skrivit efter att ha läst dessa 

allåldersböcker. Bokurvalet har gjorts efter rekommendationer av ovannämnda 

personer. Här presenteras både klassiker och ny litteratur, såväl svensk som_ 

utländsk litteratur. Jag har delat upp litteraturen i lyrik, noveller, sagor och 

romaner. 

Slutligen följer en förteckning över icke-annoterad allålderslitteratur som valts 

ut enligt samma principer som de övriga verken. 

Arbetet gör inte på något sätt anspråk på att vara heltäckande utan ger endast 

smakprov på ett antal böcker som branschfolk valt ut som lämpliga för genren. 

Vid genomläsning av verken har j~g kommit till slutsatsen att det finns flera 

olika typer av allåldersböcker. En av dessa typer representeras här av Siv 

Widerberg som medvetet skriver för yngre och äldre samtidigt och därmed vill 

bryta kategoritänkandet• Hon skriver om barn och vuxnas relationer till 

varandra och försöker därigenom få igång ett samtal mellan generationerna. Det 

är därför nödvändigt att hennes böcker verkligen når ut till bägge parter. 

I en annan typ ingår bla gamla klassiker som alltid lockat läsare i alla åldrar. 

Författarnas avsikt har inte alltid varit att skriva för alla åldrar. Exempel 

härpå är Jonathan Swift~ Gullivers resor som ursprungligen betraktades som en 

svidande samhällssatir avsedd för vuxna läsare, men som idag fungerar som en 

fantasifull äventyrsskildring för alla åldrar. 

Det finns också barnböcker som beh~ndlar barns levnadsvillkor på ett så 

inträngande sätt att de k<..Ln läsas av vuxna som ett slaes psykologisk fack-



litteratur. Min egen uppfattning, som bekräftats av några bibliotekarier som 

jag tdlat med, är dock att det är svårt att få vuxna att läsa barn- och ungdoms

böcker. Undantag är sk kända kort, tex Astrid Lindgrens böcker som når ut till en 

bred publik. 

En viss f~amgång i gränsöverskridandet har också romantiska och··dramatiska 

ungdomsberättelser. På Borås stadsbibliotek tex försöker man fu låntagare som 

letar efter triviallitteratur att intressera sig för sådan litteratur istället. 

Jag har därför även tagit med några tonårsböcker i specialarbetet, tex av Gunnel 

Beckman. Eftersom de kan fånga upp en stor läsekrets alltifrån 10- 12-åringar 

är det befogat att ta med dem i ett arbete om allåldersböcker. 

Personligen tror jag inte att det är ämnesvalet i sig som avgör om boken är 

lämplig för en viss åldersgrupp. Snarare är det sättet att behandla ämnet som är 

avgörande. Siv Widerberg väjer tex inte för allvarliga ämnen eller ångestladdade 

situationer. Hon skriver om existentiella problem som angar alla människor i alla 

åldrar. I gengäld anpassar hon stilen så att den inte blir för enkel för vuxna 

och för avancerad för barn. På det sättet har hennes böcker stora chanser att bli 

intressant läsning för alla åldrar. 



4. 

Bonniers Juniorförlag AB 

Bonniers är ett av de få förlag som medvetet har satsat på att ge ut allålders

böcker. En serie med namnet Treudd utkom 1967-1971. Den innehöll 11 titlar av 

såväl svenska som utländska författare. Serien Treudd gavs ut först och främst 

för att böcker med litterära kvaliteter, och som fordrade en viss läsvana, skulle 

ha en chans att komma ut. Tyvärr blev serien ingen större försäljningsframgång, 

och när förlagskrisen kom 1970 var Bonniers tvungna att lägga ned den. 

Däremot var recensionerna av dessa allåldersböcker ofta positiva, vilket ledde 

till att flera av titlarna gavs ut på nytt i nya upplagor i andra serier. 

Treudd marknadsfördes i reklamen med följande ord: " För läsare oberoende av 

ålder, som söker det annorlunda, det särpräglade, det experimentella - för 

föräldrar som intresserar sig för sina barns läsningo 11 

Margareta Schildt är redaktör på Bonniers Juniorförlag AB. I ett brev av den 28 

januari 1982 berättar hon för mig om sin syn på böcker för alla åldrar. Hon 

menar att ordet allåldersbok är en passande beteckning. Schildt har även kommit 

i kontakt med termen generationsmötesbok, men anser att den termen lämpar sig 

bättre för ungdomsromaner. 

Margareta Schildt definierar begreppet allåldersbok så här: 11 Det sks,ll vara 

en bok som kan läsas med lika stor behållning av vuxna, som av barn eller 

ungdomar, tex Nalle Puh. 11 I begreppet innefattar hon även böcker som de vuxna 

skulle ha nytta av att läsa, dvs böcker som handlar om ungdomar och deras problem. 

Schildts erfarenhet är att Treuddseriens böcker oftast endast placeras på 

bibliotekens barnavdelningar, trots att de är avsedda för alla åldersgrupper. 

Anledningen härtill kan vara besparingsåtgärder men leder samtidigt till att 

äldre låntagare får svårare att hitta fram till böckerna. 

AB Raben & Sjögren Bokförlag 

Raben & Sjögren är ett annat förlag som satsat på allåldersböcker. Serien med 

namnet Allåldersbok startade 1977 och pågår fortfarande. Hitintills har 15 

titlar utgivits av såväl svenska som utländska författare. 

Birgitta Sjöquist, redaktör på förlaget, säger i ett brev till mig av den 2 

februari 1982, att f-,aben & Sjögren val t att beteckna serien med Allåldersbok 

därför att det var det bästa namnet man kunde hitta på. Men, fortsätter hon, 

eftersom serien rymmer böcker av rätt skiftande karaktär är det kanske inte 

någon rik ti[:~t bra tenämning. Bla vänder sig ju dessa bC.cker inte bokstavligen 

till alla åldrar, snarare till läsare från 12-13 årsaldern och uppåt. 



Birgitta Sj~quist finner det svårt att definiera genren. BBckerna i fBrlagets 

serie är inte bCLra Udda beträffande malgrupperna ålder 9 utan även Vad gäller 

ämnesvcJ.let och språket. I serien ingår böcker som är rätt avancerade i ämnets 

karaktär och i språkbehandlingen. 

Böckerna m~rknddsförs inte med någo~ speciell programförkl~ring, men bör ordet 

Allåldersbok väl synligt på bokomslagen. 

Siv Widerberg, författare 

s. 

Idag finns det flera svenska författare som skriver allåldersb~cker. En av dessa 

är Siv Widerberg, som medvetet f~rs~ker bryta gränserna mellan olika generationer. 

