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FÖRORD 

Det hlir specialarbetet är en fortsättning pä Lena Dahlmans 
och Cecilj.a Östlunds specialarbete med t i teln 11 Östeuropeisk 
barn- och unedomslitteratur på svenska 1967-1976", nummer 
1981:136. 

Jag har tvingats att begränsa mig till tre år, eftersom 
utgivningen av östeuropeisk barn- och ungdomslitteratur i 
svensk översättning har ökat betydligt de senaste åren. 
Jag har försökt att presentera hela utgivningen under åren 
1977-1979, men jag vill reservera mig för att någon (några) 
titlar har blivit utelämnade. 

Endast tre länder representeras. Titlar med sovjetisk 
ursprung dominerar (23 st), sedan kommer Östtysluand (3 st) 
bch Tjeckoslovakien (2 st). 

t, 

En del av titlarna har översatts via tyskan (7 st) eller 
engelslmn ( 1). Detta medför ibland felaktigheter eller 
brister i de bibliografiska uppgifterna och framför allt 
större risk för felöversättnjngar. Det vore önskvärt att 
all~ översättningar gjordes direkt efter originalspråket. 

För att få fram titlarna har jag använt mig av Svensk Bok
förteckning och Bibliotekstjänsts sambindningslistor. 

Ett problem har varit att skilja mellan västtysk ooh öst
tysk litteratur, eftersom detta ej framgår av referenserna. 
Jag har alltså varit tvungen att gå direkt till boken för 
att få fram dess ursprung. 

Jag har också tagit med och annoterat 'bibliografier som har 
utgivits under dessa år. 
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TEORBTISK LITTERATUR 

Allmänt 

Printed for children: world children 1 s book exhibition.
I:Ilinchen : Saul~, 1978. - 448 s. 

·This catalogue was ecli ted by the Ausstellungs- und I!Iesse 
GmbH des BBrsenvereins des Deutschen Buchhandels ••• on 
the occasion of the focus on 11 The child in the book11 at 
the Frankfurt Book Fair 1978 and of the International 
year of the child 1979, proclaimed by UN-General Assembly. 

Innehåller korta artiklar om barnlitteratur från många länder, 
även sådana som tidigare inte förekommit i barnbokssammanhang. 
Från öststaterna finns artiklar om: Bulgarien, Tjeckoslovakien, 
DDR, Ungern, Polen, Rumänien, Sovjet och Jugoslavien. Varje 
artikel avslutas med en bibliografi. 

östtyskland 

K~, Horst : Schatzbehalter : vom besten aus der ältaren 
deutschen Kinderliteretur l Horst Kunze. - 5. verbessarta 
Aufl. - Berlin, DDR : Kinderbuchverlag, [ 1977]. - 44 7 s. : ill. 

Boken är en skattkammare för dem som vill siraffa sig en över
blick över de äldre tyska barn- och ungdomsförfattarnas 
produktion. Ett 40-tal författare presenteras och sedan följer 
utdrag ur deras verk. Boken koncentrerar sig på tiden från slutet 
av 1700-talet till början av 1900-talet. De första hundra sidorna 
är en inledning som ska förklara den tyska barnlitteraturens upp
komst och utveckling. Ett omfångsrikt titel- och förstarads
regiser avslutar boken. 

En intressant publikation, inte minst tack vare de vackra och 
talrika originalillustrationerna till de presenterade böckerna. 

Sozialistische Kinder- und Jugendliteratur der DDR : ein 
Abriss zur Jijntwicklung von 1945 bis 1975 l von einem Autoren
kollektiv unter Leitung von Friedel Wallesch. - Berlin, DDR : 
Valk und Wissen, 1977. - 415 s. - (Schriftsteller der 
Gegenwart ; 25) 

Boken ger en inblick över utvecklingen av den socialistiska 
barn- och ungdomslitteraturen i DDR under tre decennier. Den 
vill ge en bred läsekrets en orientering om de viktigaste 
händelserna och trenderna under åren 1945- 1975. Boken 
behandlar också teaterns uppbyggnad och utveckling i DDR. 

Ett o·mfattande person- och t i telregister på 38 sidor avslutar 
boken. 
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Tjeckoslovakien 

Polj_ak, Jan : Die slowakische Kinder- und Jugendli teratur / Jån 
Yoliak ; translation Franti~ek Chorvåt. - Bratisl~va : Mlad~ 
letå, 1977. - 129 s. 

En öveTsikt över den slovakiska barn- och ungdomslitteraturen. 
Tyngdpunkten läggs pä presentationen av slovakiska författare 
som har varit aktiva de senaste femtio åren. Man har lagt 
särskild vikt på de mest översatta verken och verk, som man 
tror, ska intressera den utländska läsekretsen. Boken är alltså 
skriven direkt för utländska förläggare, översättare och andra 
litteraturintresserade. I slutet finns en innehållsförteckning. 
En användbar bok. 

