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Abstrakt

Backman, Anna, 2007. Hästboken som kunskapskälla: Förebilder och undervisande inslag i ett urval svenska 
hästböcker för barn och ungdomar publicerade 1962-1981. C-uppsats från litteraturvetenskapliga 
institutionen, Uppsala universitet, maj 2007.

Den svenska hästboken för barn och ungdomar förändrades kraftigt i övergången mellan 
femtiotal och sextiotal. Den största förändringen var att den övergick från att vara pojkbok till att 
bli flickbok. Samtidigt började den distansiera sig från de översatta böckerna av framför allt 
anglosaxiskt ursprung genom att sträva mot en mycket hög grad av realism. Den här studien 
baserar sig på analyser av arton böcker skrivna av sex författare, med syfte att undersöka vilka 
förutsättningar de skildrade protagonisterna har för att ägna sig åt hästar och ridning, hur de får 
sin kunskap, och i vilken utsträckning de undervisande inslagen är inriktade på att lära ut saker till 
läsaren. Syftet har även varit att försöka spåra hur ridsportens omvandling från 
överklassysselsättning till folksport, samt barnbokstrender i stort, speglas i hästböckerna.

Nyckelord: Hästböcker, ridsport, ungdomsböcker, realistisk barnlitteratur, Lisbeth Pahnke
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Inledning

Bussiga Britta med den sagolikt söta welshponnyn Silver. Kvicka Piglet Ek med sina roliga 

betraktelser över livet som hästägare både till vardags och på tävlingsbanan. Rättrådiga Annika 

och lilla näbbiga Bettina. Struliga Susanna Stalledräng som sökte sin tillflykt från tonårslivet i 

stallet. För oss som var i tonåren på åttiotalet fanns det ett brett register av hästbokshjältinnor att 

läsa om. För den som bara är ytligt bekant med hästboksgenren kanske det är lätt att nicka 

igenkännande åt de mer schablonartade böcker som Lisbet Pahnke låter russägaren Håkan 

beskriva i Britta och Silver rider Hubertusjakt, och som har satt sin prägel på hur genren har 

behandlats av många kritiker och forskare under årens lopp:

”Han sa att alla hästböcker som han hade läst bestod av hemskt ljusblå böcker om hur Den-
lilla-flickan-som-inte-kan-rida-men-älskar-hästar blir vän med Den-stora-farliga-hästen-som-
misstror-alla-människor. ’…och sedan dyker det upp en gammal pensionär ur tomma intet, 
som lär flickan rida på nolltid och så slutar boken med att flickan och hästen ställer upp i en 
jättesvår hopptävling och vinner första pris’, sa Håkan.”1

Och visst finns det en oändlig mängd titlar som är skrivna efter den mallen. Svenska hästböcker 

från 60- och 70-talen begränsar sig dock på intet sätt till några givna schabloner. Här hittar man i 

stället ofta en vardagsnära problematik, inte sällan med starka inslag av socialrealism, med 

protagonister som är så verklighetsnära att de skulle kunna återfinnas livs levande på närmaste 

ridskola. Åtminstone skulle man kunna önska sig det – flera av dessa flickor framställs, som jag 

avser att visa i min uppsats, som förebilder både vad gäller hur man umgås i stallet, och i hur man 

handskas med hästarna.

          Bokslukaråldern sammanfaller väl med den ålder då barnen på allvar börjar hänga i stallet, 

och ridskolan blir ett andra hem. Det torde vara rimligt att anta att den information som barnen 

erbjuds genom hästböckerna påverkar deras syn på hästvärlden, och att hästboken har en stor 

potential att påverka sina läsare både vad gäller ren fackkunskap, och ur ett mer socialt perspektiv 

hur man förhåller sig till sina kamrater i stallet. Jag har under årens lopp tyckt mig se att det inom 

genren är ganska vanligt att man utnyttjar denna potential, och att det i många hästböcker 

förekommer pedagogiska inslag i större eller mindre utsträckning. Min ambition är att i denna 

uppsats belysa förekomsten av inslag som direkt eller indirekt undervisar läsaren, och se hur den 

stora omvälvning som ridsporten genomgick under 60- och 70-talen speglas i hästböckerna. Jag 

kommer att undersöka hur dessa pedagogiska inslag används i texten. I de fall där böcker ingår i 

långserier avser jag också att undersöka om det finns tendenser till att omfattningen av det 

pedagogiska inslaget förändras med tiden.

1 Lisbeth Pahnke, Britta rider Hubertusjakt, Stockholm 1966, s.51.
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Syfte och metod

Jag har valt att undersöka hästböcker skrivna av sex svenska författare och utgivna mellan 1962 

och 1981. Det hade varit önskvärt och intressant att göra en heltäckande undersökning av 

samtliga utgivna böcker från perioden, men då en sådan undersökning hade blivit för omfattande 

för att rymmas inom ramarna för denna uppsats har jag varit tvungen att begränsa mig betydligt 

hårdare än vad jag tänkte mig i utgångsläget. Redan från början hade jag för avsikt att välja bort 

böcker som är rent självbiografiska, även i de fall då de är SAB-klassificerade som skönlitteratur 

(till exempel Gunilla Woldes böcker om Twiggy och Emma). Jag har också valt bort böcker som 

är skrivna för en målgrupp i lågstadieåldern (till exempel Marie Louise Rudolfssons Vitnos-serie) 

eftersom det normalt sett är först i mellanstadieåldern som barn börjar vistas självständigt bland 

hästar. Valet blev till slut att fokusera på sex författare som jag anser är goda representanter både 

för genren och för sin tid. Två av författarna, Lisbeth Pahnke och Nan Inger Östman, var 

verksamma som författare av ungdomsböcker under en lång tidsperiod, och jag har inkluderat 

böcker från både den tidiga och senare produktionen. Ulla Ståhlberg har visserligen skrivit 

skönlitterära böcker även på senare år, men då för yngre barn, och därför har jag bara undersökt 

hennes första bok. Den är intressant eftersom den skildrar ridsporten innan den stora 

omvälvningen från överklassport till folksport kommit igång på allvar, en verklighet som är 

väsensskild från den som återfinns Elisabeth Hjortvids böcker från slutet av perioden. Två 

författare, Anna-Lisa Almqvist och Marie Louise Rudolfsson, är utvalda eftersom deras böcker 

utgör exempel på hästböcker av trivial karaktär. Dessa böcker är viktiga att få med för att få ett 

representativt urval från hästboksgenren. Dessutom är det av särskilt intresse att se om den 

undervisande tendensen återfinns äveni triviallitteraturen.

       Flera av böckerna ingår i serier. Lisbeth Pahnkes serie om Britta och Silver omfattar fjorton 

delar. Lena Kåreland kallar i Möte med Barnboken Pahnkes böcker för en långserie, en term som i 

Kårelands bok har en pejorativ betydelse2. Britta både utvecklas och åldras, handlingen är 

realistisk och varierad, och av den anledningen vore det mer rättvist att kalla böckerna för 

fortsättningsböcker3. Även Nan Inger Östmans tre böcker om Piglet Ek (publicerade under 

pseudonymen Nan Inger), och Elisabeth Hjortvids fyra böcker om Ylva passar väl in i 

definitionen fortsättningsböcker. Jag har valt att undersöka fyra böcker, jämnt fördelade över 

utgivningen, i serien om Britta och Silver, och den första och sista i serierna om Piglet Ek och 

Ylva. Anna-Lisa Almqvists böcker om Annika, och Marie Louise Rudolfssons böcker om Maria 

2 Lena Kåreland, Möte med barnboken, Uddevalla 2001, s.136 f.f.
3 Se Kåreland 2001, s.111.
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passar däremot ganska väl in på Kårelands definition av långserier, med undantaget att Annika 

går från tonåring till vuxen i de sexton böcker som handlar om henne.

       Jag kommer i analysen att försöka svara på följande frågor: Vad har protagonisterna för 

förutsättningar för att hålla på med hästar och ridsport? Vilka är det som undervisar i böckerna, 

och hur? Vad har protagonisterna för förebilder, och på vilket sätt påverkas de av dessa? Hur 

skildras undervisningen, och i vilken utsträckning är den riktad direkt mot läsaren? Jag kommer 

därefter att i en sammanfattning försöka sammanställa de svar jag fått fram på dessa frågor, och 

se vilka slutsatser som går att dra om man relaterar dem till framför allt tid och författarnas 

bakgrund.

Forskningsöversikt

För att få veta något om hästböckers status har jag letat efter skrivet material i olika 
litteraturböcker för barn, men det är en bortglömd genre för det finns ytterligt lite att 
inhämta i frågan. Glad i hågen gick jag också till en kvalitetsbarnboksutställning på 
Göteborgs stadsbibliotek, anordnad av bokhandlare, den 18-20 juli -81 för att riktigt få veta 
vad de ansåg vara goda hästböcker. Talande nog så hade de inte med en enda hästbok, de 
hade helt enkelt glömt bort hela den genren fick jag veta och det tycker jag är ytterligt svagt 
med tanke på hur många som läser hästböcker.4

Ovanstående citat är tagen från ett specialarbete skrivet av Heidi Carlsson på bibliotekshögskolan 

i Borås 1981. Jag har valt att ta med detta citat eftersom det dels illustrerar hur förbisedd 

hästboksgenren var under den tidsperiod som är aktuell i min undersökning, och dels hur magert 

utbudet av forskning i genren var – och faktiskt fortfarande är. Det var ju inte så att det inte gavs 

ut några högkvalitativa hästböcker 1981. Det året kom till exempel Gunilla Woldes 

självbiografiska Ungponnyn Emma, Elisabeth Hjortvids Arran hittar hem, och sist men inte minst 

Nan Ingers nyskapande Ponnyallsvenskan,5 alla resultat av den oerhörda utveckling och 

kvalitetshöjning som genren genomgick under sextio- och sjuttiotalen. Men genren sågs över 

axeln av etablissemanget. I en intervju berättar Nan Inger Östman att hon blivit tillsagd att hon 

inte kunde få Astrid Lindgren-priset så länge hon skrev om hästar. Hon fick priset först 1987, 

efter att ha återgått till att skriva vanliga ungdomsböcker6.

      Vad gäller tidigare forskning så finns det fortfarande ”ytterligt lite att hämta i frågan”. Jag har 

inte kunnat hitta någon omfattande forskning på avancerad nivå, utan det som finns att tillgå är i 

4 Heidi Carlsson, Hästböcker: En orientering om faktabehandlingen i hästböcker av skönlitterär art för  
ungdomar, specialarbete från Högskolan i Borås, institutionen bibliotekshögskolan, Borås 1981.
5 Gunilla Wolde, Ungponnyn Emma, Stockholm 1981; Elisabeth Hjortvid, Arran hittar hem, Sundbyberg 1981; 
Nan Inger, Ponnyallsvenskan, Stockholm 1981. Någon eller några av dessa böcker kan ha publicerats efter den 
nämnda utställningen. Även under de föregående åren publicerades det dock hästböcker av god kvalitet i 
Sverige, så det bör ha funnits ett gott utbud av aktuella titlar vid tiden för utställningen.
6 Ingrid Andersson, ”Nan Inger – med sinne för det sanna”, Ridsport special 2005:1, s.66 f.f.
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första hand ett antal uppsatser från universitetns grundutbildningar samt facktidskrifter, och ett 

antal författarporträtt från hästtidningar. Det verkar som att det har funnits en olycklig tendens 

bland barnlitteraturforskare att behandla hästböckerna som en heterogen genre, där de dåliga 

exemplen fått utgöra normen för vad en hästbok är, och de avsnitt i handböckerna om 

barnlitteratur som behandlar hästböcker är därför inte särskilt användbara. 

        Jag har haft användning av tre uppsatser i mitt arbete. Birgitta Conons C-uppsats om 

Lisbeth Pahnkes Brittaböcker från 1973 har varit mer intressant som tidsdokument än som stöd 

för själva analysen. Conons bedömning av hur pass realistiska böckerna är utifrån den verklighet 

hon själv känner till är värdefull7. Heidi Carlsson tar upp faktabehandlingen i hästböckerna i sitt 

ganska subjektivt skrivna specialarbete från 1981. Även här har uppsatsen ett inte obetydligt 

värde som tidsdokument. I uppsatsen bedömer Carlsson ett urval hästböcker efter korrektheten 

hos facktermer och faktabehandling, och undersöker om det går att lära sig av böckerna. 

Böckerna refereras och recenseras snarare än analyseras. Mer vetenskaplig är Ada Westers 

uppsats från 2004, där hon gör intertextuella analyser av hästböcker skrivna av tre svenska 

författare varav en även ingår i min undersökning.8 I sin analys tar hon bland annat upp texternas 

förhållande till sin egen genre. Wester har en bra sammanfattning om genrens historia i Sverige, 

och det har dessutom inneburit en viss lättnad för mig att läsa hennes litteraturlista. Ett tag 

började jag undra om det var jag som var dålig på att leta, eller om det verkligen fanns så lite 

skrivet om svenska hästböcker. Det förefaller som att det är det sistnämnda som stämmer bäst.