Avsikten med hennes f~rfattarskap är alltså en önskan att få igång ett samtal 

mellan olika åldersgrupper. Hennes böcker handlar oftast om barn och vuxnas 

relationer till varandra. Lika ofta f~rsöker hon belysa olika sociala problem i 

vår tid. Hennes val av ämnen ligger nära verkligheten men språket har lyrisk 

karaktär. 

Siv viiderberg definierar allåldersbok som en bok f~r många åldrar. Problemet är, 

~nser hon, att f~ra ut b~ckerna till människor i olika åldrar. Böckerna klassi

ficeras antingen som barn- eller vuxenlitteratur. Hon menar att det behövs ett 

radikalt nytänkande på förlagen, i bokhandeln och pa biblioteken och hos 

recensenterna. Redan 1970 publicerade f~rfattaren ett debattinlagg i boken Barn 

böcker och samhälle. Med artikeln En enda f~rbannad hinderlöpning ville hon 

medverka till att påverka fackfolket när det gäller allåldersböcker. 

Idag 12 år senare menar hon att ytterst lite har skett f~r att ~ka f~rståelsen 

f~r allåldersböcker, och f~r att lyfta fram genren f~r läsan1a. Det är inte lättare 

idag att ge ut böcker som bryter den strikta kategoriindelningen, och att få 

respons hos förlag, bibliotek och recensenter. 

Själv f~rs~ker f~rfa ttaren påkalla, läsarnCLs uppmärksamhet på olika sätt. Hon har 

skrivit åtskilliga artiklar i ämnet men misslyckats med att få igång en seriös 

diskussion. Vidare är hon noga med att utarbeta böckernas omslag så att de ska 

väcka både de unga och äldres intresse. Dessutom säger hon direkt i undertitlar 

att böckerna vänder sig ti1l alht ålcirar. Siv viiderberg anpassar även stilen så 

att den inte blir för svår för barn, och n;r enkel och tråkig f~r vuxna. 

Siv Widerbergs uttalemden är hämtade från ett brev till mig den 27 deceH.ber 1981. 



6. 

Bibliotekstjänst AB 

Bibliotekstjänsts lektörer har som bekant som uppgift att ge utlåtanden som är 

avsedda att ligga till grund för bibliotekens bokinköp. Till sin hjälp vid arbetet 

hår lektörerna fått ett PM som upptar olika punkter som lektören bör beakta. 

Här ingår bla att bedöma om boken är lämpad både för barn och ungdom samt vuxna 

läsare. 

Jag kontaktade därför sambindningsredaktör Birgitta Lundborg och bad henne resonera 

lite kring begreppet allåldersböcker. I ett brev av den 17 februari 1982, säger 

sambindningsredaktören att hon inte känner till någon entydig definition av genren. 

" Olika människor menar olika slags böcker när de talar om allåldersböcker. 11 

Därefter hänvisar hon till Rab~n & Sjögrens serie Allåldersbok där det ingår 

böcker som kan läsas av vuxna, men även vuxenböcker som kan läsas av tonåringar. 

Birgitta Lundborg påpekar också att barnböcker som behandlar barns levnadsvillkor 

på ett så inträngande sätt att de kan läsas av vuxna som ett slags psykologisk 

facklitteratur, även bör räknas till genren. Som exempel nämner hon Maria Gripes 

Elvis-serie och Barbro Lindgrens böcker om Sparvel. 

För sambindningsredaktören personligen innebär termen allåldersböcker 

böcker som barn, ungdomar och vuxna har glädje av. Exempelvis Michael Endes Momo, 

eller Eric Linklaters Det blåser på månen. 



Lyrik 

Bernos de Gasztold, Carmen : Djurens kör l svensk tolkning: Lars Gustav 
Hellström; ill: Jan Biberg. - Stockholm : Litteraturfrämjandet, 1981. - 55 s. 
il l. 

Orig:s titel: Choral de b~tes. 

7. 

Författarinnan bakom diktsamlingen arbetar som leksyster i ett benediktinkloster 

i Frankrike. Det är därför naturligt att hennes poesi präglas av en innerlig 

religiositet. Men även en icke-troende måste tilltalas av den varma humorn, 

underfundigh~7teD, och det lyriska men samtidigt enkla språket i verserna. Carmen 

Bernos de Gasztold låter här ett tjugotals djur framföra varsin bön till Gud. 

Alltifrån en loppa till ett lejon berättar förtroligt om sig själv och sitt 

vardagsliv. Dikterna är korta och skrivna på orimmad vers. Till varje bön hör en 

illustration, som trots sin enkelhet lyfter fram orden väl. 

Eliot, T.S. : De knepiga katternas bok l svensk tolkning: Britt G. Hallqvist; 
ill: Nicolas Bentley. - Stockholm : Trevi, 1981. -57 s. : ill. 

Orig:s titel: Old possum's book of practical cats. 

De knepiga katternas bok är en klassiker inom nonsenslitteraturen. Verket 

innehåller ett femtontal dikter, som på ett humoristiskt sätt presenterar ett 

antal kattpersonligheter och deras liv. Såväl språket som innehållet är 

fantasifullt uppbyggt och fyllt av överraskande vändningar. Britt G. Hallqvist 

har tolkat och översatt. Bearbetningen är mycket välgjord. Stilen är rytmisk, 

och rimmen är fyndigt översatta till svenska. Till boken hör Nicolas Bentleys 

charmiga illustrationer. Boken bör till tala alla kattälskare. 

Widerberg, Siv : Se upp, moln! l teckningar av Claes Bäckström. - Stockholm 
Författarförlaget, 1968. - 46 s. : ill. 

Den här diktsamlingen vänder sig till människor i alla åldrar, men den sätter 

barnen i centrum. Författarens besKriver hur barnen kan tänkas uppleva dagens 

samhälle, och påminner oss vuxna om deras självklara roll i det. Hon förmedlar 

på ett finstämt vis deras funderingar kring sin rr.iljö, och relationerna till 

medmänniskorna. Siv Widerberg väjer inte för allvarliga ämnen såsom krig, våld, 

och förtryck. 'l'rots detta lyckas hon förmedla en posi t.iv tro på tillvaron. 

Språket är enkelt och konkret och därför lättläst. Verserna är orimmade och i 

obunden form. Claes Bäckströms illustrationer är stämningsskapande. 



Noveller 

Doyle, Conan A. : En studie i rött : och andra berättelser/ övers: Curt Berg; 
ill: Georg Lagerstedt och Sidney Paget. - stockhalm : Bonniers, 1962. - 198 s. 
ill. 

Orig:s titel: A study in scarlet. 

Boken innehåller flera utomordentligt spännande kriminalberättelser, som är 

skrivna av den moderna detektivromanens fader, Conan Doyle. Verket inleds med 

den klassiska novellen, En studie i rött. Denna historia liksom de övriga är 

kryddad med kärlek, bråd död, och hämnd. Fallet verkar till en början vara . 

olösligt, men slutligen förmår den genomlistige Sherlock Holmes servera gåtans 

lösning. I bakgrunden finns förstås Doktor Watson som med andlös spänning följt 

fallet, och som öppet beundrar detektivens snille. 