., 
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:BARN- OCH UHG:DONSLITTEJ:i.ATUR 

Sovjetunionen 

Andrejev, Leonid Argbiggan l efter en berättelse av Leonid Andrejev ; 
tecknade av Eva Monten-Kovacs. - Stockbolm : Zeus, 1977. - [ 28] s. : il l. 

Orig:s titel: Zljutjka. 

Den här sagan handlar om en hund som ingen bryr sig om. Den bor under 
en terrass i en tom villa. Hunden skyr människor, därför att den har 
blivit misshandlad. Men en vår kommer det sommargäster med barn till 
byn. Barnen är envisa och försöker bli vän med hunden. Till slut lyckas 
de - de klappar, smeker och leker med hunden, som får namnet Argbiggan. 
Men sommaren tar slut och barnen ska återvända hem. Inget av barnen 
har möjlighet att ta hand om hunden, men det ordnar sig till slut. 
En bonde, som en gång sparkat på Argbiggan ber om förlåtelse och tar 
den med sig hen. 

Den här lösningen är tveksam. Man får inget förtroende för bonden i 
den här bilderboken. B~rn som hör berättelsen frågar sig säkert om 
Arbgiggan får det bra. 

Illustrationerna i mjuka färger är tilltalande. Illustratören har 
lyckats bra med att förmedla hundens olika sinnesstämningar. 

Blaginlna, Jelena : Skatans fest : efter en verssaga l av Jelena 
Blaginlna ; Illustrationer: Ju. Molokanov ; svensk text: Staffan 
Skott. - Stockholm : Raben & Sjögren, 1977. - [ 8] s. : i Il. 

Orig:s titel: Saroka beloboka 

Djuren i den här sagan harmänskliga egenskaper, de använder 
kläder, går på fester och dricker konjak. En trana vi l l äta upp 
en groda på en fest, men "man äter inte gäster", får hon veta. 
l en annan vers drar en igelkott och en hare en uggla och en 
hackspett i var sin vagn. Det finns betydligt bättre sagor på 
svenska än den här. Den här blandningen av mänskliga och "djuriska" 
egenskaper hos dessa djur gör barnen bara förvl l lade. 

Teckningarna i den bär bilderboken är så typiskt ryska. De är inte 
speciellt tilltalande i grälla färger och ger ett plottrigt intryck, 
därför att de är så slarvigt tecknade. 

Ora~unskij, Viktor : På trädgårdsgatan vilar inga ladsamheter l 
Vik or Dragunskij J översatt av Torsten M. Nilsson J illustrerad 
av Tor Morisse. - stockhalm : Berghs, 1977. - 122 s. : ill. 

Orig:s titel: Na Sadovoj bolsjaja dvizjenie 

Deniska är en liten kille som hittar på en massa hyss. Varje 
kapitel handlar om någon händelse i pojkens liv. Man kan läsa 
kapitlen var för sig och därför kan boken lämpa":sig för högläs
ning. Ett kapitel handlar t ex om hur Deniska och bans kamrat 
glömmer bort vad klockan är och är rädda för att komma för sent 
till skolan utan giltig anledning. Så de hittar på att de har 
hjälpt till vid en olycka. Det är baDa det att de berättar helt 
olika varianter av händelsen tilmläraren och hela klassen skrattar 
ut dem. 

Svenska barn kan få en bra inblick i en skolpojkens liv i SovJet 4 
genom den här boken. 
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Korinetz, Juri : Mäster Misja och hans vänner / av 
Jliif korinatz ; till svenska av Edward Brehmer. -
Malm~ : Gerghs, 1978. - 25 s. : ill. 

Tyska originalets titel: ~aister Mischa und ssine 
Freunda. Originalet ryskt. · 

Jura och hans far, som också hater Jura,bor i Moskva. 
Men varje sommar flyger de norrut till en liten stad 
inne bland Uralbergsn. Där byter de till helikopter och 
flyger ytterligars en bit till deras älsklingsplats 
långt från all civilisation. Där stöter de på en björn
pojke som berättar att han har blivit skjuten av en 
jägare. Jura sköter om björnen och det känns bittert 
när Jura måste lämna stället och åter resa till Moskva. 
Men nästa år kommer de igen. Då träffar Jura också andra 
björnar, de har trevligt vid lägerelden på kvällen och 
dricker te (~). På dagen fiskar de och man ser på bilden 
hur björnarna hjälper till att fånga fisk. 

En ganska trevlig bilderbok, men mycket i den är främmande för 
svenska barn, t ex gatubilderna från Moskva med skyltar skrivna 
med ryska bokstäver. De många och uttrycksfulla helsidesillustra
tionerna i akvarell och i mörk färgskala är trevliga. 