       I den akademiska diskussionen kring hästböckerna, liksom i den generella diskussionen om 

flickors hästintresse, kan man spåra ett par olika huvudlinjer. En behandlar hästen som 

kärleksobjekt, en annan handlar om makt – ofta ur ett genusperspektiv. Ett exempel på den 

förstnämnda linjen är Birgitta Lindstams artikel ”Hästboken som kärleksroman” som 

publicerades i Barn och Kultur 1982:1.9 Hon redovisar en uppfattning som ofta återkommer när det 

gäller med flickors umgänge med hästar – att hästen är ”den yngre tonårsflickans svärmeri, innan 

intresset koncentreras på pojkar.”10 Lindstam tar också upp Bettelheim, och citerar hans 

påstående att flickan genom att tygla hästen får känslan att hon tyglar mannen eller sin sexuella 

sinnlighet. Dessutom tar hon upp drömtydarnas symboltolkning, där ”hästen betecknas som den 

klassiska fallossymbolen, ridning skulle stå för samlag och att något tar eld är ’den vanligaste 

beteckningen för känslornas och sexualitetens uppvaknande’.”11 Den här typen av resonemang 
7 Birgitta Conon, Lisbeth Pahnkes Brittaböcker, en hästboksserie, C-uppsats, litteraturvetenskapliga institutionen 
vid Uppsala universitet, 1973.
8 Ada Wester, ”jag har läst massor med hästböcker”: En intertextuell analys av Lisbeth Pahnkes, Pia Hagmars 
och Lin Hallbergs hästböcker, med fokus på författarnas förhållningssätt till genren, C-uppats, Institutionen för 
litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Stockholm 2004.
9 Birgitta Lindstam, ”Hästboken som kärleksroman”, Barn och kultur 1982:1, s.16 f.f.
10 Lindstam, s.18.
11 Lindstam, s.19.
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har väckt en hel del ilska och frustration bland ryttare och hästboksförfattare, ett exempel är 

Gunilla Wolde som i ett senare nummer av Barn och kultur samma år svarar med en artikel där 

hon går till angrepp mot de skribenter som ”tagit till kvasipsykologiska effekter om sexualitet vid 

ridning” och ställer dessutom frågan: ”när nu flickor kanske lättare visar djur känslor som alla bör 

ha, varför då kollra bort det i antingen kvasisexuella innebörder eller att ’dom övar sig inför 

moderskapsroller’ vilket är en annan teori om varför flickor tycker om hästar.”12 Bettelheims 

påstående och drömtydningens symbolism är allt för enkelspåriga för att ensamma förklara 

ungdomars förhållande till hästar. Wolde tar i sin artikel upp en annan synvinkel som borde 

beaktas noga i den framtida forskningen, och det är att hästen sedan tusentals år har en egen plats 

i människans umgängeskrets. Det här är en aspekt som i allt för hög grad har blivit förbisedd. Till 

människans närmaste relationer hör nämligen de mellan föräldrar, barn, syskon, vänner, älskande 

– och djur. Det var inte så länge sedan som de flesta människor bodde och arbetade tillsammans 

med djur, och fortfarande är husdjuret en familjemedlem i många hushåll. Sett ur den synvinkeln 

är det inte alls självklart att djuret symboliserar älskaren eller barnet (flera av hästarna i 

hästböckerna är dessutom ston, och ston symboliserar ofta moderlighet). Djuret har sin egen 

plats i människans liv. Flickorna i de hästböcker jag har läst behöver dessutom inte välja mellan 

män och hästar. Anna-Lisa Almqvists sista bok om Annika antyder en framtid där Annika arbetar 

sida vid sida med sin Harry på ridskolan. Lisbeth Pahnkes Britta har vid sin sida hästkillen Lasse, 

Nan Ingers Piglet träffar läkarstudenten Sebastian som trots att han inser att ridning är en 

tidskrävande sport vill träffa henne igen, och Elisabeth Hjortvids Ylva träffar Andreas som 

snabbt känner sig hemma bland hästarna och utvecklar ett eget hästintresse. 

       Susanna Hedenborg noterar i en artikel om ”stallbackskultur”13 att umgänget med hästar kan 

handla om tonårsflickornas maktdrömmar om att behärska en manlig agressivitet. Moa Matthis 

skriver i Över alla hinder: En civilistationshistoria14 om hierarkier och maktförhållanden i stallet och 

ser ett samband mellan disciplineringen av hästkroppen och disciplineringen av kvinnokroppen. 

Genom att dominera hästen kan hästflickan få känna berusningen av en makt som hon har svårt 

att komma åt någon annanstans. Det kan dock vara på sin plats att varna för övertolkning av 

maktstrukturerna i hästböcker. En viktig del i samvaron med hästen är att göra sig till ledare för 

hästen. Det är nödvändigt om man ska handskas med starka, livliga djur som är flera gånger 

starkare än människan, annars kan det bli farligt. Målet med detta är inte att kuva hästen, att bli 

den som besitter makt för maktens egen skull, utan att på ett säkert sätt kunna ge den så mycket 

frihet som möjligt. Man måste helt enkelt vara säker på att bromsen fungerar innan man ger sig 

12 Gunilla Wolde, ”Att skriva om hästar för ungdom”, Barn och kultur 1982:4, s.91 f.f.
13 Susanna Hedenborg, ”Från Den svarta hingsten till Klara färdiga gå: Stallbackskultur i hästboken under andra 
hälften av 1900-talet”, Barnboken 2006:1, s.20-33.
14 Anne Hedén, Moa Matthis och Ulrika Milles, Över alla hinder: En civilisationshistoria, Stockholm 2000.
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av i full fart. Först då kan man få uppleva magin och glädjen i att två varelser av skilda arter, som 

inte kan kommunicera med ord, ändå kan vilja göra samma sak och vara på väg mot samma mål. 

Hästar tycker att det är roligt att arbeta, och redan 400 år före Kristi födelse skrev den grekiske 

fältherren Xenofon om vikten att behålla den arbetsglädjen.15 Annika och Bettina i Anna-Lisa 

Almqvists Strama tyglar, Annika håller med, ungefär 2 400 år senare, när ryttmästare Berthold tar 

till med hårdhandskarna för att dressera den vilda hästen Turk: ”Någon dressyrhäst skulle han 

aldrig behöva bli. Det passade han inte för. Turk skulle flänga iväg över hindren och vinna bara 

för att han hade lust till det. Man fick inte ta ifrån honom lusten. Han fick gärna se ut som en 

indianhäst.”16 Detta som kontrast till ryttmästarens häst: ”[Turk] skulle aldrig bli en maskin, och 

det tyckte både Bettina och hon själv att den hästen var.”17 Hästen uppskattas som en individ 

med egen vilja, och i hästböckerna förekommer otaliga sekvenser där hästens livsglädje och 

initiativförmåga är föremål för beundran.

Hästboken under 60- och 70-talen – en genre i förändring

Hästböckerna har som minsta gemensamma nämnare att hästar har en framträdande roll i 

berättelserna. Det är alltså ingen homogen genre, utan det finns en stor spännvidd vad gäller till 

exempel målgruppens ålder och kön, graden av verklighetsanknytning, val av motiv och teman 

samt kvalitet. Trots detta går det att spåra vissa tydliga trender inom genren. Hästboken har 

utvecklats parallellt med den hästsport den skildrar, med övriga ungdomsböcker, och med 

samhället i stort. Den har också påverkats av kommersiella intressen. Några forskare har delat in 

hästböckerna i olika genrer, som också kan sägas motsvara olika epoker inom genrens historia. 

Susanna Hedenborg skriver att: ”Inom gruppen hästböcker finns […] olika genres: 

vildhästboken, den klassiska hästboken och tamhästboken. I vildhästboken får läsaren följa vad 

en vildhäst tänker och gör; den klassiska hästboken kännetecknas av att huvudpersonen är en 

pojke som möter en vild häst och tämjer den och tamhästboken beskriver arbetet på en ridskola 

som är dominerad av flickor i tonåren.”18 Birgitta Lindstam gör en snarlik indelning: böcker om 

en speciell häst eller hästras, böcker om den vilda hästen, och hästböcker i ridskolemiljö.19 

Jag skulle vilja modifiera indelningen av undergrupper inom genren en aning, och föreslå en 

indelning av genren i något fler subgenrer:

15 Xenofon (övers. Jonas Palm), Om hästar och ridning, Uppsala 1980.
16 Anna-Lisa Almqvist, Strama tyglar, Annika, Stockholm 1966, s. 88.
17 Almqvist 1966, s. 89.
18 Hedenborg, s. 21.
19 Lindstam, s.16 f.
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- Djurböcker om hästar svarar i princip mot Hedenborgs ”vildhästböcker”, det vill säga att 

läsaren får följa vad en häst tänker och gör. Jag vill dock även inkludera tamhästar i denna 

subgenre.

- Askungeböcker, där en häst/och eller en ryttare genomgår en förvandling som ligger 

utanför det rimliga (t ex att en vild häst tämjs av ett barn), och där denna förvandling är 

huvudtema.

- Äventyrshästböcker, som i princip kan delas in i fyra undergrupper: böcker om historiska 

hästar, pojkboksäventyr och deckar/äventyrsberättelser i hästmiljö.

- Ridklubbsböcker, böcker av trivial karaktär som skildrar en ryttare och hennes/hans 

kamrater och deras aktiviteter med hästarna. 

- Realistiska hästböcker, där ambitionen är att på ett verklighetstroget sätt skildra vanliga 

ungdomar i deras vardag med hästarna.

Den här genreindelningen är inte heller helt tillfredställande – att göra en gedigen sådan ligger 

utanför ramarna för detta arbete. Den får ses som ett försök att skapa några enkla verktyg 

specifikt för denna undersökning.

       Ada Wester skriver att det innan mitten av sextiotalet bara fanns enstaka svenska 

hästböcker.20 I Birgitta Theanders lista över flickböcker som utgivits i Sverige mellan 1945 och 

1965 hittar man bara ett fåtal titlar, skrivna av fyra författare.21 Av boktitlarna att döma kan man 

sluta sig till att det rör sig om mindre realistiska böcker – det handlar om spökstäder, 

Ponnyexpressen, filmryttare och tvillinghästar som gör karriär. På femtiotalet var det också 

vanligt med djurböcker om hästar, pojkboksäventyr och böcker om historiska hästar. Uno Modin 

gav ut flera sådana titlar. Det fanns också en mängd översatta böcker av denna typ, exempelvis 

Walter Farleys böcker om Svarta hingsten. I Theanders lista hittar man också en grupp översatta 

hästboksförfattare, främst anglosaxiska men även tyska. De anglosaxiska titlarna är huvudsakligen 

ridklubbsböcker, som till exempel Ruby Fergusons Jill-böcker (publicerade på svenska mellan 

1955 och 1964) och J M Berrisfords böcker om Susan (1962-1965). I övergången mellan femtio- 

och sextiotal övergick hästboken på allvar till att bli en genre för flickor. 

       Den svenska hästboken vek redan här av på en väg som skiljde sig avsevärt från de utländska 

översatta ridklubbsböcker som fanns att tillgå. Moa Matthis konstaterar att graden av realism 

utgör en viktig skillnad: ”Efter bara ett par månader kan en engelsk tjej med framåtanda vinna en 

prisrosett i terrängtävlan. I de svenska böckerna, både fack- och skönlitteratur, kräver ridning mer 

20 Wester, s.9.
21 Dessa författare är Ingvar Wahlén, Lennart Lindberg, Liv Jofjell och Kay Allen (pseud. För Harry Iseborg och 
John-Lennart Linder). Se Birgitta Theander, Älskad och förnekad: Flickboken i Sverige 1945-1965, Göteborg 
2006, s.437-471.
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disciplin, förberedelser och ordningssinne.”22 De svenska böckerna beskriver hon som handfast 

svenskt realistiska medan de anglosaxiska svajar mellan romantik och realism. Detta stämmer 

dock inte fullt ut på den undersökta tidsperioden. Det fanns en riklig produktion av 

högkvalitativa realistiska hästböcker, men det skrevs även i Sverige en hel del ridklubbs- och 

äventyrsböcker av anglosaxisk typ, till exempel Monica Alms böcker om Ponnygänget och Anna-

Lisa Almqvists Annika-böcker. De realistiska böckerna, skrivna av författare som Lisbeth Pahnke 

och Nan Inger, kom dock att bli stilbildande för den svenska hästboken.

       Flera faktorer bäddade för att den svenska hästboken utvecklades som den gjorde. Under 

sextio- och sjuttiotalen accelererade omvandligen av ridsporten från överklassport till folksport. 

Redan på 1940-talet hade man satt som mål i svensk idrottspolitik att ridningen skulle bli en 

folksport23. I början av sextiotalet började förutsättningarna för detta att finnas i tillräcklig 

utsträckning, och 1963 års hästutredning konstaterar att ”Den exklusivitet som tidigare varit 

förbunden med ridsporten synes […] ha försvunnit…”24 Sverige hade blivit ett välfärdsland, och 

folk hade mer pengar att röra sig med än tidigare. Samtidigt började antalet ridskolor att öka. 

Arméns avhästning under framför allt femtiotalet medförde att den som ville arbeta med hästar 

fick söka sig till – eller skapa – en civil marknad. Många av ridlärarna var militärer. Civila och 

kvinnor fick tillträde till instruktörsutbildningarna på Strömsholm först i slutet av femtiotalet. I 

hästutredningen poängteras på flera ställen att det finns ett stort behov av utbildningsplatser för 

instruktörer och ungdomsledare. Man behövde även hästutbildare, man hade problem med att 

hästar slogs ut i förtid på grund att de var dåligt utbildade och utnyttjades för hårt. När intresset 

för ridning exploderade hann hästbranschen inte med. Ridning är en extrem kunskapssport, och 

det tar tiotals år att förvärva den kunskap som behövs för att driva en ridskola. Nu skulle plötsligt 

alla rida eller ha egen häst, och glappet mellan tillgång och efterfrågan vidgades vad gällde 

utbildning. Ännu in på åttiotalet ledde hästägarnas okunskap till att hästarna for riktigt illa. Heidi 

Carlsson citerar en av landets mest respekterade hästmänniskor, Bengt Blomqvist, som i en 

tidningsartikel påpekade att medellivslängden för hästar hade sjunkit i landet till följd av för tidig 

inridning, hård ridning och dålig utbildning.25 Ridsportens organisationer gjorde vad de kunde för 

att råda bot på kunskapsbristen genom att erbjuda kurser både ute i ridklubbarna och centralt, 

samt olika typer av utbildningsmaterial. Mycket stora insatser för att organisera barn och 

ungdomar och sprida kunskaper till dessa gjordes av två klubbar som var knutna till 

förlagsbranschen. Den ena var Kamratpostens hästklubb Sporren, som under årsskiftet 1963-64 
22 Moa Matthis, ”Romantisk stallhierarki”, Dagens Nyheter 20.2.1997.
23 Hedenborg, s. 22.
24 1963 års hästutredning, Betänkande med förslag angående det statliga stödet till amatörridsporten samt 
fortsatt civil verksamhet vid arméns rid- och körskola i Strömsholm, avgivet av 1963 års hästutredning, 
Jordbruksdepartementet, Stockholm 1964, s.56.
25 Carlsson, s.2.
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hade 41 000 medlemmar26. Kamratposten hade länge en spalt där bland annat Ulla Ståhlberg, som 

även var erkänd författare till faktaböcker och utbildingsmaterial, lärde ut hästvett. Den andra var 

Wahlströms ponnyklubb, som som mest hade 45-50 000 medlemmar27. På Wahlströms fanns Ia 

Sandin, som målmedvetet arbetade för att höja säkerhetsmedvetandet hos barnen genom att 

propagera för vettig hästhantering och användande av säkerhetsutrustning. Den välkända 

klubbnålen med ett W infattat i en hästsko att fästa mitt fram på hjälmen, valdes medvetet just 

för att få barnen att bära ridhjälm28. 

