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Inledning 

Efter att jag beslutat mig för att skriva min C-uppsats inom ämnet barnlitteraturforskning, 

med inriktning, illustrerade barnböcker, blev det ganska snart tydligt att det inte finns så 

mycket tidigare forskning i ämnet. Det är något som de forskare som har tagit sig an detta 

ämne också konstaterat. En av dessa är Lena Fridell som skriver att ”samspelet mellan 

text och bild i den illustrerade skönlitterära boken är mycket bristfällig” (Fridell, red. 

s.61). Barnboksforskningen har dock börjat uppmärksammas mer, men Ulla Rhedin 

skriver i sin avhandling Bilderboken på väg mot en teori att bilderboken inte fått något 

direkt utrymme inom litteraturforskningen förrän mot slutet av 1960-talet. Hon skriver att 

ämnet fortfarande är ett relativt sparsamt utforskat och ännu har inte någon ”vedertagen 

terminologi eller gemensamt synsätt etablerats” (Rhedin, 1992 s.15). Den illustrerade 

barnboken är ett speciellt medium genom att det utnyttjar både text och bild för att 

förmedla sitt budskap. Detta komplexa förhållande mellan verbal och visuell handling 

kan betraktas ur ett intermedialt perspektiv där tolkning och analys tar hänsyn till dessa 

två medium var för sig samt den helhet de skapar tillsammans. I antologin Intermedialitet 

Ord, bild och ton i samspel diskuterar Hans Lund hur text och bild kan förhålla sig till 

varandra. Han skriver att de kan tolka varandra, stå i dialog med varandra eller motsäga 

och begränsa varandra och att man därför alltid måste utgå från detta verbalvisuella 

perspektiv vid tolkning av illustrerade texter (Lund s. 56). Jag håller med Lund i detta 

resonemang även om jag kommer att lägga mycket fokus på bilden i min analys men jag 

avser även att koppla samman bild och text för en mer genomgående analys. Lund delar 

Edward Hodnetts uppfattning att illustreringar av historier har tre funktioner, nämligen att 

smycka och dekorera texten för att ge läsaren något att vila ögonen på en stund innan han 

eller hon läser vidare i handlingen. De kan även hjälpa att skapa en bild av karaktärer, 

föremål och miljöer åt läsaren och slutligen ytterligare belysa och tolka viktiga händelser 

och situationer i texten. En lyckad och genomtänkt illustration skapar en känsla av alla tre 

funktioner samtidigt (Lund s. 57). Dessa funktioner avser jag lyfta fram i de bilderböcker 

som ligger till grund för min analys. 
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Genom bilderbokens unika ställning att verka genom en kombination av verbal och 

visuell kommunikation ger den läsaren information på ett sätt som annan litteratur inte 

kan. Den beskriver genom bild och berättar genom ord vilket gjort att den uppskattas 

både av barn och vuxna vid lässtunder. Bilderna kan fungera som ett komplement till 

texten och ge barnen en känsla av delaktighet. Men de begränsar även fantasin eftersom 

bilderna ger visuella beskrivningar av karaktärer och miljöer som en icke illustrerad saga 

utmanar barnen att skapa i sin egen fantasi.  

  

Då många klassiska och populära sagor har illustrerats av ett flertal olika konstnärer finns 

det ett intresse i att analysera hur detta påverkar läsarens tolkning av sagan. Vilka 

episoder väljer illustratören att ta med? Lägger han/hon fokus på personerna, miljön eller 

någon specifik känsla t.ex.? Dessa är några av de aspekter som inverkar på hur sagan 

kommer uppfattas. Illustreringarna kan göra att sagan känns mer riktad mot en yngre 

läsarkrets eller vara mer tilltalande för äldre barn eller vuxna. Jag har för avsikt att 

analysera Den lilla flickan med svavelstickorna en saga av H.C. Andersen som sedan den 

trycktes första gången i mitten av 1850-talet getts ut i ett stort antal versioner både utan 

och med illustrationer. I min analys har jag tagit med fyra konstnärers illustrerade 

versioner av sagan. Jag vill belysa hur texten lämnar illustratören både med ett antal 

valmöjligheter, samt med ett antal problem och begränsningar då han eller hon åtar sig att 

i bild återge sagans handling och gestalter. Genom analysen hoppas jag kunna förtydliga 

hur bildkonstnärerna har hanterat dessa val och begränsningar på ett varierande sätt och 

hur deras lösningar i sin tur påverkar läsarens slutliga tolkning av sagan.  