Korinets, Jurlj: En pojke och en häst l Jurt Korlnetz ; t l lustrerad 
av Anne Rous ; den svenska översättningen av Edward Brehmer. -Malmö 
Berghs, 1979.-91 s.: 111. 

översättning efter: Eln Junge und setn Pferd. Orlg:s titel: Sarnaja 
umnaja loschadj. 

Författaren skf l drar sina egna barndomsupplevelser t Kasakstan under 
andra världskriget. Han hamnar 1 en kolchos utan sina föräldrar och 
det är den här tiden boken handlar om. Hans bästa vän är en häst, Sul, 
som kan tala. l sin fantasi kan pojken föra en dialog med Sul. Då 
behöver han Inte känna sig ensam under nätterna ute på stäppen. 

Pojkens ensamhet och den fina kontakten han har med sin häst beskrivs 
med Inlevelse. Ooken är dock Inte särskilt lättläst. Den är i 1 lustre
rad med många svartvita blyertsteckningar. 

Korpen Kraxa : folksagor från Sibirien l [ seronanställda av L. I. 
Grybova]; översättning av Jevgenij Ratjov. - StockhoUn : Rab~n & 
Sjögren, 1978. - 73 s. : ill. 

Orig:s titel: Varan Kutcha 

Ett trettiotal korta sagor från Sibirien. Alla handlar om djur -
möss, rävar, korpar, vargar, grodor, björnar m fl. Nästan alla, 
även fåglarna är klädda i vanma pälsar och har mänskliga egen
skaper. Boken ger t ex en förklaring till varför haren har så 
långa öron, värför fladdenmöss inte springer på marken och man 
får stifta bekantskap med listiga rävar och modiga möss. 

Teckningarna i bilderboken är väl gjorda i ljusa färger, men 
man har ibland valt lite ovanliga färger till bakgrunden. Solen 
kan vara rosa och himlen grön. 5 



l Kowal, Juri: PolarrävenNapoleon III /JtJri Kowal; illustreradav 
Reiner stolte ; den svenska översättningen av Edward Brehmer. -
Malmö: R~rghs, 1978. -175s.: iii. 

översättning efter: Polarfuchs Napoleon l l l. Ori~:s titel: Detskaja 
literatura 

Handlingen utspelar sig i en liten by l Sovjet. En polarräv, kal lad 
Napoleon l l l rymmer från en pälsdjursfarm. Han har otur och blir 
upptäckt av flera människor som tar honomtill fånga, men han lyckas 
fly igen. En gång blir han orsaktill en motorcykelolycka och en 
gång råkar han i slagsmål med byns hundar. En timmerman vi l l sälja 
Napoleon som en dresserad valp, men det lyckas Inte. Timmermannen 
har en hund och en dotter som Napoleon kommer bra överrens med och 
han får bo hos dem ett tag. En skolpojke. "hittar" honom en dag 
och binder ett snöre runt halsen på honom och när Napoleon börjar 
springa så tror pojken att han vii l till Nordpolen. Så värst långt 
kommer de Inte- en luffare tar Napoleon, men timmermannens dotter, 
hennes klasskamrater och lärare räddar honom. Nu vii l emellertid 
barnen inte lämna tillbaka Napoleon tl l l pälsfarmen - de vi l l inte 
att man gör en päls av Napoleon Il l. Barnen gömmer honom, men tl l l 
slut måste han l al la fal l tl l lbaka. Napoleon är intevilken polar
räv som helst. Han ger sig inte så lätt minsann, så han rymmer igen 
från pälsfarmen och denna gång lämnar han Inga spår efter sig. 

l boken skildras fint hur hela klassen kämpar för rävens frihet 
och mot pälsdjursuppfödning. Boken ger säkert många barn en tanke
ställare. De mycket trevliga l l lustrationerna förhöjer läsvärdet. 

Kowal, Juri : Potatishunden :berättelser om djur och barn, skogs
människor och komiska figurer l Juri Kowal ; illustrerad av Reimer 
stolte ; den svenska översättningen av Edward Rrehmer. - stockhalm 
Berghs, 1977.- 117s.: III. 

Översättning efter: Der Kartoffelhund. Orlg:s titel: Detskaja 
literatura 

Författaren, som är naturvän, tycker mycket om att jaga. Genom 
detta fritidsintresse kom hantill många ryska byar, där han senare 
både bodde och arbetade. Trots att han är uppvuxen i Moskva känner 
han väl till livet på den ryska landsbygden. 