       Det fanns ett stort sug efter realistiska hästböcker. Ridsportjournalisten Inger Andersson 

berättar: ”Vi som var i bokslukaråldern då Nan Ingers första hästbok kom ut 1968 tänkte 

’äntligen’ och var begeistrade från den allra första sidan i ’Sedan red jag Dunet’. Det är egentligen 

ganska vardagliga händelser som utspelar sig på de 141 sidorna, men så väl beskrivna och i så 

precis rätt ton, att vi omedelbart tog dem till våra hjärtan.”29 Hästboksgenren var föraktad redan 

då, och det var inte utan motstånd som Nan Inger Östman började skriva hästböcker. Hon har 

berättat att hon rent av tog det som en förolämpning när Astrid Lindgren, som då var redaktör 

för barn- och ungdomsböckerna på Raben & Sjögren, föreslog att hon skulle skriva en hästbok - 

hon som redan var en prisbelönt författare av ungdomsböcker.30 Lisbeth Pahnke tog öppet 

avstånd från hästboksgenren som den såg ut när hon började skriva.31 Genom sina böcker om 

Britta bidrog hon starkt till att förändra hela genren. Realismen och den ambition att lära ut som 

finns i hennes böcker svarade mot ett behov hos läsarna. Ett par uppsalaforskare undersökte 

1971 barns läsvanor, och kom fram till att majoriteten av hästboksläsarna var flickor i 9-13-

årsåldern. Dessa angav viljan att lära sig mer om hästar som huvudanledning till intresset för 

hästböcker.32 Birgitta Lindstam bekräftar att de hästböcker som skildrar hästflickor i ridskole- och 

stallmiljö är de mest populära bland läsarna.33 De tidiga realistiska hästböckerna utspelar sig i 

ganska borgerliga miljöer, en verklighet som förstås var främmande för många läsare. I sin 

uppsats från 1973 kritiserar Birgitta Conon skildringen av den ekonomiska situationen i Brittas 

familj, som hon tycker är för oproblematisk vilket enligt henne minskar graden av realism.34 

Redan i Nan Ingers böcker om Piglet Ek kan man dock hitta mer eller mindre ironiska inslag av 

socialrealism. Denna socialrealism slår, precis som i barnlitteraturen i stort35, igenom ordentligt 

26 1963 års hästutredning, s.40.
27 Hedén, s.84.
28 Anna Sellberg, ”Wahlströms Ponnyklubb samlade Sveriges hästflickor”, Ridsport 2003:8.
29 Andersson, s.66.
30 Andersson, s.67.
31 Wester, s.2.
32 Carlsson, s.1.
33 Lindstam, s.16.
34 Conon, s.6 f.f.
35 Se t. ex. Kåreland, s.119 f.f.
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under sjuttiotalet med böcker som Nan Ingers Önskas köpa: Litet sto36 och Drömmen om en ponny37, 

Eva Wikanders Susanna stalledräng38 och Marie-Louise Wallins Tovan.39 När sjuttiotalet går över i 

åttiotal har hästboksgenren en spännvidd som sträcker sig från triviallitteratur till ungdomsböcker 

av hög kvalitet.

De undersökta böckerna och deras författare

Anna-Lisa Almqvist (1903-1993) var utbildad konstnär och köpte i början av 1940-talet sin första 

egna häst från en cirkus som gått i konkurs. 1943 gav hon ut sin första hästbok, som just 

handlade om en cirkushäst.40 Almqvist publicerade flera barn- och ungdomsböcker under 40- och 

50-talen, både hästböcker och andra. Hennes produktion är uteslutande skönlitterär. Böckerna 

om Annika och hästen Turk är inriktade på äventyr snarare än vardagsliv, och den första boken 

är ett typexempel på en schablonartad askungesaga. Annika börjar som nybörjare på ridskolan i 

stan, visar sig snart vara den som kan rida den vilda hästen Turk bäst av alla, och vinner så 

småningom en massa tävlingar. I senare delar av serien tar Annika över ridskolan tillsammans 

med Turks ägare, som hon till slut blir tillsammans med. Handlingen i böckerna bjuder på 

underhållning och spänning, snarare än realism, och karaktärerna är ofta överdrivna. Annika är 

osannolikt duktig, Turk är vildare än någon annan häst, och Fors-Johan är en riktigt nattsvart 

skurk utan hopp om bättring. 

       Ulla Ståhlberg, född 1923, är en av Sveriges mest produktiva författare och illustratörer av 

faktaböcker och utbildningsmaterial om hästar. Den bok som ingår i denna undersökning, 

Ryttargalan,41 publicerades 1962 och är Ståhlbergs första skönlitterära bok. Året innan hade hon 

medverkat som illustratör till Gösta Bengtssons faktabok ABC om hästar42 samt själv givit ut 

Grundkurs i ridning: studiehandledning.43 Ryttargalan är en fristående ungdomsroman, som stilmässigt 

snarare för tankarna ett steg bakåt i tiden än tvärtom. Den handlar om Tora och hennes 

kamraters tillvaro på ridskolan i en regementsstad. Handlingen kretsar kring anordnandet och 

genomförandet av en ryttargala, och författaren lägger stor vikt vid det demokratiska arbetet 

kring detta. Boken utmärker sig i jämförelse med de andra i det undersökta materialet genom att 

de skildrade ungdomarna är hårt styrda av de vuxna och att de i väldigt liten utsträckning lämnas 

36 Nan Inger, Önskas köpa: Litet sto, Stockholm 1976.
37 Nan Inger, Drömmen om en ponny, Stockholm 1975.
38 Eva Wikander, Susanna stalledräng, Stockholm 1976.
39 Marie-Louise Wallin, Tovan, Stockholm 1975.
40Kenneth Ahlborn, Alla tiders bokserie – 85 år med B. Wahlströms röda och gröna ryggar, Stockholm 1999, 
s.68.
41 Ulla Ståhlberg, Ryttargalan, Stockholm 1962.
42 Gösta Bengtsson, ABC om hästar, Stockholm 1961.
43 Ulla Ståhlberg, Grundkurs i ridning: Studiehandledning, Stockholm 1961.
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att själva hitta lösningar på sina problem. I sin stil påminner den kraftigt om femtiotalets 

flickböcker.

      Nan Inger Östman, som i sin tidiga författarbana använde pseudonymen Nan Inger, är född 

1923. När hon skrev sina första hästböcker var hon redan en etablerad författare av barn- och 

ungdomsböcker. Den första ungdomsboken, Sen ouvertyr,44 kom ut 1954. Därefter publicerade 

hon ett antal barn- och ungdomsböcker innan den första hästboken kom ut 1964. Det var en 

bilderbok för barn i mellanåldern, Barbacka,45 som kanske närmast kan beskrivas som en 

skönlitterärt skriven faktabok. 1968 kom den första hästboken för ungdomar, Sedan red jag Dunet. 

Nan Inger Östman är kanske den hästboksförfattare som har blivit mest accepterad av kritikerna. 

Hon är flerfaldigt prisbelönad,46 och i det ganska magra referensmaterialet om hästböcker är hon 

ett av de författarnamn som oftast dyker upp. Östmans hästboksproduktion är mycket varierad 

och man ser ofta en tydlig förankring till den aktuella samhällsdebatten. I serien om Piglet Ek, 

framför allt i den andra boken Att vara flicka och ha egen häst,47 har Piglets systers förhållande och så 

småningom äktenskap med en färgad man en framträdande roll. Här skildras även konflikten, 

halvt ironiskt och halvt på allvar, mellan systerns tidsenliga engagemang för U-länderna och 

familjens borgerliga livsstil. Önskas köpa: Litet sto handlar om Karin, som köper en häst som hon 

inte klarar av. Men till skillnad från i de stereotypa hästböckerna där mirakel alltid sker, så klarar 

aldrig Karin att reda upp situationen. Hästköpet blir en mardröm, Karin tvingas ge upp, och 

slutar till och med att rida. Nan Inger Östman har även arbetat som journalist och lärare. 

Däremot har hon inte skrivit eller översatt några faktaböcker om hästar.

       Marie Louise Rudolfsson (1926-1980) inledde sin karriär som journalist på Svenska 

Dagbladet. Därifrån gick hon vidare via ett antal prestigefyllda tjänster på veckotidningar som 

Året Runt, TV-tidningen (där hon var chefredaktör) och Vecko-Journalen till att från 1975 på 

heltid kunna ägna sig åt sitt hästintresse som chefredaktör på tidningen Hästen. Då var hon redan 

etablerad hästboksförfattare sedan ett par år – den första boken i serien om Maria och Blå 

Prinsen kom 1969. Rudolfsson hade en gedigen hästutbildning bakom sig. Hon var som ung 

bland annat aktiv i Blå Stjärnan, och varje morgon under två decennier red hon kronans hästar på 

Karlberg och Livgardesskvadronen i Stockholm. Den första egna hästen köptes för övrigt för 

pengarna som hon fick för publiceringen av den första boken.48 Rudolfsson har även skrivit 

faktaböcker om hästar. De grundliga faktakunskaperna avspeglas i böckerna om Maria och Blå 

Prinsen, och här finns en klar kvalitetsskillnad mellan de beskrivningar som rör hästarna och de 

44 Nan Inger, Sen Ouvertyr, Stockholm 1954.
45 Nan Inger, Barbacka, Stockholm 1964.
46 Charlotte Berglund, ”Nan Inger Östman” kapitel i De skriver för barn och ungdom, Lund 1995, s. 291.
47 Nan Inger, Att vara flicka och ha egen häst, Stockholm 1969.
48 Ahlborn, s.69 f.
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ganska outvecklade och stereotypa personskildringarna. Böckerna är i övrigt ganska typiska 

långserieböcker och handlar om Maria som tillbringar somrarna hos sin morfar på hästgården 

Lindesnäs där hon har sin häst Prinsen. Handlingen kretsar ofta kring olika äventyr, Maria råkar 

till exempel ut för hästskojare och smugglare. Rudolfsson för också in dramatiserade sociala 

teman, till exempel Hugo, som kommit snett i samhället men som får hjälp av Marias familj, och 

Kajsa, som Maria hjälper att få en fosterfamilj.

       Elisabeth Hjortvid är född 1943, och i baksidestexten till böckerna om Ylva och Arran kan 

man läsa att hon bor på en gård och föder upp hästar. Livet med hästarna har hon skildrat i de 

självbiografiska böckerna Tara, Barbros första häst från 197449 och Tara och Kastanj50 från 1977. 1977 

publicerade hon även en faktabok, Körning med häst.51 Hjortvids böcker om Ylva och Arran är 

realistiska och följer Ylvas och ponnyn Arrans utveckling tillsammans från Arrans mammas 

dräktighet fram till Arrans första tävling. Parallellt med detta skildras hur Ylva skapar sig ett 

nätverk av vänner som hjälper till att fylla det behov av värme och att bli sedd som hon saknar i 

hemmet.

       Lisbeth Pahnke är född 1945 och var väldigt ung, 18 år, när hon skrev den första berättelsen 

om Britta och Silver som ett bidrag till en författartävling som Rabén & Sjögren hade utlyst. I en 

intervju i tidningen Hästmagazinet berättar Pahnke att hon upplevde en brist på bra svenska 

hästböcker. I stället var hon hänvisad till att läsa framför allt engelska böcker, som ofta var dåligt 

översatta och därför innehöll en mängd felaktigheter som irriterade Pahnke. Själv ville hon skriva 

”om en vanlig svensk tjej på en vanlig svensk ridskola”. 52 Det är precis vad hon gör i serien om 

Britta och Silver, där läsaren får följa Britta genom tonåren och en bit in i vuxenlivet. Britta går 

från att vara ridskoleelev till att bli hästägare och så småningom tävlingsryttare. Hon flyttar 

hemifrån och börjar arbeta som ridlärare. Böckerna är starkt realistiska och handlingen utspelar 

sig i miljöer som många läsare kan känna igen sig i. De har dessutom ett visst självbiografiskt 

innehåll. Farbror Magnus, Brittas ridlärare i serien, fanns på riktigt. Han hette Folke Stenbom och 

var Pahnkes ridlärare i Sundsvall. Ponnyerna Silver och Lilleman fanns på riktigt – förebilden till 

Silver var författarens egen welshponny Säfstaholms Sam. Och precis som Britta så arbetade 

Pahnke som ridlärare parallellt med skrivandet. Hon är fortfarande aktiv som ridsportjournalist 

på tidningen Ridsport, där hon framför allt bevakar ponnysporten. Pahnke berättar i artikeln även 

att hon hade en ambition att lära läsarna mycket om hästar och ridning i sina böcker.

Protagonisterna och deras förutsättningar för ridning

49 Elisabeth Hjortvid, Tara, Barbros första häst, Stockholm 1974.
50 Elisabeth Hjortvid, Tara och Kastanj, Stockholm 1977.
51 Elisabeth Hjortvid, Körning med häst, Stockholm 1977.
52 Katarina Liljedahl, “Möt Britta och Silver”, Hästmagazinet 2003:3, s.40 f.f. 
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Protagonisterna i det undersökta materialet har ganska varierande bakgrunder, både vad gäller 

hästvana och sociala förhållanden. Här kan man också se en väldigt tydlig skillnad mellan de 

tidiga och de sena böckerna, där de tidiga protagonisterna har betydligt bättre förutsättningar för 

att kunna ägna sig åt hästsport än sina efterföljare i sjuttiotalets mer samhällstillvända hästböcker. 