Ett litet antal illustrationer understryker det dramatiska i händelseförloppet. 

Poe·, Edgar A1lan : Sällsamma berättelser. - stockhalm : Lindqvist, 1979. -
222 s .. 

Orig:s titel: Tales of mystery and imagination. 

8. 

Samlingsverket Sällsamma berättelser innehåller flera av Poe "ä mest berömda 

noveller. Två genrer finns representerade här, både skräck- och detektiv 

berättelser. Boken inleds med historien om Morden på Rue Morgue. Ett ohyggligt 

dubbelmord har skett på två ensamma och förmögna kvinnor. Men mördaren har inte 

intresserat sig för pengar eller andra värdesaker. Frågetecknen hopar sig allt 

mer, och polisen har få ledtrådar att arbeta efter. Det analytiska geniet Dupin. 

får emellertid en ide, som leder fram till förövaren. Dramat får en oväntad 

upplösning. Denne Dupin fick sedemera stå modell för Conan Dayles romangestalt, 

Sherlock Holmes. 

\Viderberg 9 Siv : A&,'Tieta och Björn 
Gidlunds, 1969. - 104 s. 

tolv noveller för barn och vuxna. - stockhalm 

Detta är en berättelse om barnens roll i vårt nutidssamhälle. Författaren återger 

på ett trovärdigt sätt barns verklighetsupplevelser, och gestaltar dem ur deras 

perspektiv. I handlingens centrum finns en ömsint, men osentimental skildring av 

två barn i småskolan. Först får vi lära känna fl i ekan, hennes familj, och 

omgivning. 2edan presenteras pojken, hans närmaste, och hans situation. slutligen 

beskrivs hur de vågar n;C;.rt:a sig varandra, och utveckla ett kamratskap. I kontrast 

till deras trygga vardavsliv förekommer en invandrarpojke med familj, och deras 

utsatthet i vårt moderna välfärdssamhälle. Siv Widerbergs engagemang är ärligt, 

och intensivt. Boken är lättläst. 



Wernström, Sven : Trälarna. - Stockholm : Gidlunds, 1973. - 208 s. 

Det här är första delen av Sven Wernströms serie om Trälarna. Författl'l,rens 

avsikt är att på ett marxistiskt sätt belysa arbetarklassens situation, 
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genom flera århundraden. Novellsamlingen berättar om hur tillvaron kunde te sig 

för unga trälar under medel tiden. Boken är uppdelad i fem delar, och''b1ixtbelyser 

tiden från 1000talet tom 1400talet. Det är en både skrämmande och fascinerande 

läsning som beskriver asadyrkan, kristendomens intågande, festligheter, vardagsliv, 

både på landsbygd· och i större samhällen. En trovärdig studie i fysisk och 

psykisk träldom från dessa mörkcl århundraden, både vad gäller person- och miljö 

skildring. Trots människornas förnedring och okunnighet, finns här hela tiden en 

positiv självbevarelsedrift, och en kampvilja mot orättvisorna. 



10. 

Sagor 

Aisopos fabler l berättade av Kurt Baumann; övers: Brita af Geijerstam; ill: 
Bernadette Watts. - Bromma : Opal, 1980. - 38 s. : ill. 

Boken innehålJ:er ·ett· tjugotal fabler som sägs härstamrna från Aisopos .• Han lär 

enligt sägnen ha levt på 500-talet f. Kr på ön Samos. Genom sina fabelberättelser 

frigavs han från slaveri, och blev makthavarnas gunstling. Hans popularitet står 

sig fortfarande, och har förts vidare genom åtskilliga generationer. Till sin 

karaktär är berättelserna korta och kärnfulla. De förmedlar levnadsvisdom och 

tankeväckande sentenser. Det är oftast djur men ibland även människor som får 

illustrera händelseförloppet. I den här utgåvan har bildmaterialet fått en lika 

central roll som texten. Bernadette Watts målningar är både vackra och 

stämningsfulla. Boken lämpar sig väl för högläsning. 

Den rubinröda sagoboken l urval och bearbetning av Andrew Lang; övers: Åke 
Ohlmarks; ill: H.J. Ford. - Stockholm : AWEIGeber, 1980. - 321 s. : ill. -
(sagor från hela världen; 8) 

Orig:s titel: The Crimson fairy book. 

Den rubinröda sagoboken utgör del nr 8 i Andrew Langs sagosamlingar från hela 

hela världen. I denna volymen presenteras framför allt folksagor från bst

Europa, och de flesta har sitt ursprung i Ungern. Utgivaren har samlat ihop 

berättelserna, och i viss mån bearbetat dem, genom att tona ner en del våldsam

heter. Sagorna har inte tagit skada av censuren. De är fortfarande fyllda av 

kända motiv, och befolkade av allehanda sagofigurer såväl goda som onda. 

Till varje saga hör svart-vita teckningar, som tar fasta på det romantiska och 

dramatiska i skeendet. Verket innehåller 36 läsvärda sagor som levt i århundraden. 

Sagor från Vietnam l nedtecknade av Branko Rudolf; övers: Gw1nar Svensson; 
omslag och illustrcltioner: Ancka Gosnik-Godec. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 
1970. - 198 s. : ill. 

Orig:s titel: Vietnamske pravlji.ce. 

Boken innehåller ett 30-tal folksggor från Vietnam, som förmedlats från generation 

till generation, mestadels genom muntlig tradition. Berättelserna är lättlästa 

och läsvärda. De talar om kärlek, hat, främlingskap, vänskap, och äventyr. 

Hjälten eller hjältinnan kan vara offer för otroliga intriger, men går till 

sist segrande ur striden. Den goda människan segrar alltid, medan den onda går 

under. Arbete och solidaritet högaktas. Det framhävs också att de fattiga 

människorna ska ha samma rättigheter som de rika. Sagorna har ett sedelärande 

eyfte men är samtidigt humoristiska. I boken förekommer ett fåtal ~llustrationer, 



Sagor ut Tusen och en natt / urval och bearcetning av Anna Wahlenberg; ill: 
lois Mo e. - S tockholm : Läromedelsfcrlagen, 1970. - 382 s. : ill. - (Sagor 
från Saga) 

Verket innehåller femton berättelser från den kända, orientaliska sagoskatten, 

Tusen och en natt. Anna \</arllenberg har :val t ut materialet och bearbetat det. 

:iennes version har blivit den populäraste utgåvan här i landet. Den väl samman

satta samlingen inleds med Sagoberätterskan egen saga, som fungerar som ram

berättelse. Den handlar om storvisirens dotter som omvänder en tyrann, genom att 

berätta spännande sagor fbr honom. I 1101 nätter fortgår hennes berättelser, som 

bla innehåller Aladdin och den underbara lampan, samt Ali Baba och de fyrtio 

rbvarna. En riktig klassiker som härstammar från medeltiden. 