 

Det har skrivits en hel del om kring H.C. Andersens liv och hans sagor. En bra 

utgångspunkt för att finna information om intressanta detaljer om hans liv och verk samt 

tidigare forkning går att finna på H.C. Andersen Centret 

(http://www.andersen.sdu.dk/index_e.html), en mycket utförlig internet sajt. Under 

rubriken ”De internationale H.C. Andersen konferencer” hittar man uppsatser som 

skrivits i samband med de två konferenser, 1991 och 1995, som anordnats bland annat för 
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att öka kunskapen om Andersens mångfaldighet och höja hans status vid utländska 

universitet där man främst känner till honom som barnboksförfattare. Två böcker,  

Andersen og Verlden samt A Poet in Time, har getts ut där ett urval av dessa uppsatser 

presenteras. Några av dessa uppsatser är, ”Dubbelartikulationen i H.C. Andersens 

eventyr” av Soren Baggesen och ”Translation of  Style: Transformation or Creation” av 

Hans Götzsche. Sajten är otroligt utförlig och en bra bas att utgå från om man vill lära sig 

mer om H.C Andersen 

 

 Vill man läsa om Andersens liv och karriär har Elias Bredsdorff tecknat ett ingående 

porträtt av författarens liv och arbete där bakgrundshistorik kring hans sagor står att 

finna. Några mycket kända sagor har stått till grund för intermediala analyser, så som 

Tummelisa och Den fule ankungen. En av de forskare som har tagit sig an detta är Maria 

Nikolajeva. Hon har i boken Bilderbokens pusselbitar betraktat olika illustratörers 

tolkningar av ovanstående sagor ur ett bild-text perspektiv. Jag har delvis utgått från 

Nikolajevas text i min uppsats men till skillnad från henne har jag valt en saga utan 

mystiska och fantastiska element och koncentrerat mig på en saga med vardags motiv. 

Den lilla flickan med svavelstickorna är en tragisk och tårdrypande historia om fattigdom 

och en liten flickas död. I antologin Bilden i Barnboken har Lena Fridell också analyserat 

olika illustratörers utgåvor av Sagorna Kejsarens nya kläder, Svinaherden och 

Prinsessan på ärten och Snödrottningen.  

 

Kort historik kring tillkomsten av Den lilla flickan med svavelstickorna 

Som de flesta av H.C. Andersens sagor skrevs Den lilla flickan med svavelstickorna i 

första hand inte till barn och var inte heller illustrerad, men i och med en ökad 

uppskattning för hans sagor, samt ökade möjligheter att trycka illustrerade böcker, finns 

de flesta av hans sagor nu utgivna både som samlingsvolymer och enskilda sagoböcker, 

både sparsamt illustrerade och bildrika. I Elias Bredsdorffs biografi över H. C. Andersens 

liv, H.C. Andersen Människan och diktaren, berättas att H. C. Andersen tillbringade en 

tid i England och att han efter återkomsten till Danmark skickade fem sagor till sin 
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förläggarvän, Richard Bentley med avsikt att dessa skulle tryckas och sändas ut som 

julhälsningar till hans vänner i England. Bentley ansåg dock att det var för tunt för att ges 

ut och lade till två sagor. Strax före nyåret 1848 utgavs bandet med dessa sagor i engelsk 

översättning med titeln, A Christmas Greeting to my English Friends. I Danmark däremot 

lade H. C. Andersen endast till en saga innan boken utkom i mars 1848. Denna extra saga 

var Den lilla flickan med svavelstickorna (Bredsdorff s. 269). En detalj som skiljer sagan 

om Den lilla flickan med svavelstickorna från Andersens andra sagor är att den är den 

enda som är skriven med en illustration som utgångspunkt. Hans andra sagor var antingen 

adaptioner av gamla (danska) folksagor eller uppdiktade helt av Andersen själv. Men 

Andersen inspirerades alltså att skriva Den lilla flickan med svavelstickorna av ett 

träsnitt. Han hade av en händelse sett en bild på ett träsnitt av en konstnär vid namn J. T. 

Lundbye. Han fick sedan detta träsnitt, tillsammans med två andra, skickat till sig med en 

förfrågan om han ville skriva en saga med ett av dem som utgångspunkt (Bredsdorff s. 

274). Detta resulterade alltså i sagan Den lilla flickan med svavelstickorna.  

 

Frågeställningar och metod 

Under mitt arbete har jag ställt mig ett antal grundläggande frågor. Hur avgörande är 

bilderna för tolkningen av sagan? Tillför de något annat än ett dekorativt element? Spelar 

bildtätheten in på hur sagan uppfattas? Kliver någon av illustratörerna utanför de givna 

beskrivningarna och lägger till egna detaljer? Vilka händelser illustreras? Vilka väljs 

bort? Är människorna stereotypa/schabloner eller personliga/individualistiska? För att 

kunna dra några slutsatser kring dessa frågor har jag lagt stor fokus på illustrationernas 

berättarperspektiv samt person- och miljögestaltning. Dessa aspekter har stor betydelse 

för hur sagan uppfattas av läsaren.  