Tora i Ulla Ståhlbergs Ryttargalan från 1962 är av samma skrot och korn som den typiska 

flickbokshjältinnan från föregående decennier. Hon är en väluppfostrad och ordentlig 

familjeflicka i en regementsstad där fadern är officer, och en stor del av boken ägnas åt att 

beskriva hennes tillvaro i flickskolan. Tora har gott stöd i ridningen hemifrån, dels från morfar 

som är ”veterinär och till och med författare av hästböcker,”53 och dels från fadern, som rider i 

tjänsten. Morfar bor utanför stan, men engagerar sig i Toras ridning. Han låter henne inte tro att 

hon är något, men är ändå mån om att hålla hennes mod uppe. En viktig motivation för Tora är 

att morfar ska vara stolt över henne.54 Vuxenvärldens vakande ögon är aldrig långt borta i boken, 

och umgänget med hästarna är hårt reglerat. Samtidigt ges ungdomarna en hel del ansvarsfulla 

uppgifter. Arbetet inför galan är noga organiserat under vuxen ledning, och i boken ges mycket 

utrymme åt att beskriva det demokratiska arbetet i föreningen. I jämförelse med övriga 

undersökta böcker har ungdomarna i Ryttargalan påfallande få tillfällen att ta några större egna 

initiativ eller att komma fram till lösningar på sina problem genom eget resonerande. 

       Lisbeth Pahnkes första bok om Britta utkom 1966. Britta kommer från en medelklassfamilj 

som bor i utkanten av en medelstor norrländsk stad. Familjen bor i en villa med stor tomt, och 

pengar verkar inte vara något stort problem i familjen. Att spara pengar för att kunna ha häst, 

vilket annars är ett mycket vanligt förekommande tema i hästböcker, lyser i stort sett med sin 

frånvaro i Britta-serien. I den sista boken hittar visserligen Britta en häst som hon inte har 

tillräckligt med pengar för att köpa, men då erbjuder sig föräldrarna att låna henne en del av 

summan utan att ifrågasätta hästköpet.55 Brittas föräldrar är inte hästintresserade, men ställer ändå 

upp för att hon ska kunna ägna sig åt sin hobby. Pappan bygger ett stall åt Silver, och hjälper 

även till med praktiska saker som att göra i ordning åt hästen när Britta kommer hem sent. 

Mamman är alltid beredd att lyssna på hur det har gått på ridturerna.56 Britta har fått en bra 

grundutbildning i ridning på ridskolan i stan, där ridläraren är en internationellt erkänd 

tävlingsryttare. 

       Piglet Ek i Nan Ingers trilogi, där första delen publicerades 1968, har det ännu bättre ställt. 

Även hon växer upp i en medelklassfamilj, där pappan är jurist och mamman illustratör. Familjen 

53 Ståhlberg 1962, s.7.
54 Ståhlberg 1962, s.30.
55 Pahnke 1978, s.32.
56 Pahnke 1968, s.29 f.
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har i första boken precis flyttat till en gård i Värmland, och har eget stall. Inte heller i dessa 

böcker återfinns penningbrist som tema, Piglet får hästen i present av sina föräldrar komplett 

med utrustning och allt. Hon förväntas visserligen avstå från julklappar det året, eftersom 

gårdsköpet har tagit på familjekassan. Men ett par klappar blir det förstås ändå.57 Båda Piglets 

föräldrar är hästintresserade, och framför allt pappan, som har varit kavallerist,58 engagerar sig i 

dotterns ridning. Pappan har även goda kontakter, och ordnar så att dottern får hjälp av en 

skicklig instruktör.”59 Även Karin i Önskas köpa: Litet sto60 kommer från en bakgrund där pengar 

inte saknas, Karin har ärvt pengar som hon kan köpa häst för efter fadern. Däremot saknas det 

hästkunskap i familjen. Modern lägger ner sin själ i att hjälpa Karins syster i  hennes balettkarriär, 

och när Karin skaffar häst gör hon sitt bästa för att applicera sina erfarenheter från baletten på 

Karins ridning. Trots att hon egentligen inte har något intresse för hästar så gör hon 

förvånansvärt många saker rätt när det gäller Karins hästägande, framför allt vad gäller att ta hjälp 

av andra.61 Ändå räcker Karins mamma inte till. Hon kan inte förstå Karins kärlek till hästarna, 

och Karin är för rädd för att misslyckas för att anförtro henne sin rädsla för den egna hästen 

innan det är för sent. Karins ensamhet och hjälplöshet blir bottenlös. Av den traditionella 

hästbokshjältinnans käckhet och rättrådighet finns inte ett spår när Karin rymmer från det 

ridläger som är sista utvägen för henne och hästen:

Men någonstans måste det ju finnas hjälp även för henne. Även en så usel håla som 
Myrsjöfors borde väl ha ett sjukhus eller en läkare. Hon var säker på att hon vid det här laget 
måste vara ett sjukhusfall. Hon såg sig plötsligt inlagd på sjuhus – en vit säng, snälla läkare 
med stora sprutor i händerna, bara vänlighet och lugn, blommor vid sängbordet. Det fanns 
ju sprutor som man blev lugn av och sprutor som man blev snäll och medgörlig av. Säkert 
fanns det också något som man blev modig av. Men hur hon än traskade omkring, hittade 
hon inget sjukhus. Och hon visste egentligen också att hon aldrig skulle haft mod att gå in, 
även om hon hade hittat fram. Hur skulle hon ha förklarat att hon var så rädd för sin egen 
häst att hon måste få en spruta? 
- Sälj hästen, skulle doktorn säga och stå där och skratta åt henne i sin vita rock.62

Karin är en udda fågel bland hästbokshjältinnorna. Bokens slut är öppet, men mycket pekar 

på att Karin i slutändan kommer att göra det mest otänkbara för en hästbokshjältinna – 

sluta med hästar och ridning.

       Ylva i Elisabeth Hjortvids böcker, som gavs ut med början 1978, har väldigt lite 

uppbackning hemifrån. Hon kommer från en arbetarklassbakgrund och bor i hyreshus, och hon 

får klara sig själv i mycket större utsträckning än Piglet och Britta. Ylva beskriver själv sin 

situation så här i början av Ylva och Arran: ”Pappa och mamma var så trötta när de kom från 

57 Inger 1968, s.24 f.
58 Inger 1968, s.25.
59 Inger 1968, s.127.
60 Inger Östman 1976.
61 Se t. ex. Inger Östman 1976, s.20 f.f.
62 Inger Östman 1976, s.111.
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fabriken på kvällarna. Efter middagen satt de mest och tittade på TV och ville helst inte bli 

störda. Ylva läste eller var i stallet eller ute och cyklade eller gick i skogen. Nästan alltid ensam, 

men det trivdes hon ganska bra med.”63 Den som får ta föräldrarnas roll i Ylvas liv med hästarna 

är i stället kusinen Tusse som står Ylva mycket nära, så nära att de två flickorna ser varandra som 

systrar. Ylva får ta av veckopengen till sina ridlektioner. De räcker bara till att rida på den dåliga 

ridskolan i Långmossen, där det är ”betydligt billigare än på den riktiga ridskolan vid Alstad.64” 

Föräldrarna ser hästintresset som något övergående som hör till ålden.65 

       Skildringarna av Britta och Piglet, från mitten respektive slutet av sextiotalet, är mycket 

realistiska. De båda protagonisterna utvecklas på ett normalt sätt tillsammans med sina hästar, de 

situationer som de hamnar i ligger inom rimlighetens gräns, och de beter sig på ett sätt som 

verkar naturligt för flickor i deras ålder (Britta är fjorton år i den första boken, Piglet ska snart 

fylla tretton men har börjat ett år för tidigt i skolan). En stark kontrast till dessa två är Marie 

Louise Rudolfssons Maria. Hon ska snart fylla tretton när läsaren möter henne i den första 

boken, men i jämförelse med övriga protagonister i materialet framstår hon som ett litet barn. 

Hon söker ständigt tröst i morfars knä, och har alltid bråttom till mormors kök för att dricka 

varm choklad och äta ostsmörgås – ofta påskyndad med en klatsch i rumpan från morfar, som 

om hon var en tulta i blöjor. När fölet som Maria förälskat sig i dör, blir Maria så ledsen att hon 

får feber och blir sängliggande i en hel månad.66 Man kunde tro att allt som Maria råkar ut för – i 

de undersökta böckerna hinner hon bland annat bli hotad av en smugglare67 och bli kidnappad68 - 

skulle få henne att mogna, men även i den sista boken är hon påfallande barnslig. Maria har alltid 

haft tillgång till hästar hemma hos morfar på gården Lindesnäs. Lindesnäs är en gammaldags 

herrgårdsidyll, där morfar kallas för patron och har råd att tidvis ha två anställda till en 

hästuppfödning som är så liten att den knappast ger några pengar. Liksom de flesta 

protagonisterna i det undersökta materialet kommer hon från en medelklassbakgrund. Fadern är 

poliskommissarie och spaningsledare i Göteborg.69

       Anna-Lisa Almqvists Annika är inte heller särskilt realistiskt skildrad, bland annat så är 

hennes utveckling på hästryggen i den första boken En häst åt Annika helt orimlig. I bokens 

början är Annika nybörjare på ridskolan, och det framkommer mycket tydligt att hon inte har 

några kunskaper om hästar70. Men redan under första terminen får Annika i uppdrag att rida in 

63 Hjortvid 1978, s.19.
64 Hjortvid 1978, s.28.
65 Hjortvid 1978, s.56.
66 Rudolfsson 1969, s.36 f.f.
67 Rudolfsson 1969, s.127 f.f.
68 Rudolfsson 1972, s.124-145.
69 Rudolfsson 1972, s.14.
70 Se t. ex. Almqvist 1962, s.8 f.f.

18



ett par unghästar som ridskolan har köpt,71 och innan ett halvår har gått så rider hon den vilda 

hästen Turk utan problem.72 Boken slutar med att den skickliga ryttaren Harry, som är anställd i 

stallet, köper hästen men väljer att låta Annika träna och tävla den eftersom han anser att hon har 

bättre hand med hästen.73 Annika har välordnade familjeförhållanden och bor med sina föräldrar 

och syskon i en våning i en småstad. Familjen ger intryck av att ha en stabil ekonomi och har 

bland annat sommarstuga. Däremot är de inte villiga att lägga hur mycket pengar som helst på 

Annikas ridning. I första boken framkommer det att hon bara får rida en gång i veckan, och då 

måste hon dessutom avstå från biobesök.74 Annika har mer stöd från pappan än från mamman, 

som enligt berättaren ”inte själv hade den minsta förståelse för ridsport och hästar” 75 och som 

oroar sig över att hästarna ska ta för mycket tid från skolarbetet. Annikas fostersyster Bettina får 

ett stort utrymme i böckerna och tar ibland över rollen som protagonist från Annika, och därför 

finns det skäl att även ta upp henne i detta avsnitt. Bettina är betydligt yngre än Annika – den 

senare är fjorton år i den första boken, medan Bettina är åtta år i Strama tyglar, Annika, som är den 

femte boken i serien. Bettina är en vild flicka som kommer och går som hon vill, och så har hon 

en nästan övernaturlig förmåga att handskas med hästar. Hon är något av hästboksvärldens Pippi 

Långstrump – en liten flicka som gör vad som faller henne in, är modig, och klarar sånt som 

många vuxna går bet på.

Protagonisternas ridlärare, och protagonisterna som ridlärare

I det undersökta materialet förekommer flera olika typer av personer som mer eller mindre 

formellt har som sin uppgift att undervisa i ridning eller hästkunskap. Förutom en rad 

professionella ridlärare så undervisar även släktingar och andra vuxna amatörer. Dessutom 

undervisar flera av protagonisterna med varierande grad av professionalitet. Det finns ett brett 

spektrum av professionella ridlärartyper i det undersökta materialet, och här kan man se en tydlig 

förändring med tiden. I de tidigaste böckerna är ridlären en man, betydligt äldre än protagonisten, 

och ibland har han militär bakgrund. Även om ridläraren inte själv är officer, så har han ofta 

anknytning till officerare eller till något regemente. Så såg det ut även i verkligheten - som tidigare 

har nämnts så öppnades inte Strömsholm för civila elever och kvinnor förrän i slutet av 

femtiotalet, och då utbildades civilisterna tillsammans eller parallellt med officerarna. De flesta 

ridlärare var militärer, det vill säga män, och även på tävlingsbanorna dominerade männen. Få 

71 Almqvist 1962, s.43.
72 Almqvist 1962, s.98 f.f.
73 Almqvist 1962, s.139 f.f.
74 Almqvist 1962, s.16.
75 Almqvist 1962, s.11.
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kvinnor arbetade professionellt med hästar. En ridlärare som är typisk för de tidiga böckerna 

återfinns i de första Britta-böckerna. Farbror Magnus är en förebild utan baksidor, en respekterad 

tävlingsryttare med gedigna kunskaper, urtypen för en bra ridlärare. Ur Farbror Magnus mun 

kommer mest ridinstruktioner, korthuggna och militäriska, men även urval av de gamla 

”sanningarna” om ridning. ”Om man inte sitter upp och rider igen på en gång, sedan man fallit 

av, så gör man det kanske aldrig mer,”76 ”En god ryttare bör kunna rida alla slags hästar…”77 Han 

är rak och rättvis, och beröm från honom är guld värt. ”När farbror Magnus sa nånting så visste 

man att han menade det också.”78 På farbror Magnus ridhusvägg sitter samma devis som i vita 

ridhuset på Strömsholm: ”Där våldet börjar, slutar konsten”79, och det är efter det idealet som 

undervisningen bedrivs. En liknande ridlärare skymtar i Nan Ingers Sedan red jag Dunet, nämligen 

Jens som har en bakgrund som ”ryttmästare och urskicklig dressyrryttare.”80 På ridskolan i Ulla 

Ståhlbergs Ryttargalan finns stallchefen Sven, som lär ut hur hästarna ska skötas, och ridläraren 

Tore. Tore är kunnig och har kapacitet att hjälpa även de duktigaste ekipagen. Han skäller ibland, 

men visar även att han har förståelse för sina elevers nervositet och rädsla, till exempel när 

Agneta ska få hoppa en fin tävlingshäst men spänner sig så mycket att hästen vägrar.81 Farbror 

Sven är noga med att hålla ordning i stallet och kan vara sträng, men han är beredd att göra 

avsteg från reglerna om det finns goda skäl. När Tora kommer tidigare än tillåtet till stallet för att 

hon känner dåligt samvete för den skadade älsklingshästen, som hon har inte har hunnit med, 

förstår farbror Sven och låter henne få stanna.82 Även i denna bok finns en militär anknytning, 

handlingen utspelas i en regementsstad och Toras far är officer. Gemensamt för de hittills 

skildrade ridlärarna är att de alltid sätter hästens välbefinnande i första rummet. De är stränga 

men rättvisa, och de är alla är goda människokännare med stor förmåga att stötta sina elever.