Boken är illustrerad med svart-vita teckningar. 
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Romaner 

Bosco, Henri : Pascal och floden / övers: Ingalisa Munck; ill: Claes Bäckström. 
- Stockholm : Bonniers, 1967. - 133 s. : ill. - (Treudd) 

Orig:s titel: L'enfant et la rivi~re. 

En spännande äventyrsberättelse om två pojkar som under några veckors tid lever 

ett fritt vildmarksliv. Historien inleds med en presentation av Pascal som är 

ett ensamt barn. Han är syskonlös och överbeskyddad, och lever följaktligen ett 

enahanda liv där varje rörelse han tar övervakas. Pojken drömmer om en friare 

tillvaro, och att få utforska naturen som lockar honom. En dag blir längtan för 

stark, han rymmer hemifrån. På ett tidigt stadium kommer han i kontakt med en 

jämnårig grabb, som lär honom att överleva i naturen. Kamraten överger Pascal 

plötsligt en dag, utan någon förklaring. P~n är då ensam igen, och inser att han 

måste återvända till tryggheten. Pascal sörjer sin förlorade vän, och blir 

lycklig när denne lika plötsligt söker upp honom i hemmet. Romanen är lättläst. 

Den är poetiskt skriven och har inslag av naturlyrik. Illustrationerna består 

a v svart-vi ta teckningar, som understödjer handlingen väl. 

Bäckman, Anna-Lisa : Fia i folkhemmet. - Lund : Cavefors, 1974. - 90 s. 

Fia och Björne träffas på en fest, och förälskar sig i varandra. Efter en kort 

tid blir Fia gravid, och ungdomarna gifter sig med målsmans tillstånd. Flickan 

a.vbryter sina studier, och flyttar med maken till ett nybyggt förortsområde. 

I sjunde mån~den riskerar hon att få missfall, och läggs in på kvinnoklinik. 

När Fia återvänder hem känner hon sig orolig och dyster. Fia dövar sin ångest 

genom att förköpa sig på Stormarknaden, och på så vis får inga pengar över till 

hyran. Då håller paret på att bli vräkta från bostaden. Det är en ömsint 

skildring av en ung familjs vardagsliv i nutiden. 

f?-rpelap, Bo : Bågen. - Stockholm : Bonniers, 1968. - 124 s. - (Treudd) 

En berättelse om en pojke som tillbringar ett sommarlov vid kusten, tillsammans 

med sina föräldrar. Här blir han vän med en utvecklingsstörd grabb, som är 

några år äldre. Lite trevande försöker de få kontakt med varandra. Till slut 

utvecklas deras vänskap, och de inser att de behöver varandra. I trakten finns 

även en fl i eka som är fascinerad av sagor och poesi • .De bildar tillsammans en 

sammansvetsad trio. [V,en friden stc;rs ibland av några barn som mobbar den 

utveckJjr,gsstrird8 po,jken. Det blir ett annorlunda sommaräventyr fi5r stadspojken, 

som ~ir cki.ldr~-tt p~, ett finsUimt v:is. 
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Claesson, Stig : Knut K. Selma Johansson 
Bonniers, 1970. - 136 s. 

med rätt att leva. - stockhalm 

En varm och humoristisk roman, där alla generationerna får komma till tals och 

möts. Det är också detta som är kärnan i boken, a t t vi måste bryta åldersbarriärerna 
' ' 

och umgås över gränserna. Nänniskorna måste dela med sig av sina erfarenheter 

till varandra. I berättelsen figurerar olika representanter för svenska folket, 

bla tonårskillen som inte riktigt funnit sig själv ännu och som har kärleks

bekymmer, invandrakvinnan som är medelålders och ensamstående, och pensionären 

som vantrivs på ålderdomshemmet men som lierar sig med några andra gubbar och 

ger sig av på äventyr till storstaden. Där i vimlet strålar de samman och lär 

känna varandra. 

Engström, Clas : Är dom vuxr~ inte riktigt kloka? / ill: Cecilia Torudd. -
Stockholm : Författarförlaget, 1970. - 81 s. : ill. 

Det här är en crazybetonad skildring av en modern kärnfamilj. Föräldrarna är hög

utbildade, radikala, och önskar fostra sina barn i sann demokratisk anda. 

Barnen som är i skolålderna anser ibland att det är frågan om skendemokrati, 

och eftersom det råder en befriande öppenhjärtlighet uppstår det snart hetsiga 

diskussioner. Vidare får läsaren uppleva barnens förundrade blickar och tankar 

över de vuxnas beteende 9 tex i sys ternkön och kring julhysterin. Förfat ta ren 

menar att barn och vuxna egentJigen är väldigt lika varandra. Trots detta 

poängteras det sunda i barnens oförställdhet, och i deras ifrågasättande. Ett 

fåtal illustra tioner förekommer och dessa tar fasta på de humoristiska inslagen, 

i den episodiskt komponerade romanen. Boken är lättläst eftersom språket flyter 

lätt och ledigt. 

Ericson, Stig : Eld ska flamma, Dan Henry. - Stockholm : Bonniers, 1973. - 166 s. 

Romanen är en fristående del i den läsvärda serien om Dan Henry. Huvudpersonen 

är en ung svensk man, som av olika skäl utvandra t till Amerika under '1800-talet. 

Vi får ta del av hans äventyr och kringflackande liv på kontinenten. I den här 

boken befinner han sig på St.a.nding rock under upproret 1878. Platsen är ett 

reservat, som har upprättats fi<r att de vi ta myndighetspersonerna ska ha kontroll 

över indianerna. De har fråntagits sina husdjur, rätten att arbeta, och sin 

stolthet. Missnöjet i reservatet växer och en konfrontation är oundviklig. 

Dan Henry skriver ner händelseförloppet, och vill låta publicera det i en 

tidning. Redaktören är dock inte intresserad av den sortens sanningar. 

Boken har även romantiska inslag, när Dan Henry förälskar sig i en indianflicka. 



~'·Maria 
(Ung idag) 

••• ellen dellen ••• - stockhalm Bonniers, 1974. - 169 s. -

Under två år får vi följa en flicka och hennes gradvisa utveckling, från barn 

t~l~ tonåring och nästanvuxen. Författaren ger ett trovärdigt psykologiskt 

porträtt av en ung människa, som är på jakt efter en egen identitet att vara 

trygg med. Flickan genomgår flera förändringar. En tid försöker hon efterlikna 

sin framgångrika men känslokalla mamma, men lyckas senare befria sig från denna 

mask. Vi får också möta flickans familj, som består av föräldrar o ch ty,å syskon. 