Boken Potatishunden är mycket humoristisk. Dess första del består 
av kortare be rätte l ser och kal l as "Äventyr med d j ur". En av be rätte 1-
serna handlar om en björn, som· överlistar några geologer som har ett 
matförråd i skogen. Geologerna är säkra på att en björn inte kan ta 
sig in i deras förråd. Men en björnmamma är Inte dummare än att hon 
skickar sin unge för att hämta maten. l en annan historia har två 
jägare roligt åt en liten flygekorre, som leker kurragömma med dem 
och i en tredje berättar författaren hur det gick när han hade köpt 
en korsnäbb <Kapten Tranbär) på marknaden. Dessa berättelser kan 
läsas separat, men andra delen av boken är mer sammanhängande och 
handlar om en by- dess folk och dess djur- där författaren bodde 
i ett år. 

Boken lämpar sig bra för högläsning. 

6 
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Kowal, Juri : Vasja köper hunden i säcken : en glad kriminal
historia för barn l Juri Kowal ; illustrationer av Janasch ~ den 
svenska översättningen av Edward Brshmer. - stockhalm : Berghs, 1977. 
- 122 s. : ill. 

Oversättning efter: Wasja kauft den Hund im Sack. Drig:s titel: 
Priklutjenija Vasi Kurolesova. 

Vasja tror att han har gjort en fin affär och köpt fina spädgrisar 
på marknaden, men när han kommer hem hoppar en rävröd hundracka ur 
säcken. Detta tänker Vasja inte finna sig i - han vill ha tag på den 
som lurat honom. Här börjar jakten på boven. Hunden hjälper till. 
Hela historien får ett överraskande slut. 

Boken belönades som bästa barnbok i Sovjet det år den kom ut. Den 
är dock ganska svårläst eftersom många personer är inblandade. Den 
är illustrerad med mycket trevliga svart-vita tuschteckningar. 

~etsjajev, Vadim : Pat och PIlagan l Vadim Netsjajev ; i l lustrerad 
av Erlka Klemme ; den svenska översättningen av Harry Jörgens. -
Malmö : Berghs, 1979. - 108 s. : Il l. 

översättning efter: Pat und PI !agan. Orlg:s titel: Pat & Pilagan 

Pat är 12 år och son till en jägare. Han bor på ön Sachalin som 
tillhör Sovjet och ligger norr om Japan. En dag hittar han en 
utsvulten hund och tar hand om den. Den är mycket större än andra 
hundar och är mycket självständig. Pat tror att hunden, som han 
kallar Pilagan, har levt bland vargar. 

Pat blir mycket fäst vid Pilagan, men en dag är hunden borta och 
då ger han sig ut.för att leta efter honom. Han besöker en geofysisk 
station, en dressör och en flygare, eftersom Pilagan har varit några 
dagar hos var och en av dem, men gett sig av igen. Pat får tips 
från gränspolisen, som har sett en hund som har drivit på ett isflak 
i en vik utan att kunna ta sig i land. Det visar sig vara Pilagan. 

På en årlig fest har man bl a kapplöpning med hundspann och Pat, 
som har Pilagan som ledarhund vinner. I och med detta blir Pilagan 
accepterad bland stammens äldste, som tidigare menade att Pilagan 
inte var en riktig hund. 

En spännande och trevlig bok som ger en inblick i tangunernas liv 
i vildmarken. Den är illustrarad med svart-vita teckningar i trä
snittstyp. 

'Okudzjava, Bulat : Fronten närmar sig : en berättelse l Bulat 
Okudzjava ; översatt av Torsten M. Nilsson. - Stockholm Frlpress, 
1977. - 78 s. 

Orig:s titel: Front prichodit k nam 

En skildring av andra världskriget genom två tioåriga pojkars ögon. 
De bor i ett mindre sovjetiskt samhälle nära fronten. Deras dröm är 
att bli soldater för att kunna uppleva kriget på nära håll och bli 
hjältar. Men drömmen går inte i uppfyllelse trots försök att komma 
till fronten. På sina vandringar träffar de olika människor både 
fiender och vänner, flyktingar och sårade. ' 7 
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Boken är lättläst, men handlingen flyter långsamt och därför passar 
inte boken för läsovana barn. Dessutom har pojkarna olika smeknamn 
och det kan vara förvillande. 

Raduga-duga ~ ryska visor, verser och ramsor l illustrationer: J. 
Vasnetsov ; svensk text: Sven Vallmark. - örsbro : IPC, 1977. -
44 s. : ill. 

Drig:s titel: Raduga-duga 

På varje högersida finns en helsidesteckning och på varje vänster
sida finns en vers i en tjusig ram. Här är en av verserna: 
Askan över bergen small, blixt på blixt, knall på knall. Eken höll. 
Myggan föll. De flesta verserna är ganska korta och därför kan boken 
vara lämplig för de minsta varnen. På en del ställen rimmar dock inte 
verserna. 