       I Anna-Lisa Almqvists Annika-serie porträtteras två sinsemellan väldigt olika ridlärare med 

militär bakgrund. Löjtnant Starke sticker ut eftersom han kraftigt bryter mot det officersideal av 

horsemanship som de övriga representerar. Starke, som driver ridskolan som är den bas kring 

vilken handlingen i serien kretsar, är ett tidigt exempel på en oseriös och girig ridskoleägare. 

Starke använder hårda metoder när han uppfostrar hästarna och drar sig inte för att låta ett 

högdräktigt sto gå på ridlektioner för att tjäna pengar, pengar som går åt till spel.83 Starke tröttnar 

så småningom på att driva ridskola, och flyttar till Gotland där han ägnar sig åt andra affärer där 

76 Pahnke 1966, s.98.
77 Pahnke 1966, s.106.
78 Pahnke 1968, s.19.
79 Devisen citeras även, dock ej ordagrant, av hästskötaren Persson i Marie Louise Rudolfssons Maria och 
Hästens dag, Rudolfsson 1979, s.78.
80 Inger 1968, s.127.
81 Ståhlberg 1962, s.98 f.
82 Ståhlberg 1962, s.141.
83 Almqvist 1962, s.26 f.
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han kan ”tjäna större pengar […] på ett enklare sätt.”84 Annika tycker inte om Starke, men är 

beroende av hans välvilja för att ha tillgång till hästar. Konkret hjälp med ridningen får Annika i 

stället av Harry, som äger Turk. Tack vare sina fina tävlingsprestationer blir hon också erbjuden 

att under en månad få undervisning av Harrys egen gamla lärare, ryttmästar Berthold, som 

beskrivs som en äldre man som vunnit många segrar i yngre dagar.85 Berthold ligger närmare den 

typiska ridläraren/officeren i inledningen av detta kapitel, men de militäriska dragen är 

överdrivna. Annika sammanfattar den förhandsinformation hon har fått om Berthold som att 

han är: ”den skickligaste hästkarl och ryttare som Harry sade sig någonsin ha träffat, och det 

måste ju vara något alldeles särskilt.”86 Löjtnant Berthold är hård mot Annika. ”Så mycket 

tillsägelser och ovett som hon fick av ryttmästaren hade hon inte fått sammanlagt i hela sitt liv,”87 

konstaterar hon. Under träningsperioden uppstår en situation som får Annika att tvivla på 

ryttmästare Berthold. Hästen blir istadig av den monotona träningen, och ryttmästaren försöker 

åtgärda detta genom att själv sitta upp och sätta hårt mot hårt. Annika vill, men vågar inte tala om 

att hon anser att han har gjort fel.88 Så småningom inser dock Annika att ryttmästaren till viss del 

har rätt, och att en del av istadigheten beror på att Turk är bortskämd. Annika tränar hårt, och får 

ett gott betyg av ryttmästaren när deras vägar skiljs åt. Karaktärseringen av ryttmästare Berthold 

är väldigt ojämn, och därför svår att analysera.

       Fler ridlärare som löjtnant Starke dyker upp i böckerna från sjuttiotalet. Kalle i Nan Ingers 

Önskas köpa: Litet sto har inte råd att hålla sig med några höga ideal av horsemanship. Hans 

verksamhet går knappt runt, och han beskrivs som grundligt less på flickorna som hänger i stallet. 

Han biter ihop eftersom han är beroende av dem som betalande elever och gratis arbetskraft.89 

Kalle är inte en idealiserad ridlärare som farbror Magnus, utan utmålas med sina avigsidor väl 

synliga. Engagemanget i Karins ridning är ytligt. Det räcker att Karin och hennes mamma köper 

häst i hans frånvaro för att han ska vända dem ryggen och lämna dem åt sitt eget öde.90 Ett annat 

svek upplever Karin när hon väl får hjälp av Kalle, och upptäcker att hennes förebild använder 

extremt brutala metoder för att komma tillrätta med hästen. Hittills har hon inte tvivlat på Kalles 

kunskaper, utan trott att han ”…måste […] veta vad han gjorde. Han som var så gammal och 

hållit på med hästar i hela sitt liv. Han var ju ofelbar. Inte snäll, långt därifrån. Men jätteskicklig. 

84 Almqvist 1977, s.12.
85 Almqvist 1962, s.10.
86 Almqvist 1966, s.14.
87 Almqvist 1966, s.39.
88 Almqvist 1966, s.39 f.f., s.87 f.f.
89 Inger Östman 1976, s.8.
90 Inger Östman 1976, s.36 f.
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[Hon] hade aldrig drömt om att tvivla på hans metoder.”91 Karin upplever dessutom att Kalle 

gaddar ihop sig med de andra flickorna i ridhuset, att han gottar sig åt hennes misslyckande.92

Elisabeth Hjortvid tecknar i Ylva och Arran en ridlärare som är så långt ifrån de rejäla ryttmästarna 

som man kan komma. På Långmossen, en ridskola där den ekonomiska vinningen går före allt 

annat, är stallägarens sjuttonåriga dotter Carina ridlärare. I boken introduceras hon med följande 

beskrivning:

…Carina Nilsson, Edvins dotter, kom gående med den långa körpiskan som hon alltid hade 
med när det var ridlektion. Det var inte varje gång hon använde den, men om hästarna gick 
trögt och ryttarna inte kunde få fart på dem, så visade hon piskan – och det räckte nästan 
alltid. Den här lördagen var hästarna ovanligt pigga och Carina stod lång och lite kutryggig i 
mitten utan att säga så mycket. ’Vänd snett över’ och ibland ’Gör en volt’, men för det mesta 
stod hon tyst och såg ut att ha tråkigt. Det mörka halvlånga håret dolde nästan det ena ögat, 
men det verkade hon inte bry sig om.93

När Ylva och hennes vänner får frågan av en ny elev om Carina lär ut bra, vet de inte vad de ska 

svara. De har inget att jämföra med, men de konstaterar att de nog när det kommer till kritan har 

fått lära sig det mesta själva.94 Ylva blir förtvivlad av Carinas sätt att försöka lösa problemen med 

våld, särskilt när Carina misshandlar hennes favorithäst.95 Carina utmålas dock inte som ensidigt 

ond eller dålig. När Tusse går till verbalt angrepp mot ridskolan är hon samtidigt noga med att 

påpeka att Carina ändå innerst inne verkar tycka om djur.96 I slutet av boken tar dessutom Carina 

parti mot sin far. I protest mot missförhållandena på gården vägrar hon att undervisa mer.97

       Den plötsligt uppdykande gamla pensionären, vars förekomst Pahnke häcklar i det citerade 

stycket i min inledning, förekommer i flera upplagor i det undersökta materialet - faktiskt även i 

Britta-serien i form av Silvers ägare, en pensionerad hästhandlare.98 Han har dock ingen större 

undervisande roll i boken. En annan är Toras morfar i Ryttargalan, som bistår med goda råd, ser 

till så att Tora får tillgång till bra böcker, och ger feedback på hennes utveckling. I slutet av boken 

träder även Toras far in som formell lärare, och låter Tora följa med på hans morgonritter där 

han instruerar hene i fältritt.99 Han sätter även upp ett långsiktigt mål åt henne – att ta 

järnmärket.100 I Marie Louise Rudolfssons Maria-böcker är det morfar som står för huvuddelen 

av Marias undervisning. Morfar är en aldrig sinande kunskapskälla, och han delar gärna med sig 

av sin tro på Marias talang. Enligt morfar satt Maria redan vid tre års ålder i sadeln som om hon 

91 Inger Östman 1976, s.71.
92 Inger Östman 1976, s.75.
93 Hjortvid 1978, s.31.
94 Hjortvid 1978, s.35.
95 Hjortvid 1978, s.41 f.f.
96 Hjortvid 1978, s.48.
97 Hjortvid 1978, s.116 f.
98 Pahnke 1966, s.69.
99 Ståhlberg 1962, s.186.
100 Ståhlberg 1962, 188 f.f.
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var född på hästryggen, och dessutom har hon ”handen och ögat,”101 det vill säga ett medfött 

handlag för att handskas med hästar. Men morfar låter inte Maria komma undan med vad som 

helst. När Maria vill ge hästen skulden för att hon blivit avkastad, när det egentligen är hennes fel 

eftersom hon förberett hästen för dåligt för ridningen, får hon skäll av morfar för sin 

tanklöshet.102 Hos morfar finns också hästskötaren Persson, som även han är en ofelbar källa till 

hästkunskap. ”vad han inte visste var inte värt att veta,”103 kommenterar Maria i Maria och  

hästskojarna. Även i Elisabeth Hjortvids böcker från slutet av den undersökta perioder 

förekommer en pensionär som har en stor roll, den gamle herrgårdskusken Isak Raak. Isaks 

kunskap är förvärvad genom lång praktisk erfarenhet. Det är Isak som upptäcker att hästen 

Moira är dräktig, och som berättar för Ylva hur hon ska kunna se när fölningen är nära 

förestående,104 och det är Isak som lär Ylva att köra häst och vagn.105 Men till skillnad från den 

vanliga stereotypen av den gamla pensionären, kan inte Isak hjälpa Ylva hela vägen till målet. Isak 

är gammal och svag och kan inte längre hantera en bråkig unghingst. Isak avviker dessutom från 

stereotypen i och med att han inte tror på sin elevs förmåga utan väljer att hellre sälja hästen än 

låta Ylva ta hand om den. Räddningen kommer dock i sista stund i form av en annan 

representant för samma stereotyp, en plötsligt uppdykande äldre dam som visar sig vara en erkänt 

skicklig ryttare och som erbjuder sig att träna Ylva och Arran.

       Vissa av protagonisterna har själva rollen som ridlärare i de undersökta böckerna. I 

Ryttargalan får protagonisten och några av hennes kamrater i uppdrag att prova på att leda de 

yngre barnen i deras träning till galan.106 Tora känner sig osäker i början när hon instruerar, och 

konstaterar att detta inte är så lätt som det kan se ut.107 Britta reflekterar vid flera tillfällen över sin 

roll som ridlärare. Dels i ett avsnitt i En seger för Britta och Silver där en ponny blir halt på grund av 

att ägaren har överansträngt den. Här känner sig Britta villrådig  över var gränsen för hennes 

engagemang i eleverna och deras hästar egentligen ska gå, och frågar sig hur stor del av ansvaret 

hon egentligen kan tänkas ta på sig. Borde hon ha pratat med ägarens föräldrar, när han inte 

brydde sig om deras tillsägelser? Hade de ointresserade föräldrarna verkligen agerat efter ett 

sådant samtal, eller hade det varit meningslöst?108 Senare i boken funderar inför en tävlingsstart 

på om hon har lyckats lära ryttaren att rida tillräckligt bra för att klara uppgiften. De sista 

instruktionerna före start blir till terapi för Britta själv – hon pratar på för att lugna sig själv, 

samtidigt som hon visar på en stor insikt i vad hennes elev tänker och känner i samma ögonblick. 
101 Rudolfsson 1969, s.8.
102 Rudolfsson 1972, s.70 f.
103 Rudolfsson 1972, s.8.
104 Hjortvid 1978, s.84 f.f.
105 Hjortvid 1981, s.22.
106 Ståhlberg 1962, s.68 f.
107 Ståhlberg 1962, s.77.
108 Pahnke 1974, s.71.
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Här har engagemanget inga gränser. När starten går lever sig Britta helt in i vad som händer på 

banan: ”Jag märkte generad att jag stod och gungade i takt med galoppen, som om jag på det 

sättet skulle kunna hjälpa Ann.”109

       I flera av de undersökta böckerna beskrivs bristen på kvalificerad undervisning som ett 

problem. För ridskoleeleverna i Ryttargalan är problemet relativt litet. De får normalt sett 

undervisning i grupp, och när de ser vilken användbar kritik en av kamraterna får under en stunds 

enskild undervisning bestämmer de sig för att fråga om de kan få turas om att få enskild 

undervisning på de vanliga ridlektionerna.110 För Lisbeth Pahnkes Britta är problemet mycket 

större. När Britta har flyttat till ridskolan i Dalen och inte längre har tillgång till farbror Magnus 

undervisning står hon utan regelbunden träning. Ridskolans två ägare, som beskrivs som skickliga 

ryttare,111 har inte tid att undervisa henne. Bristen blir plågsamt uppenbar för Britta i Britta och  

Silver får en vän, där Brittas träningsvillkor kontrasteras mot en familj som har optimala 

träningsmöjligheter med egen ridanläggning och tillgång till topptränare. Britta blir erbjuden 

arbete hos familjen – men väljer dock att avstå.112 När hon kommer hem reflekterar hon över 

skillnaderna i träningsmöjligheter:

Olyckligtvis var varken Hasse eller Thomas så särskilt intresserad av att dela med sig av sitt 
kunnande och hjälpa de yngre privatryttarna i klubben. Så det blev bara träning någon gång 
då och då, när de hade lust. Jag tränade ponnyungarna förstås, men det hade varit bra om 
någon velat ta hand om dem som kommit lite längre. För ett ögonblick tänkte jag med 
saknad på den trevliga hopplektionen jag fått av Gustav, och så tänkte jag på hur bra de hade 
det, de där ungarna Sjöblom […], som bara behövde lasta sina hästar och åka till närmaste 
ridhus för en lektion med Dadde.113

I Nan Ingers Önskas köpa: Litet sto är bristen på professionell hjälp ännu mer uttalad. 