Föräldrarna är två vitt skilda peronligheter, vilket leder ovänskap och 

skilsmässa. En kort tid efter separationen dör pappan·och maken. Skuldkänslorna 

ökar hos hans närmaste. Detta är en realistisk, pessimistisk roman, som trots 
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allt mynnar ut i en viss hoppfullhet. Författaren diskuterar existentiella problen, 

som borde vara viktiga för alla människor. 

Jacobson, Gun : Peters baby. - stockhalm : Bonniera, 1971. - 152 s. - (Ung idag) 

Detta är fcrsta delen av romanserien om tonårsgrabben Peter, som lever ett 

8.nnorlunda liv. Peter och Marianne har sällskapa t en tid, men nu är deras 

förhållande slut. skilsmässan blir definitiv när flickan flyttar med sina 

föräldrar till en annan stad. Innan Marianne åker sin väg, lämnar hon plötsligt 

över de·ras gemensamma barn i hans vård. Peter blir chockad, men ser ingen annan 

utväg än att ta på sig ansvaret. Han börjar tycka om sin dotter, och beslutar 

sig för att lära sig ta hand om hennes uppfostran. Det blir ingen lätt uppgift. 

Omvärlden har ögonen på den unge ensamstående pappan, och myndigheterna vill 

placera ut barnet till fosterföräldrar. Då får Peter oväntad hjälp. 

Jalava, Antti : Jag har inte bett att få komma. - Stockholm : Bonniers, 1976. -
123 s. - (Ung i dag) 

En ärlig och intensiv berättelse, om hur svårt det kan vara att bryta upp från 

sitt hemland, och tvingas förneka sitt eget språk och sin identitet. Den 12-årige 

~~rrku och hans familj bor i en liten by i Finland. Det är ont om arbete på 

hemorten, och familjen beger sig till Sverige för att klara försörjningen. 

Omställningen blir svår, trots att de på olika sätt försöker hantera. situationen. 

Men hemlängtan blir för stark för storebrodern, och han återvänder till 

fattigdomen. Föräldrarna stannar kvar och försöker bygga upp sin nya tillvaro. 

Df! bedövar sin längtan med s ta tus prylar. JVJarrku tvingas acceptera situationen, 

han är fi)r liten för a t t ha någonting a t t säga till om. 



Jerome, Jerome K. : Tre män i en båt l översättning av Birgitta Hammar. -
Stockholm : Forum, 1952. - 244 s. 

Crig:s titel: Three men in a boat. 

15. 

Det här är berättelsen om tre engelska gentlemän och en hund, aom ger sig ut på 

roddsemester längs Therosen. Under färden råkar de ut för allehand~ dråp.lig~ 

äventyr. Händelserna utmålas, och kommenteras , på ett mil t humoristiskt sätt. 

Romanen är episodiskt komponerad, och många av historierna har med tiden blivit 

klassiska. Tex, den inledande som berättar om hur det var när ungkarlarna led av 

hypokondri, och trodde sig vara ansatta av hundrasju obotliga sjukdomar. 

Författaren gav ut ett 30-tal verk i olika genrer. Nen det var med dessa 

humoristiska betraktelser över vardagslivets besvär och glädjeämnen, som han 

vann framgång. Boken innehåller text i dialogform, vilket bidrar till lätt

lästheten. 

Juster, Norton Milos fantastiska tullhus l övers: Per Kellberg; ill: Jules 
Feiffer. - Stockholm : Bonniers, 1967. - 190 s. : ill. - (Trqemdd) 

Orig:s titel: The phantom tollboath. 

En rolig och fantasifull historia, om en pojkes upptäcktsresa i länder bortom 

verkligheten. För Milo ter sig tillvaron trist och meningslös. Han tycker att 

han har alldeles för gott om tid, och vet inte hur han ska fördriva den. En dag 

finner pojken ett mystiskt paket i s!H rum. Det visar sig innehålla ett för

trollat tullhus. l'ililo tar fram sin leksaksbil och kör över gränsen. Han får 

uppleva spännande äventyr i märkliga länder. Genom sin utflykt får han aptit på 

l i vet, och tar med sig de nya krafterna hem. Förf a t ta ren behandlar språket på 

ett roligt och annorlunda sätt. Illustrationerna understryker det farsartade i 

romanen. 

Korschunow, Irina : Han hette Jan l övers: Karin Naumann. - Stockholm 
1981 • - 14 3 s. 

Orig:s titel: Er hiess Jan. 

Tiden, 

En realistisk roman, som utspelas i en tysk småstad under Andra världskriget. 

I förgrunden finns den sjuttonåriga Regine, och hennes förbjudna förälskelse i 

en polsk hångsarbetare. De hemlighåller si t t förhållande, men anges efter en 

tid av en bekant. Gestapo arresterar paret, men flickan lyckas fly. Hon lever 

sedan gömd hos vänner, iväntan på krigsslutet. I sin ensamhet grubblar bon över 

pojkvännens öde, och tänker tillbaka på sitt liv. Genom hennes tankar får vi en 

fin skildring av en ung kvinnas inre utveckling. Författaren f0rmedlar tidsandan 

väl, och beskriver på ett övertygande sätt r-,ur tillvaron verkligen var f0r 

vanliga ~:är,nisko:r: under ~rigt:tiden. 



Le Guin, Ursula : Trollkarlen från Övärlden l övers: Sven Christer Swahn. -
Stockholm : Rab~n & Sjögren, 1977. - 178 s. - (Allåldersbok) 

Orig:s titel: A wizard of Earthsea. 

En spännande och fantasifull saga om den unge Sparvhörk,. som besitter magiska 

krafter. En vis man uppmuntrar pojkens talanger, och för honom till en mystisk 

värld där trollkarlar regerar. Sparvhök får gå i lära hos dem, och gör stora 

f rams teg. flien en dag missbrukar han sin styrka och hemsöks då av demoner, som 

hotar att förgöra honom. Det blir en hård strid som utkämpas. När pojken inser 

att svaret finns inom honom själv, går han segrande ut ur striden som en mogen 
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man. Detta är första delen i serien om trollkarlen som lovsjöngs för sina hjältedåd. 

Linderholm, Helmer : Fredsstigens röda. - Stockholm : Tiden, 1972. - 147 s. 
(Amiskoserien) 

Första delen av berättelsen om den svenske indianen, Amisko (Lars Bure). En 

fängslande indianroman som utspelas i kolonin Nya Sverige under 1600-talet. 

Huvudpersonen är en vit tonårspojke, som adopterats av en indiansk släkt. Han 

trivs med sin familj, och det fria vildmarkslivet. Men av olika skäl tvingas han 

tillbaka till civilisationen, och sina egentliga släktingar. Efter ett par år 

återvänder Amisko till sina närmaste och naturen. Vid hemkomsten möts han av 

beskedet att storebrodern dödats i strid med vita människor. Han genomgår en 

vuxenritual, och tar ansvaret för stammen. Hans första uppgift som ledare, 

blir att utkräva hämnd för brodersförlusten. 