Teckningarna är mycket naiva, men vackra och med många detaljer. 

ffiyska sagor / samlade av Alaksandr Afanasiev ; i urval 
och översättning av Carola Hansson. - stockhalm : Alm
qvist & Wiksell, 1977. - 215 s. - (Ryska mästare) 

Boken är uppdalad i tre grupper : djursagor, folklivs
sagor och undersagor, som är dan största gruppen. Längst 
bak finns några ordf~rklaringar och sn efterskrift av 
översättaren, som f~rklarar bakgrunden till den ryska 
folksagans ursprung. Afanasiev utgav på 1850-talet en 
stor sagosamling och denna har blivit klassikar i den 
ryska litteraturen. 

Sagorna handlar om F5glar (falkan, ~rnen och korpen), 
Oaba-Jaga (den elaka häxan), förtrollade prinsar m m. 
Boken är tänkt att läsas av lite äldre barn. 
Aterkommande tema är tretal, förtrollade människor, onda 
väsen, sökande efter lycka och det lyckliga slutet med 
g i ftamål. 

Räven och vargen : en rysk folksaga l bearbetad av Aleksej Tolstoj ; 
illu~trationer: Je Ratjov ; översättning: Staffan Skott. - stock
halm : Raben & Sjögren, 1977. -[B]s. : ill. 

Drig:s titel: Lisa i valk 

Det här är en typisk gammal rysk folksaga. Den handlar om Fru Räv 
som lurar Bror Varg att fiska genom att stoppa ner svansen i en is
vak och sitta där tills den fryser fast. För att ta sig loss får 
vargen slita loss svansen. Men inte nog med det - boken slutar med 
att vargen bär räven hem på sin rygg. 

Illustrationerna är också typiskt ryska i skarpa färger, ibland i 
en underlig färgskala med grön himmel eller grön is. 8 



~ om Ivan och den gråa va~en l berättad av Viktor Vazjdajev 
IITLiStrerad av N. Kotjergin ; L översättning: Ake Natt och Dag] • 
stockhalm : Raben & Sjögren, 1979. - 78 s. : ill. 

En gammal folksaga. En tsar ber sina tre söner att avslöja vem som 
stjäl hans guldäpplen. Endast Ivan. den yngste sonen avslöjar tjuven 
- en eldfågel. Nu ber tsaren sina söner att fånga fågeln. Ivan får 
en varg till sin hjälp som kan: byta skepnad. I sagan förekomner olika 
hemska gestalter såsom troll, drake med sju huvud, en häxa och en 
tsar som hotar att halshugga Ivan när han inte gör som tsaren vill. 
Vargen skaffar dessutom Ivan vatten som ger liv när Ivan blir dödad 
av sina äldre bröder. Sagan slutar dock lyckligt - Ivan får den 
vackra prinsessan och halva kungariket och bröderna får sitt straff. 
Den gode vargen stannar ett tag hos Ivan. Det är han som har skrivit 
sagan, sägs det. 

Händels~n när Ivan ska halshuggas ser mycket dramatisk ut. Bödeln 
avbildas med en yxa i.handen och detta kan kanske skrämma vissa barn. 
Ill~strationerna är typiskt ryska med skarpa färger och ornament. 

~om vanten : en ukrainsk saga l illustrationer av E. Bulatov, 
~silev ; översatt av Staffan Skott. - stockhalm : Raben & Sjö
gren, 1979. - 30 s. : ill. 

Drig:s titel: Rukavitjka 

Handlingen bygger på upprepningar. En gubbe är ute i skogen och tappar 
sin vante. Då kommer olika djur och hoppar efterhand in i vanten. En 
mus, en groda, en hare, en räv, en varg, ett vildsvin och t o m en 
björn. Det blir ganska trångt i vanten till slut. Men då kommer gubben 
på att han har tappat sin vante. Hans hund hittar den~och blir för
vånad när vanten rör sig. Hunden skäller och då blir djuren i vanten 
rädda och hoppar ut. 

En enkel saga som kan roa mindre barn. Vart annat uppslag visar hur 
djuren har det inne i vanten. Illustrationerna är typiskt ryska där 
djuren t o m är klädda i ryska folkdräkter. 

Zachoder, Boris : Vargen som tyckte om att sjunga l text: Boris 
Zachoder ; bild: Viktor Tjizjikov J översatt från engelska av: 
Ingrid Norrman. - stockhalm : Raben & Sjögren, 1977. - 16 s. : ill. 

översättning efter: The Wolf who sang sangs. Originalet ryskt. 

Häftet består av sagor "Tuppen och påfågeln", "När räven ville leka 
domare" och "Vargen som tyckte om att sjunga". 