Behovet av hjälp är närmast desperat för Karin, som inte har en chans att klara av sin svåra 

och ganska farliga häst. När den hjälp som var ett vilkor för hästköpet uteblir är hon helt 

hänvisad till sig själv och till kamraten Eva, som kan lika lite som hon. Med viss förvåning 

upptäcker hon att de många åren på ridskolan och den mödosamt inpluggade ridteorin inte 

på långa vägar räcker till för att lösa problemen.114 Samtidigt är Karin stolt. Önskan att få 

hjälp står mot motviljan att erkänna sitt misslyckande.115

       

Förebilder och negativa exempel

109 Pahnke 1974, s.116 f.f.
110 Ståhlberg 1962, s.98 f.
111 Se t. ex. Pahnke 1974, s.61 f.f.
112 Pahnke 1978, s.13-21.
113 Pahnke 1978, s.41.
114 Inger Östman 1976, s.48-59.
115 Inger Östman 1976, s.64 f.
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Som förebilder räknar jag framför allt de karaktärer vars huvudsakliga roll är som vänner till 

protagonisten, och som inte har som sin huvuduppgift att bidraga med kunskaper och 

erfarenheter. I flertalet av böckerna är denna förebild manlig, ett par år äldre än huvudpersonen, 

och det finns ofta ett mer eller mindre underförstått romantiskt intresse inblandat i relationen 

mellan honom och protagonisten. I kamratgänget i Ryttargalan finns Peter, som är en duktig 

hoppryttare och har en egen häst. Peter är lite äldre än de andra och har en ledarroll i gänget. Han 

kan spela överlägsen för att retas, men  är i grund och botten en god kamrat och en skicklig 

ryttare. Samspelet med hästen betonas, exempelvis förekommer i ett stycke på drygt en halv sida 

hela fyra beskrivningar hur Peter berömmer hästen.116 Tora beundrar Peter och drömmer om att 

lära sig att rida precis som han.117 Hon svärmar dock inte för honom som väninnan Lotta gör.118 

Ganska lik Peter är Lasse som finns med genom hela Lisbeth Pahnkes  Britta-serie. Lasse är 

Brittas bästa vän och relationen till Britta beskrivs i de första böckerna som att han är som en 

storebror. I de senare böckerna anar man att Britta och Lasse har ett romantiskt förhållande, även 

om det aldrig är klart uttalat. Lasse är i början elev på ridskolan, men har även ett visst 

ledaransvar. Även här är det gedigna kunskaper som gör Lasse till förebild, förutom ridskolan så 

har han haft möjlighet att hämta kunskaper genom att vistas hos sin bror som har ett stuteri. 

Britta berättar att de har ”...rätt stor respekt för honom därför att han red så bra och visste så 

mycket om hästar.”119 Lasse är en retsticka som gärna vill spela tuff, men under den ytan besitter 

han både lugn och sunt förnuft. Han är ofta den som peppar Britta att prova något nytt, och 

uppmuntrar henne att höja sin kompetens genom att låta henne tävla med hans häst. Det är 

också Lasse som lånar ut pengar åt Britta i den sista boken så att hon kan köpa en ny fin häst, 

med motivationen att det är han som har tjatat mest om att hon ska köpa en.120

       En annan typ av manliga karaktärer, som skiljer sig kraftigt från de bussiga skolpojkarna 

Peter och Lasse hittar man i Anna-Lisa Almqvist och Marie Louise Rudolfssons långserier om 

Annika och Maria. De har i stället skapat varsin hjälte med klart romantiska drag, mörka, tysta 

och lite farliga. Almqvists Harry är omsvärmad av alla flickorna på ridskolan i Östervik, och 

innan Annika träffar honom sammanfattar hon flickornas beskrivningar av honom: ”Harry var 

brun som en neger, smidig som en indian och red som en cowboy. Han hade seniga armar och 

ögon som en havsörn. Bara han såg på en höll man på att förlora fattningen.”121 Harry bemöter 

flickornas beundran med tystnad, och i början tror Annika att han är hästmisshandlare.122 Han får 

116 Ståhlberg 1962, s.83 f.
117 Ståhlberg 1962, s.85.
118Se t ex  Ståhlberg 1962, s.124.
119 Pahnke 1966, s.23.
120 Pahnke 1978, s.35 f.f.
121 Almqvist 1962, s.6.
122 Almqvist 1962, s.18.
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dock snart hjältestatus i Annikas ögon när han går emellan när löjtnant Starke ska slå en häst. 

Harry tar emot slaget själv, och Annika förstår att det är Starke som är hästmisshandlaren.123

Rudolfssons Hugo är också svårtillgänglig i början, och Maria är rädd för honom. Då arbetar han 

som hästskötare på ridskolan och beskrivs som bitsk och grälsjuk. Hugo har också kontakter med 

kriminella gäng. Så småningom kommer det fram att Hugo har det svårt hemma. Modern är sjuk 

och styvfadern försöker tvinga in Hugo i brottslighet. Huvudtemat i Maria och Blå Prinsen är just 

hur Maria övervinner Hugos misstänksamhet och blir vän med honom, samt hur Maria och 

hennes pappa sätter dit styvfadern och räddar Hugo från fortsatt kriminalitet. Den sista Maria-

boken och den sista Annika-boken har kärleken till hjälten som tema, men medan Annika får 

Harry i slutet av Lycka till, Annika så får Maria lära sig att acceptera Hugos flickvän i Maria och  

Hästens dag. Marias förälskelse i Hugo är underförstådd, och beskrivs snarast som kamratlig eller 

systerlig. Läsaren får inte veta mycket mer att Maria är besviken över att Hugo kallar någon annan 

för ”världens bästa”124 och att hon är avundsjuk för att hon inte längre får all uppmärksamhet 

från Hugo. Trots att Maria rimligt borde ha hunnit bli sjutton-arton år så ger hennes intresse för 

Hugo ett förpubertalt intryck, och Hugo, som är fyra-fem år äldre, har enligt Maria ”aldrig varit 

intresserad av flickor”125 innan han träffar Agneta. Annika däremot, är förälskad på ett mer vuxet 

sätt. Hon har utvecklats mer under seriens gång och har ett väl etablerat vuxenliv – hon bor 

visserligen fortfarande hemma, men yrkesarbetar på ridskolan som hon och Harry har tagit över. 

Annika berättar för sin bästa vän att hon är kär i Harry,126 hon skojar om giftermål när hon pratar 

med Bettina,127 och på det allra sista uppslaget kysser Annika och Harry varandra och galopperar 

bort över ängarna.128

Flera av förebilderna är män, framför allt i de tidiga böckerna i det undersökta materialet, och 

man kan spekulera i vad det beror på. Om man bortser från det mest uppenbara – att en snygg 

och duktig ryttare rimligen borde vara attraktiv att drömma om för många hästtjejer – tål det att 

funderas på om det inte också helt enkelt är en spegling av den tid då böckerna är skrivna (se 

föregående kapitel). Det finns dock även kvinnliga förebilder. I de tidiga Britta-böckerna är 

ridlärarens dotter Gunnel en viktig förebild. Gunnel undervisar inte, utan målas ut som ett gott 

exempel genom sitt sätt att rida och handskas med hästarna. Gunnel är ett par år äldre än Britta 

123 Almqvist 1962, s.26 f.
124 Rudolfsson 1979, s.8 f.
125 Rudolfsson 1979, s.8.
126 Almqvist 1977, s.147.
127 Almqvist 1977 s.137 f.
128 Almqvist 1977, s.156 f.
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och har tagit ryttarmärket i guld,129 en icke oansenlig prestation som höjer henne över mängden 

bland ridskoleeleverna på Backastallet. Hon väcker beundran, men inte på något spektakulärt 

eller dramatiskt sätt, utan för att allting i Brittas ögon ”...verkade så enkelt för henne, när hon 

handskades med hästar. Det var aldrig några stora gester. Utan att man visste hur hon bar sig åt, 

fick hon den mest svårridna häst att uppföra sig exemplariskt.”130 Britta får ett ytterligare prov på 

Gunnels kunskap när hon får prova att rida Gunnels häst. Hästen är inte alls så lättriden som det 

ser ut när Gunnel rider, och Britta blir förvånad över hur svårt hon har att rida den.131 Gunnel är 

väldigt ödmjuk, och blir klädsamt generad när hon får beröm. Hon blir ännu mer mänsklig när 

hon berättar om pressen det innebär att vara dotter till en berömd tävlingsryttare.132 Gunnel är ett 

föredöme inte bara genom sin ridskicklighet, utan även genom att vara en god kamrat, och blir 

sinnebilden för gott ”horsemanship” – både en duktig hästmänniska och en god ”sportsman”. I 

Elisabet Hjortvids Ylva och Arran är Tusse, Ylvas kusin, den stora förebilden. Tusse är sex år äldre 

än Ylva. I den första boken är hon nitton år och praktiserar för att bli lantmästare,133 och i den 

sista arbetar hon i lantbruket på den egna gården medan hennes make pendlar till jobbet på 

Lantbruksstyrelsen i stan.134 Tusse beskrivs som handlingskraftig och resolut. När Arrans mor dör 

efter fölningen ser hon snabbt och effektivt till att övertala bonden att låta henne ta hand om 

fölet, och kör iväg det från Långmossen.135

       Det förekommer också att protagonisterna kommer i kontakt med mer avlägsna förebilder, 

som snarast är att betrakta som idoler. Piglet Ek får tävla mot den duktiga ryttarinnan Elisabet 

Hede i Piglet Ek, var god rid, och funderar över att en tävling som hon själv upplever som ett stort 

evenemang bara är en liten övningstävling för en ryttare som Hede.136 Piglet slår henne i en klass, 

men det beror mer på tur än på skicklighet – Hede har glömt hur vägarna går i 

dressyrprogrammet137. Britta får åka och titta när tävlingsryttaren Dag Nätterqvist (en verklig 

tävlingsryttare som var aktiv på 60-talet) håller en hoppträning i Skåne.138 Annika blir bjuden att 

äta middag med några ryttmästare Bertholds elever, som alla är framstående tävlingsryttare. 

Ryttmästarens gamla favorithäst dör mitt under middagen, och efteråt berättar alla om gamla 

hästar de förlorat, vilket gör att Annika ”som varit så rädd för alla de här obekanta människorna 

129 Pahnke 1966, s.12
130 Pahnke 1966, s.12
131 Pahnke 1968, s.123 f.f.
132 Pahnke 1966, s.21
133 Hjortvid 1978, s.9
134 Hjortvid 1981, s.10
135 Hjortvid 1978, s.103 f.
136 Inger 1970, s.51.
137 Inger 1970, s.45 f.
138 Pahnke 1978, s.13.
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upptäckte […] att allesammans tänkte och tyckte nästan likadant som hon själv. Kärleken till och 

intresset för hästar och tävlingar förenade dem.”139

       Förebildens motsats  är en stereotyp karaktär som förekommer i många hästböcker och som 

jag skulle vilja kalla för ”mallgrodan”. Denna stereotyp var mycket vanlig i engelska hästböcker 

för flickor, och även de svenska författarna tog den till sig. I motsats till protagonisterna och 

förebilderna, vars präktighet ibland kan balansera mot det outhärdliga, blir mallgrodan en 

säkerhetsventil, en person som det är tillåtet att tycka illa om. Det är mallgrodan som får göra de 

värsta och mest förbjudna misstagen. Den mest extrema formen av mallgroda brukar vara en rik 

flicka som inte rider särskilt bra, och som ser ner på dem som inte har lika fin häst eller lika fina 

kläder som hon. Hon framstår ofta som ett exempel på dålig horsemanship, och brukar hamna i 

någon förnedrande situation i slutet av boken. Mallgrodan förekommer i de flesta av 

sextiotalsböckerna i det undersökta materialet, med Ulla Ståhlbergs Ryttargalan som undantag. I 

Annika-böckerna finns en ganska magnifik mallgroda, grosshandlare Borgs dotter Marika. Hon 

nämns dock bara vid namn i de böcker som ingår i min undersökning, även om hon har en större 

roll i andra delar av serien.

       I Britta rider Hubertusjakt finns det två mallgrodor, som nästan känns som direkt tagna ur 

Ruby Fergusons stilbildande Jill-böcker.140 Den ena heter Anna, och hon utmärker sig till en 

början genom sina kläder. Hon är elegant i sin figursydda ridjacka och sina handskar, lite för 

elegant enligt ridskolans elever som spekulerar i om hon rider bara för att det är fint,141 och hon 

drar snabbt på sig de andras ogillande genom att ge intryck av att hon äger hela stallet och kalla 

en häst för träbock. Den andra heter Catharina och har egen häst och klär sig enligt stallgänget i 

alldeles för avancerade ridkläder för sina ridkunskaper. Helt enligt mönstret för stereotypen så 

tappar Catharina under Hubertusjakten kontrollen över sin häst och trillar av rakt ner i ett blött 

dike, medan däremot Sven, som till Annas stora fasa rider Hubertusjakt iförd motorcykelhjälm, 

klarar att fullfölja jakten.142 Temat där den snobbiga ytan ställs mot en mer praktisk framtoning 

återkommer och förstärks i Britta och Silver får en chans. I denna bok hittar man inte en stereotyp 

mallgroda av samma kaliber som i den första boken. Här är i stället bokens centrala tema en 

konflikt mellan Britta och en väninna, Ann-Marie, som hon inte har träffat på flera år och som 

har lagt sig till med en polerad och snobbig attityd. Mallgrodan finns kvar som ett skal, men 

människan inuti tillåts att utvecklas. När konflikten mellan de två flickorna är på väg mot sin 

lösning sker även en yttre förvandling då Anne-Marie börjar bära jeans i stället för sina opraktiska 