Lind~~r~~tn, Astrid Bröderna Lejonhjärta. l ill: Ilon Wikland. - Stockholm 
& Sjögren, 1973. - 227 s. ill. 

Rab~n 

Romanen handlar om en ung pojke, som lider av en obotlig sjukdom. Han är rädd för 

döden, och grubblar över meningslösheten i sitt öde. Hans enda tröst är storebrodern, 

som intalar honom att efter det jordiska väntar en spännande tid i ett sagoland. 

Efter en tids skilsmässa möts bröderna i den främmande världen. Den nya miljön är 

en grönskande idyll, fylld av goda människor. Men tillvaron hotas av en tyrann, 

som med hjälp av en drake försöker härska över riket. Pojkarna går ut i striden, 

för att försvara rättvisan. Intrigen utvecklas därmed till en riddarsaga, där 

kampen står mellan det goda och det onda, som det så ofta gör i sagans värld. 

I lon viiklands :illustrationer är på en gång både vackra, och dramatiska. 



Linkla ter, Eric : Det blåser på månen / övers: Hugo Hul tenberg. - Stockholrn 
Litteraturfrämjandet, 1980. - 319 s. 

Orig:s titel: The wind on the moon. 

17. 

Detta är en sanslös saga, som utspelas i en värld där vad som helst kan inträffa. 

Systrarna Dina och Dorinda är två livfulla flickor. De försöker vara föräldrarna 

tillags, men ger ibland efter för sin nyfikenhets skull. Detta leder till att de 

råkar ut för diverse roliga, och dramatiska händelser. Bla, prövar de fru Häxelins 

trolldryck, och förvandlas till kängurur. Då hamnar de i Dagabert Druvas 

djurpark, där de ställer till oreda genom att befria de djur som avskyr 

fångenskapen. Nästa steg blir att befria pappan, som befinner sig i en fängelse

håla i ett främmande land, där en diktator härskar. Tempot är högt uppdrivet, och 

de absurda situationerna är fyllda av humor. Ibland övergår humorn till träffande 

samhälls sa tir. Översättaren förmedlar väl Linkla ters lekfulla språkbehandling. 

Martinsson, Moa : Mor gifter sig. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1936. - 486 s. 

Första fristående delen i den självbiografiska romanserien. JV:oa JViartinsson till

hörde den sk Statarskolan, och var sardidigt en medveten föregå..'1gare tiDdagens 

kvinncrcrelse. Hon skildrar på ett övertygande sätt, fattiga arbetarkvinnor 

och deras si tuaion. Handlingen kretsarfrarr:för all t kring f(oas egen mor, och 

hennes kringflackande liv i Sverige under sekelskiftet •. Författaren ger en 

skrämmande skildring av det svenska samhället, som det tedde sig för många 

människor, men denna bilden är icke desto mindre sann. 

Maurois, Andre : Tjockisaroch smalisar j övers: Brita af Geijerstam; ill: J!'ri tz 
Wegner. - Stockholm : Bonniers, 1969. - 100 s. : ill. - (Treudd) 

Orig:s titel: Patapoufs et Filifers. 

Den här boken är emot krig och våld. Den är skriven av en man som själv deltog 

sorr. officier i Första världskriget, men som sen blev pacif:!.st. Det är en kvick 

och bitsk satir, över världens dårskaper. Den fantasifulla berättelsen handlar 

om två pojkar som hamnar i landet under jorden, som är uppdelat i Tjockrike och 

Smalisland. Till sin förskräckelse upptäcker barnen att länderna rustar till 

krig. Pojkarna skiljs åt pga sina olikheter, och skickas till varsin front. 

Den runde Olle får strida för Tjockrike, och den magre stickan skickas till 

Smalisland. Barnen inser att vuxna människor har alldeles för lätt att ta ti.ll 

vapen. Så småningom kommer även de vuxna till samma insikt. Det blir då fred 

mellan nationerna, och istället för a t t irritera sig på varandras olikheter, 

börjar utbyta erfarenheter. Illustrationerna är både humoristiska och livfulla. 



18. 

Orwell, George : Djurfarmen l övers 
- 127 s. - (Delfinserien) 

Nils Holmberg. - Stockholm Delfin, 1980. 

Orig:s titel: Animal farm. 

Djurfarmen är en av Orwells numera klassiska romaner. I denna lysande allegori 

ger författaren ut sin besvikelse över det politiskaspelet, som hela tiden 

innebär maktkamp med både tillåtna och otillåtna medel. Det är i första hand en 

uppgörelse med stalinismen, men kan givetvis överföras på vilken diktaturstat 

som helst. Det allvarliga buciskapet förs fram i satirens form. På ett festligt 

sätt beskrivs hur det kan gå till på en lantgård när människorna drivs bort, och 

grisarna tar makten. Deras avsikt är från början att skapa ett drägligare liv 

för djuren, men demokratin förvandlas snart till terror. 

Reuterswärd, Maud : Flickan och dockskåpet. - Stockholm : Bonniers, 1979. - 115 s. 

En inträngande psykologisk skildring av en svensk medelklassfamiljs liv. 

Huvudpersonen är lill-flickan, och när handlingen inleds fyller hon sex år. I 

födelsedagspresent får hon ett dockskåp, och mamman förklarar ingående hur det 

ska skötas. Flickan inser att spelets regler är strikta. Så småningom inser hon 

även att reglerna ska översättas till verkligheten. Först många år senare, 

vågar hon erkänna a t t spelreglerna kvävt värme och spontanitet. Pga dem har ett 

stort avstånd mellan familjemedlemmarna utvecklats, trots att de egentligen har 

mycket gemensamt. En realistisk roman som trots allt mynnar ut i en viss till

försikt. 

Saint-Exupery, Antoine de : Lille prinsen l övers: Gunvor Bang; ill: författaren. 
- Stockholm : Raben & Sjögren, 1946. - 93 s. : ill. 

Orig:s titel: Le petit prince. 

En poetisk sagoberättelse där fantasi och verklighet, vävts samman till en 

oskiljbar enhet. Det är en satir över vuxenvärlden. De vuxna har genom livets 

framfart bli vi t inskränkta och främmande, medan barnet representerar vidsynthet 

och naturlighet. I sagan meter vi en flygare som tvingats nödlanda i Saharas 

öken. Han är rädd, och känner sig övergiven, men tröstas snart av Lille prinsens 

närvaro. Lille prinsen tillhör en annan planet i fj8.1-ran, och han berättar för 

flygaren om sin händelserika färd till jorden. JVlannen fascineras av, och känner 

ö~het för uppenbarelsen. Tro:s att de två tillhör varsin värld kan de mötas, men· 

bara f:Sr en kort stund. Sq..gofiguren saknar sin blorrlllla, och vill återvända till 

r"enne han har ansvar för. N äganstans i vuxenvärlden finns det en flygare, som 

dr(jrr•T;;er sig tillbaka tiJl da[arna med lille prinsen. 