Den första handlar om en tupp med mycket vacker stjärt. Påfågeln 
blir avundsjuk på tuppen och vill låna hans stjärt. Tuppen ger 
med sig, lånar ut sin stjärt, men påfågeln komner inte tillbaka 
med den. Det visar sig att han har gett sig iväg till Indien och 
tänker stanna där för evigt. Det är därför tuppen gal varje morgon -
påfågeln hör kanske hans rop och lämnar tillbaka stjärten. 

Illustrationerna i den här bilderboken, som är gjorda i akvarell, 
är ganska slarvigt tecknade och ger ett plottrigt intryck. 9 



!J 

~~;ysks~ i'oll~sD.;~or 

Grodan som gifte sig med tsarens son /:illustrationer: I. Bilibin ,; 
oversattning: Torsten M. Nilsson. - stockhalm : Raben & Sjögren, 
1978. - 8 s. : ill. - (Ryska folksagor) 

Orig:s titel: Tsarevna Ijagusjka 

Tre tsarsöner får till uppgift att skjuta 1vag var sin pil och 
där pilen slår ner ska de hitta sina blivande hustrur. Den yngste 
tsarens pil hamnar hos en groda och han måste gifta sig med henne. 
Det visar sig att horn är en förtrollad kvinna. Men kvinnan försvinner 
när tsarsonen bränner grodans kläder. Det slutar dock lyckligt. 

Den här boken plus de fem följande ingår i en serie, Ryska folksagor. 
Tretalet, sorg, sökandet efter lyckan och det lyckliga slutet 
upprepas i var och en av sagorna. Det är ganska invecklade sagor 
som inte passar de allra minsta barnen. Illustrationerna är gjorda 
i gammal rysk stil med ram runt texten och bilden. 

Ljusa Falken Finists fjäder l illustrationer: I. Bilibin J över
sattning: Torsten M. Nilsson. - stockhalm : Raben & Sjögren, 
1978. - 11 s. : ill. - (Ryska folksagor·) 

Orig:s titel: Perysjko Finista jasnasakola 

Fadern frågar sina döttrar vad de vill att han ska köpa till d~. 
De två äldsta vill ha kläder, men den yngsta vill ha en fjäder 
från Ljusa Falken Finist. Tredje gången han försöker lyckas han 
köpa fjädern. Fjädern förvandlas till en ung tsarson på nätterna 
när den yngsta dottern är ensam. Men systrarna är elaka, den för
trollade tsaren blir sårad och kommer inte mer. Nu blir den vackra 
dottern tvungen att leta rätt på sin fästman. Efter många äventyr 
hittar hon honom. Som i alla andra sagor levde de sedan lyckliga 
i alla sina dagar. 

Mar ja Morevna /illustrationer: I. Bil i bin J översättning: Torsten 
M. Nilsson. - stockhalm : Raben & Sjögren, 1978. - 11 s. : ill. -
(Ryska folksagor) 

Drig:s titel: Marja Morevna 

En tsarson har tre systrar och gifter bort dem med en falk, en örn 
och en korp. Själv gifter han sig med en drottning, men hon är 
tvungen att·gå ut i krig och lämnar allt i !vans händer. Det enda 
han inte får göra är att öppna en dörr. Men Ivan öppnar dörren och då 
kommer den onde Kosjitjej ut. När han dessutom får vatten får han 
tillbaka sin styrka. Han flyger iväg, hämtar !vans drottning Marja 
Morevna och tar henne med sig hem. Ivan försöker hämta tillbaka 
Marja, men blir huggen i småbitar av Kosjitjej. Men han väcks till 
livet av sina svågrar - fåglar och kan fortsätta sin jakt. Till 
slut lyckas han rädda Marja och döda Kosjitjej. 
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Sagan om Ivan-tsarsvitj, Lldfågeln och den grå vargen l 
illustrationer: I. Bilibin ; ~versättning: Torsten M. 
f\Jilsson.- stockhalm: Raben & Sjögren, 1978.- 11 s. 
ill. - (Ryska folksagor) 

Orig:s titel: 3kazka ob Ivane-tsarivje zjar-ptise i 
o serom valks 

I tsarens palats växer ett träd med guldäpplen. På natten 
stjäl någon dessa äpplen. Tsaren ber sina söner hålla 
vakt, men endast den yngste lyckas se tjuven - en eld
fågel. Han ger sig iväg för att fånga eldfågeln. En varg, 
som kan byta skepnad hjälper honom och det hela slutar 
lyckligt med att han gifter sig med sin älskade. 

Syster Aljonusjka och bror Ivanusjka l illustrationer: I. Bil i bin J 
översattning: Torsten M. Nilsson. - stockhalm : Rab~n & Sjögren, 
1978. - 11 s. : ill. - (Ryska folksagorl 

Orig:s titel: Sestritsa Alenusjka i bratets Ivanusjke 

Boken innehåller två korta sagor. Den första handlar om Aljonusjka 
och Ivanusjka, två föräldrarlösa syskon som ingen bryr.>sig 'Qm. 