139 Almqvist 1966, s.105.
140 Framför allt karaktären Susan Pyke som bland annat förekommer i Ruby Fergusons, Jill i sadeln, Stockholm 
1955.
141 Pahnke 1966, s.99.
142 Pahnke 1966, s.135 f.f.
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men eleganta ljusa ridbyxor. Redan tidigt i boken beskriver Britta hur hon vid sitt första besök i 

stallet låtit sig imponeras av en flicka i mörkgrön figursydd ridjacka, men att hon snart kommit på 

att ridning var något helt annat än att bara ta sig bra ut till häst.143 För att få Brittas godkännande 

gäller det att backa upp en flott yta med gediget hästkunnande. Alltså är det helt i sin ordning att 

farbror Magnus häst ser ”ut som Den Perfekta Tävlingshästen”144 med flott täcke, lindade ben 

och en splitter ny grimma när han åker på tävling. Att dekorera ett rultigt gotlandsruss med röda 

benlindor inför en klubbtävling döms däremot ut som onödigt prål. Britta sammanfattar sin syn 

på saken genom att förklara att: ”Hästar är så vackra i sig själva, och jag vill inte att folk kommer 

ihåg er bara därför att det dansar röda prickar runt ögonen, när dom ser er på tävlingen! Däremot 

får dom gärna lägga märke till dom hästar, som är duktiga och lydiga och gör en bra 

prestation!”145 Nan Ingers Piglet har däremot inga som helst skrupler vad gäller den egna 

elegansen. Här finns inget motsatsförhållande mellan att klä upp sig och att vara en ”riktig” 

hästtjej. När Piglet får en ny engelsk ridjacka från en dyr affär i Stockholm njuter hon av hur 

snygg hon blir i den, och önskar att de ”hade speglar runt dressyrbanan, som dom har i ridhus, så 

att jag kunde se mig själv hela tiden.”146 Att köpa sig framgångar är däremot inte acceptabelt, 

framgår det när Piglet beskriver mallgrodan Viveka Arvidsson i Piglet Ek, var god rid. Viveka 

Arvidsson har, enligt Piglet, ”inte ens lagt ner ett hederligt arbete på sin egen häst, utan lämnat 

honom till Peter på ridhuset för att få fason på honom.”147 Marie Louise Rudolfssons mallgroda 

Anne Marie, som dyker upp i Maria och Prinsen på ridläger, avviker från de ovanstående exemplen 

genom att ingen betydande materiell överlägsenhet förekommer i skildringen av henne. Anne 

Marie är ensidigt negativt skildrad, skildringen är dessutom föga realistisk. Detta är visserligen 

inte ovanligt när det gäller mallgrodor i hästböcker, men Anne Marie är udda i och med att hon 

inte har någon som helst respekt för auktoriteter – mallgrodor har annars ofta en tydlig tendens 

till ögontjäneri. Hon drar sig till exempel inte för att öppet trotsa ridlägerledningen. När hon får 

en instruktion på en ridlektion svarar hon ”Jag sitter väl som jag vill […]. Jag har betalt för att få 

rida och jag vet hur jag ska sitta.”148 Ännu större blir trotset längre fram i boken, när Anne Marie 

och Katarina får besök av ett par fulla pojkar när ridlägret har grillkväll, och ställer sig och halsar 

öl mitt framför lägerledarna och de andra lägerdeltagarna.149 Anne Marie utsätter även en av de 

andra flickorna för livsfara genom att slå hennes häst så att den råkar i sken.150 Det finns inga 

försonande drag hos Anne Marie, och skildringen av henne saknar det drag av komik som man 
143 Pahnke 1968, s.14.
144 Pahnke 1968, s.137.
145 Pahnke 1974, s.88.
146 Inger 1972, s.105.
147 Inger 1970, s.6.
148 Rudolfsson 1972, s.99
149 Rudolfsson 1977, s.111 f.f.
150 Rudolfsson 1977, s.117 f.f.
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hittar hos Pahnke och Östman. Dessutom avviker Ann-Marie som mallgroda i och med att hon 

aldrig egentligen får ta konsekvensen av sitt handlande. I stället för att hon som i standardfallet 

råkar ut för något förnedrande som straff för sitt handlande, är det andra människor som utsätts 

för fysisk och ekonomisk fara. 

Undervisningssituationer och undervisande inslag

I hästböckerna förekommer dels sekvenser som på ett ytligt plan skildrar undervisning, och dels 

sekvenser som mer konkret och/eller ingående förklarar olika företeelser. De senare är i många 

fall skrivna på ett sätt som ger skäl att anta att de vänder sig direkt till läsaren, med avsikt att 

förmedla kunskap. De förra har snarare som funktion att bidra till miljöskildringarna. Då de flesta 

böckerna har en handling som helt eller delvis utspelas i ridskolemiljöer, eller skildrar 

förberedelser inför tävlingar, är det mycket vanligt med scener från rid- eller teorilektioner av 

olika slag. Det rör sig oftast om scener som beskriver ett händelseförlopp, och där ridlärarens 

instruktioner är kortfattade och lösryckta. Det kan till exempel röra sig om order till ryttarna om 

att byta gångart eller svänga, eller kortare kritik på ett utfört moment. Ridläraren ger order om 

vad som ska göras i korta repliker, men förmedlar ingen kunskap på ett sätt som kan vara av 

direkt nytta för läsaren.151 Sådana scener från ridlektioner skildras på ett ganska likartat sätt i 

böckerna, med undantag av lektionerna med de ridlärare som även i övrigt skildras mer eller 

mindre negativt (Almqvists löjtnant Starke och ryttmästare Berthold och Hjortvids Carina). Där 

finns det inslag där ridlärarna korrigerar hästarna med våld. Ibland finns det beskrivningar av hur 

läraren steg för steg undervisar sin elev, och dessa är mer användbara för läsaren. En sådan 

beskrivning hittar man till exempel i En seger för Britta och Silver, där Britta ganska utförligt 

förklarar för en elev hur hon ska få hästen lydigare för skänkeln152. En liknande sekvens finns i 

Maria och Blå Prinsen när Maria rider in Prinsen. Här får läsaren följa inridningsprocessen steg för 

steg.153 Även i Arran hittar hem skildras en inridning steg för steg, när Ylva får hjälp av tant Frippe 

att rida in Arran. Undervisningssituationerna skildras mycket detaljerat, små problem uppkommer 

och löses. Sammantaget ges läsaren en mycket god bild av hur man rider in en unghäst.

      I böckerna förekommer en ganska riklig mängd korta förklaringar och tips som är 

användbara för läsaren. Dessa finner man framför allt hos Ståhlberg, Pahnke, Rudolfsson och 

Hjortvid – de författare i undersökningen som även har arbetat med faktaböcker om hästar.154 

151 Se t. ex. Pahnke 1966, s.13 f.f.  
152 Pahnke 1974, s.85.
153 Se t. ex. Rudolfsson 1969, s.70 f.f., samt s.114 f.f.
154 Värt att notera i sammanhanget är att av de två författarna vars böcker är av trivial karaktär så har Rudolfsson 
en hög andel undervisande sekvenser, medan dessa helt saknas hos Almqvist.
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Fakta är genomgående korrekta och tipsen stämmer väl överens med gällande praxis.155 Ytterst få 

av tipsen handlar om ridteknik, vilket inte är anmärkningsvärt i och med att det är mycket svårt 

att lära ut något av värde i korta textsekvenser. I stället handlar det ofta om tips om hästskötsel, 

till exempel hur man flätar eller selar en häst. I ett par fall ges konkreta köptips. I Sedan red jag  

Dunet får man veta att Piglet har köpt en ryktborste ”som det står J.H. i borstet på med ljusare 

borst. De bästa borstar som finns.”156 Sådana borstar fanns att köpa i verkligheten, liksom två 

andra märkesvaror som Piglet i samma stycke nämner som nödvändiga för hästens vård, 

nämligen Ewomin-salva och Jodopax för sårtvätt. Britta tipsar i sin tur om att man kan tillverka 

ett par billiga transportskydd av arméns benläder.157  Vissa av förklaringarna informerar om vad 

olika facktermer betyder, eller till exempel hur en viss tävling går till, och är nödvändiga för att 

texten eller handlingen över huvudtaget ska bli begriplig för den som inte är så insatt i 

hästsporten. Den här typen av förklaringar förekommer i olika former. Den kan, som i ett 

exempel från Birgitta rider Hubertusjakt, vara svar på en direkt fråga:

”Det är också viktigt att man drar upp vojlocken både bak och fram, så att det bildas en 
lufttunnel mellan sadeln och hästryggen”, sa jag.
”Vad är en vojlock?” frågade Eva Lena.
”Filten som ligger under sadeln kallas för vojlock”, förklarade jag och visade hur man drar åt 
en sadelgjord.158 

En annan metod är att berättaren återger vad någon annan av karaktärerna har sagt, eller vad 

progatonisten har läst i en bok: ”…Agnetas mamma […] kom fram till oss och förklarade 

skrattande att en kadrilj är egentligen en sorts dans med bestämda turer. Inom ridningen är det ett 

särskilt program med olika rörelser och vändningar som man lär in och sedan rider upp.”159

Vissa av tipsen är så omfattande att de närmast liknar bruksanvisningar. Här får läsaren rikligt 

med information om hur man går till väga, och beskrivningarna har en stil som i hög grad liknar 

fackböckernas. Ett typexempel finns i Ryttargalan där Tora ger en mycket ingående beskrivning av 

hur hon putsar sina stövlar:

Stövelborstning först. De var knappast alls smutsiga och med en svamp gnodde jag dem 
kvickt rena. När jag sköljt och kramat ur svampen ordentligt var det dags för sadelpasta. […] 
Lite pasta på den fuktade svampen och så gno och gnida och gnugga. Jag bytte ut svampen 
mot ett sämskskinn och gnodde stövlarna torra och blanka. Dagen till ära tog jag också på 
lite svart vaxkräm och putsade dem tills de sken. Vaxkrämen använde jag bara vid sådana här 
högtidliga tillfällen och när färgen blivit allt för avnött och grådaskig. Skinnet andades bättre 
om man lät bli den, påstod far.160

155 I denna bedömning utgår jag från min egen erfarenhet, det vill säga 23 års egen hästerfarenhet samt 
hästskötarutbildning motsvarande kraven för Hästsportens yrkesnämnds hästskötardiplom.
156 Inger 1972, s.14.
157 Pahnke 1978, s.75.
158 Pahnke 1966, s.76.
159 Ståhlberg 1962, s.28.
160 Ståhlberg 1962, s.140.
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I början av sextiotalet var stövelputsning en konst som i stort sett alla ryttare behövde lära sig att 

behärska. Den kunskap som Ståhlberg delar med sig av i Ryttargalan var användbar för de flesta 

av hennes ridande läsare. Elisabeth Hjortvid har också ett par sekvenser som påminner om 

bruksanvisningar i sina böcker, men här rör det sig i vissa fall om väldigtspecialiserade kunskaper. 

Ytterst få av läsarna kan tänkas få ansvar för att ta hand om ett moderlöst föl, och behöva 

detaljerade kunskaper av den här typen:

Gun Svensson, Tusses fölkunniga vän, hade rått dem att börja ge fölet Kalvex, ett kalvfoder, 
jämsides med Grix-mjölken vid två månaders ålder. Efter en månad kunde de sedan så smått 
börja minska på mängden Grix och ett par veckor senare enbart fodra med Kalvex. Fram till 
avvänjningen vid 4-5 månaders ålder skulle sedan fölet klara sig på Kalvex och bete – 
naturligtvis skulle han också ha både friskt vatten, salt och mineral, men det måste ju alla 
hästar ha.161 

En del av de kortare undervisande sekvenserna inkluderar varningar för konsekvenserna av ett 

felaktigt handlande, till exempel att föl kan bli svåra att hantera om man föder upp dem med 

nappflaska i stället för hink,162 att sommarbete kan bli förstört om man inte avmaskar hästarna 

innan man ställer dem där,163 eller att unghästar kan råka sparka sig själva på benen och skada sig 

om man inte skyddar benen med damasker.164 Läsaren får här inte bara veta att man utför en viss 

handling, och hur, utan ges även en motivering.

       Ibland förekommer oproportionerligt långa förklarande, närmast föreläsande sekvenser i det 

undersökta materialet. Ett exempel är när farbror Sven i Ryttargalan på nästan två sidor dels 

förklarar varför ungdomarna inte kan ställa en extra ponny på ridskolan hur som helst, och dels 

erbjuder en lösning på problemet. Här ges en grundlig förklaring om hur en extra ponny skulle 

belasta ridskolans ekonomi, hur beslut om extra kostnader måste tas av styrelsen, men hur 

ungdomarna skulle kunna tjäna ihop pengar till ponnyns foder.165 Den här typen av långa 

förklaringar återfinns på flera ställen i boken.166 Även i böckerna om Maria och Blå Prinsen finns 

det sådana här sekvenser, framför allt i den sista av de undersökta böckerna. I den första boken, 

Maria och Blå Prinsen förklarar morfar omsorgsfullt varför ett döende föl inte kan klara sig, till 

exempel att det har fått för lite näring som foster eftersom ingen kände till att stoet var dräktigt.167 

Även Elisabeth Hjortvid använder sig av tekniken med långa, föreläsande sekvenser för att få ut 

budskapet om hur ridskoleverksamhet inte får bedrivas i Ylva och Arran. Mer om det längre fram. 

161 Hjortvid 1978, s.112.
162 Hjortvid 1978, 106.
163 Rudolfsson 1979, 38.
164 Hjortvid 1981, 80.
165 Ståhlberg s.39 f.
166 Se t ex Ståhlberg 1962; s.90, s.159, s.186, s.188 f.f.
167 Rudolfsson 1969, s.15 f.
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I Arran hittar hem finns också sådana här sekvenser, här något mer integrerade i texten. Läraren, 

tant Frippe, ger i sin undervisning långa förklarande repliker, ofta som svar på frågor från Ylva.168 

       Ett exempel på inre resonemang som dels skildrar protagonistens tankeprocess, men som 

även väger för- och nackdelar med olika handlingar mot varandra och därigenom förmedlar 

kunskap även till läsaren, hittar man i Arran hittar hem när Ylva i smyg rider på Arran för första 

gången. Ylva går försiktigt fram och följer hästens reaktioner. Hästens lugn får henne att gå 

vidare från att göra det hon först tänkt sig – att bara prova sadeln på hästen – till att sätta sig på 

den oinridna hästen.169 Den här passagen är för övrigt intressant därför att något som egentligen 

är absolut förbjudet att göra utmålas så positivt, trots att de två undersökta böckerna ger ett starkt 

intryck av att bara godkänna sådant handlande som kan anses vara korrekt enligt gällande praxis. 