Sandel, Cora : Alberte och Jakob l övers: Ingeborg Essen. - Stockholm 
Bonniers, 1927. - 239 s. 

Crig:s titel: Alberte och Jakob. 

Detta iir första delen i romantriologin om A lberte. En utvecklingsroman som på 

ett inträngande sätt beskriver: en ung kvinnas instängdhet, i en nordno,r~)< 

småstad kring sekelskiftet. Alberte drömmer i hemliehet om frihet och utbildning, 

men är för kuvad för att kunna förverkliga sin längtan. Hon hålls kvar i 

föräldrahemmet, och uppfostras t i 1l hushållerska i väntan på en lämplig 

äktenskapskandidats entre. Flickan undgår dock sitt öde, eftersom hon är hopp

lös i alla ögon. Hon utstrålar osäkerhet och hjälplöshet. Utöver detta kvinno

porträtt rymmer boken en det~ljrik, och avslöjande skildring av medelklassens 

liv och leverne. 

Sandman Lilius, Irmelin : Bonadea l ill: författarinnan. - Stockholm 
1967.-148 s.: ill.- (Treudd) 

Bonniers, 

En sagoberättelse om en ung flicka som vantrivs på ett barnhem. En dag rymmer hon 

ti J 1 PD n~i.rbelägEm stad, där hon succesivt bygger 1.~pp en ny tillvaros Bonadea 

är driftig. Hon skaffar sig arbete som springflicka, bosätter sig i hemlighet på 

en vind, och börjar bekanta sig med stadens invånar&. Flickans vänner är alla 

udda pe!.'2'onligheter. De är godsinta och fantasifulla, och berättar sällsamma 

historier för Bonadea. Nen fantasin fungerar inte som verklighetsflykt, den 

berikar verkligheten. I bjärt kontrast till hennes vänner, finns överklassen som 

representerar ondskan. Författarens språk är poetiskt, och innehållet omväxlande 

realistiskt och fantastiskt. 

Sandman Lilius, Irmelin : Gullkronagränd l i ll ~ författarinnan. - Stockholm 
Bonniers, 1969. - 115 s. : ill. - (Treudd) 

Första delen i triologin, Fru Sola. Författaren tar oss än en gång med till 

staden 'I'ulavall. Där får vi meta familjen Hal ters, på Gullkronagränd. Familjen har 

drabbats av många olyckor, bla fattigdom och sjukdom. En tröst finner 1larnen i 

faderns engagerande sagoberä ttelser. Plötsligt sker ett mord i den J illa staden, 

och Halters d:ras in i händelserna som följer av v~ldsdådet. Boken är en riktig 

sagobok, som b(jr fängsla läsaren genom de fantasieggande episoderna, och det 

lyriska språket. 



Simonjan, Karen : På återseende, Natanael! l övers: 'l1orsten M. Nilsson. -
Stockholm : Fripress, 1979. - 191 s. 

Orig:s titel: Do svidanija, Natanael. 

20. 

En både poetisk och vardagsnära skildring~ av livet i byn Lusasjen i Armenien. 

Romanen utspelas i nutid, men är fylld av tillbakablickar, som ger god historisk 

bakgrund. Bland människorna märks den 14-årige Tigran. Hans sommarlov är fyllt av 

skattjakter, och andra fantasiutflykter. Den ende som pojken vågar anförtro sig 

åt är storebrodern. Därför sörjer Tigran när brodern beger sig till storstaden, 

för att skapa sig ett vuxenliv. i'len en dag kommer det en främling till byn, som 

förvandlar lek till allvar. ~annen ger pojken ett spännande uppdrag, som innebär 

skattjakt på en sjuhundra år gammal hemlighet. 

Karen Simonjan har skrivit en rad böcker, men få har översatts och utgivits i väst. 

Stevenson, Robert Louis : Dr Jekull och mr Hyde l övers: Allan Rune Pettersson; 
i 11: Erik Prytz. - Stockholm : Svensk Lärares tidningsförlag, 1967. - 100 s : il l. 

Orig:s titel: The strange case of Dr Jekyll and mr Hyde. 

Romanen är en fantasifull psykologsik thriller, som blivit klassiker. 

Berättelsen handlar om en Lodenläkare som fascineras av det mystiska, och 

transcendenta. Genom vetenskapliga studier kommer han till insikten att människan 

består av en ond, och en god natur. Han beslutar sig för att befria mänsklig

heten från ondskan, och utsätter sig själv för djärva experiment. Läkaren för

vandlas till en skräckinjagande figur, som begår våldsbrott. Han kan inte frigöra 

sig från ondskan, utan blir slav under den, och går ett ovisst öde tillmötes. 

Rysaren innehåller flera passande illustrationer. 

Swift, Jonathan : Gullivers resor l övers: per Kellberg, Claes Gripenberg; ill: 
Fibben Hald. -Stockholm : Raben & Sjögren, 1965. - 228 s. : ill., 

Orig:s titel: Gullivers travels. 

Gullivers resor: är en klassiker, inom genren äventyrsskildringare Egentligen tänkt 

som samhäl h: sa t i r, kom den istället a t t fungera som en underhållande fantasi

upplPvelse. Huvudpersonen är en skeppsläkare, som mönstrar på en båt med destination 

Söderhavet. Men sjöfolket överra-skas av ett häftigt oväder, och skeppet slås till 

spillror. Culliver överlever händelsen, och strandar på en ö • Till sin förvåning 

upptäcker han att den är fylld av Lilliput-människor. Gulliver får uppleva 

m8nga märk 11 ga äventyr i flera sagoländer, innan han återvänder hem. Romanen 

ä.r en spännande lek med dimensioner. Verket innehåller illustrationer, som 

ntfcr1ie;.t besk d \rer skeppsläkarens n~semlnnen. 



Taylor, Hildred D. : Svart arv l övers: harin Nym,·.n. - Stockholn~ 
Sjögren, 1979. - 189 s. - (Allåldersbok) 

Orig:s titel: Roll of thunder, hear my cry, 

Raben & 

Berättelsen skildrar en färgad flickas uppväxttid, i amerikanska södern under 

1930-talet. Det är cirka 70 år efter inbördeskriget, men i praktiken heir den 

svarta befolkningens levnadsvillkor fcrbä.ttrats i ringa omfattninG. Flickan och 

hennes familj lever under knappa omständigheter. De re2.c;erar starkt mot orätt

visorna, men förmår inte förändra situg,tionen. De är fulltupptagna med g,tt be

hålla den standard de redan har, och att fC.\ra ett människovärdigt liv. Roman

personernas livsvilja och stolthet ger ljus åt den mörka skildringen. Det är en 

starkt engagerande bok, som ger ett initiera t intryck. Så är den också delvis 

självbiografisk. I romanen finns flera övertygande och kärleksfulla portät t 

av personer, som förf a t tarinnan mött i si t t verkliga l i v. 