Ivanusjka lyder inte sin syster och förvandlas till en killing. 
De träffar en tsar och han gifter sig med Aljonusjka. En elak 
häxa slänger Aljonusjka i havet och tar hennes plats hos tsaren. 
Men allt ordnar sig: tsaren räddar sin hustru, killingen förvandlas 
till pojke igen och häxan bränns på bål. 

Den andra sagan handlar om en furstinna, vars man är tvungen att 
ge sig iväg. Furstinnan längtar efter sin man. - · En dag kommer en 
snäll kvinna till henne, men det visar sig att hon är en häxa och 
när fcrstinnan tar ett bad förvandlar häxan henne till en anka. 
När fursten kommer hem förvandlar han ankan till furstinna igen. 
Häxan dödas på ett grymt sätt som beskrivs ganska ingående. 

Vas i lisa den Fagra l illustrationer: I. Bilibin J översättning: 
Torsten M. Nilsson. - stockhalm : Rab~n & Sjögren, 1978. - 11 s. 
: ill. - (Ryska folksagor) 

Drig:s titel: Vasilisa prekrasnaja 

Den vackra Vasilisa blir illa behandlad av sin styvmor och dess 
elaka döttrar. Hon blir ombedd att hämta eld hos trollpackan Saba
jaga i skogen. Men trollpackan vill inte ge henne eld förrän hon 
har utfört vissa uppgifter. Vasilisa får hjälp av en docka som hon 
fick av sin mor innan hon dog. När allt arbete är utfört får hon 
gå hem med elden. Väl hemma spinner, väver och syr flickan så fina 
skjortor att hon blir ombedd att komma till tsaren. Han blir för
älskad i Vasilisa och de gifter sig. 

11 



Östtyskland 

Adler, Ernst : Ko och Ala l Ernst Adler ; i l lustrationer av Hans 
Baltzer ; översättning. Ann-Charlotte Carlsson. - Stockholm : Plus, 
[1977] • - [45] s. : i Il. 

Orlg:s titel: Ko und Ala 

den australiska bushen bor två koalabjörnar som får en unge. En 
dag, när ungen, som kal las Ko, blir större, börjar det brinna och 
Ko tappar bort sina föräldrar och vänner. När han letar efter dem 
träffar han olika djur och fåglar, t ex fladdermöss och skratt~ 
fåglar. På savannen träffar han kängurur och strutsar. En dag sveper 
en storm fram och det regnar i f l era dagar. Ko räddar s·l g på en 
trädstam som flyter i vattnet. När han kommertill land träffar 
han en koalaflicka, Ala, som är lika blöt, övergiven och hungrig 
som han. De 'somnar och upptäcks av två barn som tar hem Ko och Ala. 
De får veta att de enligt lag Inte får behå l la djuren och lämnar 
demtill en koalapark. Där återförenas Ko och Ala med sina vänner 
och de t o m gifter sig! 

l boken skildras hur Ko växer i mammas ficka och hur koalabjörnar 
lever l eukalyptusskogen. Även andra australiska djur presenteras 
och boken är, därför inte bara roande utan även lärorik •.. 

I1lustratiånerna i den här bilderboken-är trevliga och gjorda i 
mjuka färger. 

Augustin, Barbara : Antonel las jultomte l berättad av Barbara 
Augustin ; i l lustrerad av Gerhard Lahr ; översättning: Ann-Charlotte 
Carlsson.- Stockholm: Plus, [ 1977].- [32] s.: 111. 

Orig:s titel: Antonella und ihr Welhnachtsman 

En flicka, Antonella, som bor i Italien skriver ett brev till Jul
tomten, men brevet blir inte hämtat och i skolan blir hon retad 
för sin tro på tomten. Flickan får ett råd av sin bäste vän. Hon 
ska skriva och förklara att hennes föräldrar inte har pengar till 
julklappar. Hon lägger brevet i en bal Iong och skickar iväg ballongen. 
Den fångas av några skolbarn i Ungern, de läser brevet och på jul
afton får Antonella ett paket med hälsningar från Jultomten, Ungern. 
Nu är det ingen som skrattar åt Antonella mer. 

Handlingen är enkel, liksom språket. En fin skildring av en liten 
italiensk flicka som visar, att barns tankar och känslor i andra 
länder inte skiljer sig så mycket från svenska barns. 

En trevlig bilderbok med illustrationer i _ljusa färger. 

y 
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Kö_rp.~_r,, Ylolfgang : Vägen till väst / Ylolfgang Körner ; översättning: 
Nils Gustaf Holmquist. - Malmö : Bergh9 1978. - 183 s. 

Orig:s titel: Der Weg nach DrUben. Fortsättes av:" Och nu
friheten? 