I det här fallet kan det dock bero på att en av sensmoralerna i boken kan uttolkas som att man 

inte ska tro att alla som sätter ut annonser om tjänster kan utföra dem på ett bra sätt, utan att det 

är viktigt att även skaffa andra referenser. Längre fram i boken blir nämligen hästen förstörd när 

den skickas på professionell inridning på ett dåligt ställe, som hästens ägare har valt ut enbart 

efter att ha sett en annons i tidningen. Berättelsen om detta är uppbyggd så att läsaren får 

intrycket att Ylva hade klarat inridningen lika bra själv med hjälp av sitt eget sunda förnuft. 

Nyttan av det sunda förnuftet återkommer för övrigt senare i boken. Andreas, som inte kan 

något om hästar, har ändå förmågan att coacha Ylva genom vissa situationer med hjälp av sitt 

förnuft. I boken bekräftar Ylva i sina tankar värdet av hans råd: ”…Ylva kände sig allt för 

omtumlad för att förvåna sig över att han kunde ge henne ett råd hur hon skulle handskas med 

Arran. Naturligtvis hade han rätt!170” Andreas tar sina erfarenheter av människor för att förklara 

hästens beteende, och jämför hästen med en mobbad pojke i skolan.171 

       I Britta och Silver får en vän finns ett exempel på hur författaren målmedvetet har blandat olika 

tekniker för att lära läsaren hur man bör gå till väga vid ett hästköp. Förutom skildringen av 

Brittas eget hästköp, som visserligen innehåller erfarenheter som kan vara av nytta för läsaren 

men där dessa är helt integrerade i texten, så startar Britta en kurs i ”att köpa häst” på ridskolan. 

Två privathästar på ridskolan pekas ut som exempel på hur misslyckat ett hästköp kan bli om 

man ger sig på det med för lite kunskaper.172 När den formella undervisningen börjar turas Britta 

och hennes elever om att genom frågor och svar lägga fast vad som är viktigt när man köper häst. 

Här kan man också se att replikerna i dialogen har en tendens att bli betydlige längre än i dialogen 

i övriga delar av boken.173 I slutet av kursen får eleverna en ”frågelista vid köp av häst”. Den är i 
168 Se t ex Hjortvid 1981, s.78-85.
169 Hjortvid 1981, s.18 f.f.
170 Hjortvid 1981, s.46.
171 Hjortvid 1981, s.51.
172 Pahnke 1978, s.49.
173 Pahnke 1978, s.60 f.
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utskriven i sin fulla längd i boken, upptar en och en halv sida, och innehåller mycket relevanta 

frågor.174 Det är svårt att se någon annan motivering till att publicera en sån här lista än en önskan 

att undervisa läsaren.175 I slutet av boken når för övrigt den formella undervisningen ytterligare en 

nivå när den börjar ta upp just formell undervisning, när Britta går en ridinstruktörskurs. Här får 

Britta bland annat lära sig lektionsplanering av militär modell – förklara syftet med övningen, 

visa, instruera, öva. Britta själv spekulerar i hur hon ska kunna tillämpa sina kunskaper hemma på 

ridskolan, där inte samma idealförhållanden råder som på kursen.176

       Av de fyra undersökta Britta-böckerna har alla utom den första tydliga genomgående teman 

som speglas på olika sätt i böckerna. Britta och Silver får en chans är den bok där det är svårast att 

finna enskilda avskilda exempel på undervisningssituationer. Här är lärandet i stället integrerat i 

texten genom hela boken och blir egentligen inte till en helhet förrän en bit in i nästa bok i 

serien.177 Den tidigare nämnda konflikten mellan Britta och Anne-Marie avslutas dock innan 

boken är slut, i och med att Anne-Marie blir uttagen att rida i klubbens lag. Britta och Silver får en  

chans är ett exempel på hur en bok som helhet kan förmedla en lärdom. Handlingen kretsar kring 

hur Britta ska träna Silver att bli en hopphäst. Här betonas genomgående vikten av att vara 

försiktig och inte utsätta hästen för svåra situationer som kan skada dess självförtroende. Britta 

själv är medveten om vikten av att ta det varligt, vilket hon bland annat nämner i dialogen när 

Anne-Marie berättar att alla hemma hos henne tävlar med sina treårsponnyer, och Britta svara 

med att förklara att de i så fall är knasiga, och att de börjar lite väl tidigt.178 Det stora hotet mot 

Silvers karriär som hopphäst kommer i stället utifrån, när Anne-Marie utsätter Silver för fara 

genom att smita iväg och hoppa stora hinder i smyg. Britta tvingas upprepade gånger att förklara 

faran med detta. Temat förstärks ytterligare av en kortare episod som ytterligare illustrerar vådan 

av att överanstränga sin häst. Här får Gunnel berätta hur mycket arbete Siv har fått lägga ner på 

sin häst för att få den till en framgångsrik tävlingshäst, efter att den förra ägaren förstört hästen 

genom att tvinga den att hoppa för mycket.179 Sivs häst blir ett konkret exempel som visar att 

Brittas försiktighet inte är överdriven. Samtidigt så brottas Britta själv med frestelsen att hoppa 

mer än vad hon själv anser är lämpligt, något som ställs på sin spets när hon blir tillfrågad att vara 

med i klubbens lag med Silver. Här träder dock den ridläraren in och ger sitt godkännande, dock 

174 Pahnke 1978, s.70 f.
175 En liknande lista återfinns på sidan 28 i Nan Ingers Sedan red jag Dunet, och innehåller Piglets nyårslöften 
om hur hon ska ta hand om sin häst. Den är dock inte lika detaljerad, inte heller lika undervisande i tonen.
176 Pahnke 1979, s.93 f.f.
177 Britta och Silver får en chans är enligt en artikel i Hästmagazinet (nr 3 2003, 40-42), första halvan av ett 
manus som förlaget delade upp i två böcker. Den del av handlingen som berör Ann-Marie avslutas inte förrän ett 
gott stycke in i den andra halvan (Lisbeth Pahnke, Britta och Silver tävlar, Stockholm 1968).
178 Pahnke 1968, s.48.
179 Pahnke 1968, s.124 f.
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med förbehållet att Britta ska vara försiktig.180 Ett liknande tema återkommer i mindre skala i En 

seger för Britta och Silver. Här handlar det om en pojke som trots förmaningar från sin ridlärare 

tränar sin häst på fel sätt inför en tävling. Detta får läsaren veta genom att följa en dialog där de 

vuxna på ridskolan diskuterar hur han borde träna.181 Något senare visar det sig att hästen är halt. 

Benen är överansträngda och varken pojke eller häst får delta i tävlingen. Men här är perspektivet 

något annorlunda. Britta, som är pojkens ridlärare, klandrar sig själv för att hon inte har agerat 

hårdare, men inser också att både pojken och hans föräldrar har stor del i det som hänt.182

       Ylva och Arran har liksom Britta och Silver får en chans ett genomgående tema, dålig hästhållning 

och dess konsekvenser. I det här fallet har dock författaren valt att förstärka temat genom att 

lägga in långa undervisade, emellanåt närmast agiterande passager i dialogen. I för genren långa 

repliker, som längst en passage om närmare två sidor endast avbrutna av ett par korta stickfrågor, 

får Ylva och läsaren förklarat för sig vad som görs fel och vad som borde göras i stället. I den 

nyss nämnda passagen förklarar Tusse för Ylva vad hon anser är fel med ridskolan i Långmossen 

genom att räkna upp en lång rad fel, förklara de möjliga negativa konsekvenserna för hästarna, 

och berätta hur det borde vara. Dessutom för hon fram okunskap och penninghunger som 

grundorsakerna till att det har blivit fel. När Ylva börjar gråta av maktlöshet lovar Tusse att göra 

vad hon kan för att stoppa verksamheten på Långmossen. Hon ger också Ylva tips på små saker 

som hon kan göra för att göra livet bättre för favorithästen. Hon avslutar med att erbjuda Ylva att 

låna all hennes facklitteratur om hästar, och Ylva reflekterar irriterat över varför hon inte ”…läst 

lite vettiga böcker om hästar i stället för allt romantiskt tjafs om vilda hingstar tämjda av 

småungar,” och varför hon inte har ”fattat att hästarna hela tiden behandlats sämre än 

uthyrningscyklar, med den enda avsikten att de skulle dra in pengar till ägaren.”183 Ylva läser 

böckerna noga, och de bidrar till hennes förståelse för varför ridskolan i Långmossen är så 

dålig,184 en förståelse som ökar när hon får se Tusse rida favorithästen och ser vilken skillnad en 

skolad ryttare kan göra.185 Med hjälp av sin nya kunskap hittar Ylva en möjlighet att agera mot 

ridskolan när missförhållandena ökar. Tack vare detta kan veterinären gå in och sätta upp 

restriktioner för verksamheten, i viss mån genom att gå utöver sina befogenheter. Lagens 

tandlöshet kritiseras nämligen i boken, och veterinären ger uttryck försina förhoppningar att en 

ny lag om inspekton av ridskolor ska sätta stopp för såna här ställen.186 

180 Pahnke 1968, s.132.
181 Pahnke 1974, s.48 f.
182 Pahnke 1974, s.70 f.
183 Hjortvid 1978, s.46 f.f.
184 Hjortvid 1978, s.76.
185 Hjortvid 1978, s.78.
186 Hjortvid 1978, s.118 f.f.
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       Flera av protagonisterna skaffar delar av sina kunskaper om hästar och ridning genom 

läsning av facklitteratur. Lisbeth Pahnkes Britta har Hästen som hobby i sin bokhylla, och denna 

konsulteras gärna inför viktigare händelser.187 Nan Ingers Piglet återkommer ofta till en och 

samma bok som hjälp och kunskapskälla. Denna bok är Lars Lithanders Dressyrridning hoppning, 

som till och med presenteras som källhänvisning i det företal, undertecknat av Piglet själv, som 

inleder Sedan red jag Dunet.188 Piglet har dock ett kluvet förhållande till Lithander.Vissa av hans råd 

tycker hon är rent av dåliga,189 och hon kan även tänka sig att bjuda honom själv på goda råd.190 

Däremot anser hon att det inte vore helt orimligt för henne att vinna en dressyrtävling, när hon 

nu har ”följt Lithanders bok till punkt och pricka.”191 Även Karin läser mycket, och med ett 

speciellt syfte. När hon har tappat modet i ridningen kompenserar hon det genom att lära sig 

mängder av ridteori som hon använder för att imponera på och trycka ner kamraterna med.192 

Skönlitteratur tas dock inte upp som någon källa till kunskap, och i Britta rider Hubertusjakt kan 

man, som i citatet i min inledning, till och med hitta kritik mot genren. Detta har Ada Wester 

behandlat mer utförligt i sin intertextuella analys av bland annat Pahnkes böcker. 

       Protagonisterna använder sig även av sitt eget skrivande som ett stöd i sin utveckling som 

ryttare. Både Britta och Piglet skriver dagbok, och för båda har dagboksskrivandet delvis en 

praktisk betydelse. Britta, som har ”råkat ut för en del fåniga och orealistiska hästböcker” 

konstaterar samtidigt att det finns ”en massa jättebra böcker skrivna av verkliga hästmänniskor”. 

En sån vill hon själv skriva, och därför bestämmer hon sig för att föra dagbok under ett år. 

Denna dagbok använder hon sedan som stöd när hon skriver sin egen hästbok.193 Sedan red jag  

Dunet är skriven helt i dagboksform, och på ett ställe uppmuntras dagboksskrivandet av Piglets 

pappa, som påpekar att hon kan ha nytta av dagboksskrivandet när hon utbildar sin häst, för att 

”se hur hon utvecklas och vad [Piglet] gör för misstag.”194 

Slutsats

Vad gäller protagonisternas förutsättningar för att hålla på med hästar och ridning så kan man se 

en viss förändring med tiden. De tidiga protagonisterna kommer samtliga från en stabil 

medelklassbakgrund. De har inga större problem att få pengarna att räcka till för ridningen, och 

föräldrarna är mer eller mindre positiva till att de håller på med hästar så länge inte skolarbetet 
187 Pahnke 1966, 56; Pahnke 1986, s.135.
188 Inger 1972, s.7
189 Inger 1972, s.102.
190 Inger 1972, s.111.
191 Inger 1972, s.119.
192 Inger Östman 1976, s.16.
193 Pahnke 1966, s.51 f.f.
194 Inger 1972, s.17.
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drabbas. Flera har också hästkunniga familjemedlemmar som kan hjälpa dem med ridningen. En 

protagonist från slutet av perioden har arbetarklassbakgrund och saknar helt stöd hemifrån i 

ridningen. Det går inte att dra några tydliga slutsatser om detta är en trend, då det undersökta 

materialet är för litet och nästan alla övriga protagonister introducerades i böcker skrivna på 

sextiotalet. De flesta av de tidiga protagonisterna har tillgång till bra ridlärare med gedigna 

kunskaper. Dåliga ridlärare förekommer redan i de första böckerna, förekomsten ökar sedan på 

sjuttiotalet då bristen på kvalificerad hjälp också dyker upp som tema i böckerna. Protagonisterna 

har tillgång till både manliga och kvinnliga förebilder, och mellan protagonisten och den manliga 

förebilden finns i många fall ett underförstått romantiskt intresse.

       De undervisande inslagen i böckerna är av en rad olika typer. Förutom de berättande 

skildringarna av ridlektioner finns olika typer av inslag som antyder en ambition hos författarna 

att undervisa läsarna. Vanligt förekommande är att författaren skriver in korta förklaringar av 

faktakaraktär, och små tips som läsarna kan använda. Vissa av tipsen är så pass detaljerade att de 

liknar bruksanvisningar. En annan teknik är att låta läsaren följa en inlärningsprocess genom att 

beskriva protagonistens inre resonemang. Ibland har berättelsen som helhet ett tema som skildras 

på ett sätt som innebär att läsaren dels får ta del av den korrekta processen, och dels för se 

konsekvenserna av ett felaktigt handlande. Materialet är för litet för att dra några entydiga 

slutsatser om huruvida de undervisande inslagen ökar med tiden, däremot är det tydligt att 

författarnas intresse för att dela med sig av faktakunskaper påverkar andelen undervisande inslag i 

böckerna. Ridsportens förändring, och ungdomsboktrenderna under den undersökta perioden, 

avspeglas dock tydligt i hästböckerna.
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