21. 

Thorvall, Kerstin: "Vart ska du gå" "Ut".- Stockholm: :Bonniers, 1979.- 125 s. 

- (Önskeboken) 

En realistiRk Rkildring, av tonårige Kjelles vardagsliv och problem, På. ett tro

värdigt sätt beskrivs hur han upplever trycket från omgivningen, och till slut 

känner sig misslyckad. Han undviker sitt föräldrahem, eftersom han avskyr 

tristessen och kontaktlösheten. Han söker i stäHet tr.tgghet i gäng, med ti llfälJ iga 

flickbekanta, och bedövc:t,r sig med mellanr:il. En av Kjelles kompisar har vakna t 

politiskt, och försöker få med sina vänner i vänsterrörelsen. Kjelle blir 

intresserad, och börjar se engGJ.,eemanget som et t al twrna t i v till resignationen. 

För föräldrarna är tillvaTon mer pessimistisk, de planerar att bryta upp från sitt 

äktenskap. Beskedet s~adar pojken, men samtidigt för insiktPn honom nära för

äldrcirna igen. En ärlig studie av en bi t av verkligheten. 

Twain, r-'tark : Tom SawyeT l övers: Sune Ka rlssGn, - 0tockhoJrn 
167 s. 

Orig:s titel: The actventure of Tom Sawyer. 

Trevi, 1G76. -

:f.1ark Twains roman utgavs för första går"gen redan iW/6, och tillhör nu de tidli:.isa 

klassikerna. Den kan ses som en läne;t<Jnsfylld tillbakablick på barndomens 

äventyrsvärld. Där finns både värme och spänning. I handlingens centrum finns 

två äventyrslystna pojkar, som roar och oroar sina rnedmän·:d.skor i en småstad vi':l 

Mississippi. De undandrar Rig plikter, och sc!ker stiillet efter frihet. :Då blir rle 

vitnne till ett mord på 8n kyrkogård, finner en skc:lrr, blir r;trandsa tt:3- i en crotta, 

och lever på en (5de ö. Boken har dPlvis karJf.tär <J.V detektivrnm;1::. Den v~i}e~cn'dä 

översättningen och dia logen, bidra.r:.i lJ. d et levand f} o c:, l!i t ti116~nc.L t,s. 

in trycket. 



Verne, Jules : Jorden runt på 80 dagar/ övers: Eugen Wretholm; ill 
Södersten. - Stockholm : .'I'iden, 1964. - 246 s. : ill. 

Orig:s titel: Le tour de monde. 

22. 

stig 

Romanen tillhör Jules Vernes klassiska reseskildringar. Phileas Fogg är en ogift 

engelsk gentlerr.an, som lever ett inrutat liv. En dag 1872~ .när han besöker sin 

klubb, så diskuterar medlemmarna ämnet jordenruntfärder. Fogg antar plötsligt 

ett vad om tjugotusen pund, som han vinner ifall han lyckas resa jorden runt på 

80 dagar. Fogg startar det våghalsiga för·etaget tillsammans med betjänten Passe

partout. Efter dem följer en energisk detektiv, vars enda tanke är att stoppa 

de bägge männens framfart. Den strapatsrika färden går genom allehanda exotiska 

platser. Bla i Indiens skogar, där de räddar en kvinna undan döden. En spännande 

och rolig berättelse, som får ett romantiskt slut. Boken är ullustrerad, med ett 

stort antal svart-vita teckningar. 

Wernström, Sven : Upproret. - Stockholm : Litteraturfrämjandet, 1980. - 254 s. 

Det här är en realistisk roman, vars handling är förlagd till Kuba före, under, 

och efter revolutionen. I förgrunden finns en familj, som lever i de bergstrakter 

där oroligheterna startar. Familjefadern är delaktig i ett a t tenta t mot en mil i tär

förläggning och dödas. lvJarnrnan förlamas av chocken, och finner det svårt a t t 

befria sig från apatin. Syskonen Manola och Bea tri z är bara barn, men de ansluter 

sig till gerillan och arbetar i hemlighet för den. De fortsätter med sina uppdrag 

under kriget. När det blir fred hjälper de till att bygga upp landet, efter de 

nya principerna. Beatriz återvänder till hembyn som lärarinna, och bekämpar 

analfabetismen. En spännande och lärorik roman, om händeseutvecklingen på Kuba 

från slutet av 50-talet till mitten av 60-talet. 

1.\illiams, Eric : 'l'rähästen / övers: Rolf 'I'orntorp. - Enskede 
- 289 s. 

Orig:s titel: The wodden horse. 

Lindqvist, 1950. 

En spännande roman som tilldrar sig i 'I'yskland under andra världskriget. 

Huvudpersonen är en engelsk navigatcr, som undkommit från ett beskjutet plan 

tackvare en fallskärm. Han inser att han är jatad av tyskarna, och drar sig så 

obem~!rkt som mcjligt mot holländska gränsen. Efter en tids hunger orkar mannen 

intP vara f<::rsiktig längre, och detta blir ha,nd öde. han ('rips och förs till fång

läger·, när han förE-n;; s med sina Jaltdsmän. De har inte resignera t, utan är besatta 

av nyktpbner o er. "'"t. t återn:renas :ned sina närmas te. A l l t djärvare flyktplaner 

tar forrn, och vår hjälte är :celaJ:<tit:a i den farliga leken. Trots dral1ia tiken är 

Äri[>:E tid e;; i r: te r:resen te rad son: ett t;lä t tic t so ch stors lat. et även t;;, r. Romanen lär 



Wir~n, Herta : En bit br~d med Anna. - Stockholm :Tiden, 1975. - 134 s. 

Detta är en berättelse om en fattig arbetarfamiljs liv i Malmö, kring sekelskiftet. 

Ronanans huvudperson är den tonåriga dottern Elsa, som är en intelligent och 

kla-csynt 711 eka. Hennes lä.shung·er äT stark, ~en ekonomir-:ka skä.l tv.ing·ar henne 

ifrån skolan. !'-1amrnan dör efter en tids sjukdorn, och Elsa behövs i hushållet. 

Flickan vantrivs med sitt enah:inda vardagsliv, men lever upp på fritiden tillsammans 

med sinr:t vänner. Vi får ocks<'J möta hennes förälcirar, som är kärleksfull t 

tecknade. De är enkla människor som är engagerade socialdemokrater, och kärnpar 

för en drägligare tillv:;iro. Det är även en fin skildring av Malmö, där tidsandan 

ä.r väl infångad. 
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Adams, Richard : Den långa flykten l övers: Britt G. Hallqvist. - Stockholm 
Bonniers, 1975. - 343 s. 
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