Författaren är född och uppvuxen i Östtyskland, men bor numera 
i Västtyskland. Boken är utgiven i väst, men har tagits med 
eftersom den skildrar en 14-årig pojkes liv i Östtyskland 9 dvs 
författaren själv. 

Året är 1952 och han går sista året i grundskolan och siktar 
på att komma in i gymnasiet. Hans bäste kompis Horst råder 
honom att gå med i "Unga Pionjärer". Det ger meriter om man 
vill studera vidare. Pojken går med i "Unga Pionjärer", men 
trots detta och trots att han är femma i klassen kommer han inte 
in. Troligen p g a att hans pappa inte är med i partiet. Detta 
och andra upplevelser gör att han blir mycket kritisk mot det 
politiska systemet, ·men så småningom finner han sig i detta 
och just när han träffar sin första kärlek berättar föräldrarna 
att fa~iljen ska fly till väst. 

I stället för att åka till en semesterort åker de till Berlin, 
tar tunnelbanan som gör en sväng in i den västtyska delen och 
stiger av där. Familjen hamnar i ett flyktingläger. Där träffar 
pojken två kamrater med vilka han gör ett försök till inbrott 
i en bar. En av kamraterna grips av polisen. Dagen efter denna 
händelse lämnar familjen Berlin och flyger till Västtyskland. 
Pappan får snart ett arbete och familjen flyttar till en lägenhet 
och hoppas på en bättre framtid, även om mycket i väst inte är 
så som de trodde. 

Författaren har lyckats bra med att skildra det dagliga livet i 
Östtyskland som t ex den hårda disciplinen i skolan och de långa 
köerna för eftertraktade livsmedel. Boken kan också ge svenska 
ungdomar en tankeställare om de problem som möter en flykting
familj. 
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Tjeckoslovakien 

Cepcekova, Elena : Äventyr på ängen l Elena Cepcekova ; i l lustra
tioner: Luba Koncekova-Vesela ; översättning: Margareta Ottosson. 
- Stockholm : Plus, 1977. - [22] s. : i Il. 

Orlg:s titel: Meduska a jej kamarati 

Boken handlar om några insekter på en äng - hur de bor och lever. Ett 
honungsbi har byggt färdigt sitt hus och har en blåklocka som ring
klocka. En myra använder ett blad som fal !skärm för att ta sig ner i 
en avgrund. En humla hittar ett blad som passar som bänk till hennes 
hal l, men efter ett tag fyl Is hennes hal l av småflugor. De tror att 
de är barn till humlan, men så är det inte,visar det sig. De kläcktes 
på bladet som humlan fick med sig hem. Det ordnar sig t! l l slut: 
Skalbaggen hittar en svamp och under den får småflugorna bo. Nu 
börjar vintern närma sig och honungsbiet ber en ekoxe att sy ett par 
fl ltstövlar till henne. När stövlarna blir färdiga lånar honungsbiet 
ut demtill en syrsa som behå l ler dem själv. Då får biet ett råd av 
kråkan - hon ska täopa till al la fönster och dörrar, krypa ner under 
al la täcken och vänta till våren. 

Boken ger små barn kunskap om insekternas liv i sagans form. Det 
är en snäll saga som kan fungera bra som första bok om insekter. 
l l lustrationerna i akvarell är fint gjorda. 

Tanskå, Hatasa : Manne och Muffe / text: liTatasa Tanskå 1 bilder: 
Viera Gergelovå ; [ översättning från tyskan: Margareta Ottosson]. 
- Stockholm : Plus, 1977. - 24 s. : ill. 

Orig:s titel: Puf a I'IIuf. - Omslagstitel: En vecka med Manne 
och I'IIuffe. Originalet tjeckiskt 

Manne och Muffe, en röd och en svart katt vill bevisa för en 
skolfröken att de kan skriva ordentligt och inte klottrar som 
katter gör. De bestämmer sig för att skriva vad de gör på 
dagarna. En dag är det rimfrost och de önskar att de också 
hade rimfrost i sina pälsar. En dag hänger de ner sina svansar 
i skorstenen och blir svarta och på lördag sitter de vid badkars
kanten hela dagen och ·t; i ttar på en fisk som simnar i vattnet och 
röker pipa. 

Det är ganska meningslösa berättelser som inte hänger ihop på 
något sätt. Illustrationerna är inte heller tilltalande. De 
Katterna är till hälften människor och till hälften djur, de 
har katthuvud och svans, men de går på två ben och är klädda 
i någon sorts enfärgad dräkt. De är väldigt stelt och livlöst 
tecknade. Det finns inget positivt att säga om den här bilder
bolzel~. 
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litteratur l Helena Bocek. - Borås,l982. - 16 bl. - (Special 
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