 

Jag avser alltså att genom att analysera de fyra versionerna var för sig, först övergripande 

och sedan med hjälp av George Cavallius1, analysschema i Bilden i barnboken med bland 

                                                
1 George Cavallius arbetade då han medverkade i antologin Bilden i Barnboken som universitetslektor vid 
konstvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 
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annat med hänsyn till bildernas komposition och stil. Därefter vill jag fördjupa analysen 

och gå in på persongestaltning, miljöbeskrivning och synvinkel, detta med hjälp av 

tidigare bilderboksanalyser och slutligen knyta samman text och bild för att kunna dra 

slutsatser kring hur de olika illustratörerna skapat sint egen version av sagan. Jag har 

avsiktligt valt att inte lägga fokus på konstvetenskapliga termer och grepp vad gäller 

genre och stildrag utan bara betrakta bilderna så som de uppfattas av läsare utan specifika 

konstvetenskapliga kunskaper och jämföra dem med varandra och i förhållande till 

texten. Eftersom jag inte hittat några tidigare analyser av valda saga med liknande en 

intermedial utgångspunkt som jag avser göra i mitt arbete så kommer jag istället hänvisa 

till några liknande analyser av några andra av H.C. Andersens sagor som gjorts av Maria 

Nikolajeva och Lena Fridell. Precis som dem kommer jag inte att lägga allt för stor vikt 

på mottagarens (läsarens) roll bortsett från konstateranden om anpassning av 

illustreringarna för en yngre eller äldre publik. Mitt intresse ligger först och främst hos 

samspelet mellan text och bild.  

Tidigare forskning och litteratur 

I boken Bilderbokens pusselbitar analyserar Maria Nikloajeva olika illustrerade versioner 

av H.C. Andersens Tummelisa. Hon analyserar den ur ett intermedialt perspektiv. Mitt 

syfte med analysen av Den lilla flickan med svavelstickorna påminner om Nikolajevas 

analys. Hon ställer också frågor kring illustratörens val, personskildring och 

berättarperspektiv vilket gör att jag då och då kommer referera till henne. Gustaf 

Cavallius bildanalysschema (se bilaga 1), i kapittlet ”Bilderbok och bildanalys” i 

antologin Bilden i bilderboken, som han använder för att göra en ingående analys av 

sagoboken Sagan om det röda äpplet har jag beaktat i min inledande analys. Detta 

schema används för att betrakta bildernas möjlighet att självständigt skapa en historia 

samt för att kartlägga bildernas strukturella egenskaper. Nästan all fokus ligger alltså 

enligt denna analysmetod på bildernas komposition, färgskala, rörelser, associationer, stil, 

sociala värderingar och så vidare. Först i slutet läggs texten till som aspekt och då främst 

med hänsyn till hur den, tillsammans med bilderna, skapar en helhet. Min analys utifrån 

detta schema kommer dock inte följa Cavallius schema till punkt och pricka eller vara 
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lika ingående som hans analysexempel. Detta beror delvis på att det inte är där min 

huvudsakliga fokus ligger och även på grund av att Den lilla flickan med svavelstickorna 

inte är lika kompositions- och stilmässigt lämpad för denna typ av analys. Detta innebär 

dock inte att det inte finns viktiga och intressanta detaljer att beröra med Cavallius hjälp. 

I samma antologi analyserar Lena Fridell, i kapitlet ”Text och bild, några exempel” bland 

annat Kejsarens nya kläder och Svinaherden av H. C. Andersens med avseende på just 

text och bild förhållanden. Hennes arbete har precis som Nikolajeva likande ambitioner 

som mitt. Dessutom pekar hon på hur bristfällig forskningen varit inom detta område, 

trots att illustrerade böcker funnits under mycket lång tid (Fridell, red. s. 61) vilket jag 

själv upptäckte då jag letade sekundär litteratur till min uppsats. Slutligen kommer jag 

även beröra Ulla Rhedins avhandling, Bilderboken på väg mot en teori, och till viss del 

hennes andra bok Bilderbokens hemligheter, där hon behandlar bilderböckernas unika 

möjligheter och komplxitet. Annan sekundär litteratur kommer att presenteras löpande 

allt eftersom i texten. 

