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Förlagsredaktör ut i fingerspetsarna 

Bohlund, Kjell, Den okända Astrid Lindgren. Åren som bokförläggare och chef, Astrid Lindgren Text, 

Stockholm, 2018 

Astrid Lindgrens efterlämnade papper – korrespondens, manus i form av svårtydda stenografblock – 

fyllde då de mottogs av Kungliga biblioteket i Stockholm 150 lådor. Lena Törnqvist har sorterat detta 

digra och värdefulla material som nu ligger till grund för en breddning av Lindgrens eftermäle. En rad 

nya verk har successivt fördjupat bilden av Lindgren, som exempelvis Jens Anderssons biografi Denna 

dagen, ett liv (2014), Astrid Lindgrens krigsdagböcker (2015), Jag har också levat (2016), Dina brev 

lägger jag under madrassen (2017). Strömmen av Lindgreniana är strid, intresset outtömligt. 

En sida av Astrid Lindgrens verksamhet som hon medvetet tonade ner var de 24 åren som redaktör 

och förläggare på Rabén & Sjögren. Materialet har ropat efter dokumentation och Helene Ehriander, 

som var inne på Lindgrens roll i sin avhandling om Finlandsbördige ungdomsförfattaren Kai 

Söderhielm, har skrivit några artiklar om förläggarrollen. Nu träder Kjell Bohlund, själv verksam på 

sagda förlag 1983-97, in och kartlägger Lindgrens roll som förlagsredaktör. Stilistiskt firar boken inga 

triumfer, men det digra innehållet och beskrivningen av hur Lindgren räddar ett förlag på konkursens 

brant och gör det till tongivande och störst i Norden på barnboksutgivning breddar bilden av 

författarskapet väsentligt. 

Förmiddagar stenograferade Astrid Lindgren sina egna alster, gärna liggandes i sin säng. Så följde ett 

långt samtal med den färgstarke förlagschefen Hans Rabén. Eftermiddagarna vek Lindgren för 

förlaget där hon var omutligt effektivt. Bohlund visar hur Lindgren var tidig med att själv 

marknadsföra sig, hon reste land och rike runt och grundlade sin popularitet genom hårt arbete och 

ständig tillgänglighet. Några riktigt uppseendeväckande nyheter levererar Bohlund inte, en hel del är 

känt sedan innan, men den sammanhållna blicken på just redaktörsrollen fascinerar. Här finns 

mycket kvar för kommande forskning att bita i då det gäller på vilket sätt Lindgren agerade grindvakt 

och grep in i texter. Berömda brev, som det späckat med råd till Barbro Lindgren, berörs: ”Vore jag 

som Ni så släppte jag aldrig iväg Mats till farfar och farmor i den här boken, jag skulle låta honom 

larva omkring hemma på Vanadisvägen i stället i sällskap med Lillpelle och Limpan.” Formuleringen 

fångar på kornet det som kom att bära Barbro Lindgrens författarskap.  

Astrid Lindgren hade ett starkt kvinnligt nätverk. Främst var Elsa Olenius, sparringpartner och lektör 

för Rabén & Sjögren, som petade undan självaste Ingmar Bergman från Medborgarplatsens lokaler 

för sin barnteater. Umgänget inkluderade tidens tongivande kritiker Corinna (Greta Bolin för Svenska 

Dagbladet) och Columba (Eva von Zweigberck för Dagens nyheter). Bohlund benämner Lindgren 

Sveriges första specialiserade barnboksredaktör och blottlägger de diskussioner som förekommit 

bakom kulisserna. En sårig strid mellan Drottningen och Kungen utspelade sig då Lennart Hellsing 

rasade kring kvalitetskrav. Lindgrens sinne för vad som sålde föll inte alltid i god jord, som då hon tog 

in Enid Blytons extremt populära spänningsromaner. ”Tack, inga Blyton!” som Eva von Zweigberck 

sammanfattade saken. På 1960-talet rasade striden om vardagsrealismen och den politiska 

barnboken och det är spännande att följa kampen om fältet och poetiken, mest utkristalliserad i 

bråket med Lennart Hellsing, som inte var rädd för att ta strid. 

Mycket av materialet hämtas från Lindgrens brev hem till föräldrarna. Hon rapporterar detaljrikt 

kring vad som ätits vid olika tillställningar. Det ger en fyllig bild av vardagsslit och 

varumärkesbyggande. Men också av hur känsligt det vara att komma ut som succéförfattare på 

samma förlag där hon var anställd. Tonen i de anförda breven är genomgående frejdig och präglad 

både av sin tid och av sin upphovskvinna.  



Från femtiotalet förnyades trycktekniken kring bilderböcker och Lindgren var inte sen att portionera 

ut kapitelböcker som bilderbok. Enligt tidens syn var hon inte nådig mot illustratörer. Pippis 

illustratör Ingrid Vang Nyman fäktades förgäves med Lindgren gällande arvodering. Därför har 

översättningar sällan Vang Nymans bilder utan nygjorda. Också Bengt Berg, som i sin fullspäckade 

kalender gav sig tid att stänga in sig i en skåpbil och teckna Emil illustrationerna on location i 

Vimmerby natt som dag, kände sig orättvist behandlad. Lindgrens genomvänliga ton är också ett 

hölje kring en knivskarp auktoritet: ”Kära Björn, du blev väl inte nedbruten nu? En gumma och en röd 

ballong – det gör du väl rätt fort, va?” propsar Lindgren som inte var nöjd med Bergs omslag till Alf 

Prøysens Har kommer jag, sa Teskedsgumman. Berg levererade, men ballongen gjorde han gul. 

Astrid Lindgrens hem på Dalagatan 46 är numera öppet för besök. I arbetsrummet ligger glasögonen 

kvar på bordet invid skrivmaskinen, som om hon nyss hade rest sig och vandrat iväg. Den sista maj 

1970 var hennes sista arbetsdag på förlaget. Tre år senare kom Bröderna Lejonhjärta som delade 

publiken och skapade debatt om hur och vad man kan skriva för barn. Efter sitt värv som 

förlagsredaktör och förläggare tog Lindgren allt oftare strid även politiskt och kom att inverka på 

både skattepolitik och djurens rätt med bland annat lagen Lex Lindgren. Om någon ännu levt i 

villfarelsen att Lindgren var en harmlös sagotant bleknar den bilden allt mer. Hon var en enastående 

affärskvinna och slängd i käften, med en bred repertoar av genrer och odödliga barnböcker satte hon 

spår i decennier av barnboksutgivning också i rollen som förläggare. 

Mia Österlund 

 

 

 