 

Den lilla flickan med svavelstickorna 

För att genomföra mitt syfte har jag valt ut fyra versioner av Andersens saga. Två av 

vilka ingår i samlingsvolymer med några andra av hans mest kända sagor. De två andra är 

enskilda sagoböcker. Urvalet skedde med tanke på utgivningsår, de versioner jag 

analyserats är spridda mellan mitten av 1970-talet och 2005. Jag ville se om det fanns 

skillnad mellan äldre och nyare versioner i stil och bildval. Jag har även tagit med en 

isländsk översättning för att se om denna skiljer sig från de svenska speciellt med tanke 

på miljöskildring. 

1. ur H.C. Andersens bästa sagor, med illustrationer av Svend Otto, 2004 8:e uppl. 

(1975) 

2. Flickan med svavelstickorna, med illustrationer av Jan Gustavsson, 1989 

3. ur Hans Christian Andersen Sagor och berättelser, med illustrationer av Malene 

Laugesen, 2005 
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4. Den lilla flickan med svavelstickorna, H.C. Andersen, med illustrationer av 

Thórarinn Leifsson, 2004 

 

Övergripande bildanalys 

I de fyra versionerna av Den lilla flicka med svavelstickorna som jag inbegripit i min 

analys ligger Otto och Gustavsson närmast varandra i stil och antal illustrationer, 

Laugesens stil och layout har en helt annan karaktär och det samma gäller Leifsson även 

om antalet illustreringar är stort. Jag kommer här att ge en övergripande analys hur de 

olika illustratörerna tagit sig an uppgiften att bildsätta Andersens saga. 

 

Svend Otto 

Otto illustrerar genom tolv bilder plus en på titelsidan. Bilderna täcker drygt en halvsida 

och deras storlek gör att texten nästan ges en sekundär kvalitet. Bildstorlek, bildtäthet och 

detaljrikedom gör att sagan nära på kan tolkas utan texten vilket placerar denna version 

nära en ”illustrerad bilderbok” där ord och bild mer eller mindre upprepar varandra. 

Denna definition har hämtats ur Bilderbokens pusselbitar där Nikolajeva inledningsvis 

diskuterar andra forskares kategoriseringar av barnböcker. (Nikolajeva s.19) I denna typ 

av bilderböcker har alltså texten och bilden ett mer eller mindre lika stort 

berättandevärde. De kan med andra ord berätta handlingen var för sig men tillsammans 

fyller de i de små luckor som trots allt uppstår i de enskilda medierna och skapar en mer 

komplex historia än de kan förtälja var för sig. Varken text eller bild är primär utan de 

förefaller som om de uppkommit i totalt samspel. 

 

Otto använder en relativt realistisk stil men som är mer tidsbunden än tydligt 

platsbunden. Att handlingen är förlagd till Andersens 1800-tals miljö syns på klädsel och 

andra föremål men däremot är platsbundenheten, Danmark inte lika uppenbar utan kunde 

vara vilken västerländsk stad som helst (se bilaga, bild 2). Flickan personifieras något 

medan andra människor som rör sig i staden förblir anonyma och så gott som ansiktslösa. 
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Han använder sig av ett betraktande perspektiv där flickan är den centrala figuren även 

om hon i många fall illustrerats bakifrån vilket skapar känslan att man får ”se genom 

hennes ögon” utan att det betraktande perspektivet överges (se bilaga, bild 3). På en bild 

bryter Otto sin fokus på flickan och avstår från att avbilda henne. Istället visar han hennes 

hem, det lilla vindsrummet där vinden tar sig in genom sprickorna i taket, dit hon inte 

vågar gå utan att ha sålt några stickor. Otto eliminerar henne ur bilden för att skapa en 

distinktion mellan flickans tankar på hemmet och hennes synvillor, i vilka bilder hon 

finns med, då hon försöker värma sig i ljuset av svavelstickorna.  Ytterligare en gestalt 

ges en mer personifierad prägel; mormodern som kommer för att föra barnet upp till gud. 

Hon står leende framför flickan som står på knä med en brinnande sticka i handen. Sista 

bilden illustrerar morgonen efter då förbipasserande hittar den ihjälfrusna flickan med 

sina utbrunna stickor. Otto väjer dock från att gestalta flickan och låter bara läsaren ana 

att det är henne skaran av människor står böjda över (se bilaga, bild 4). 

 

Ser man till bilderna som en sekvens så märker man att Otto skapar en känsla av ökande 

ensamhet och förtvivlan hos flickan genom att med varje bild närma sig henne lite mer 

och samtidigt reducera bakgrunden och skala bort detaljer och människor. När flickan 

sätter sig ner intill husväggen och börjar stryka eld på svavelstickorna är hon ensam mot 

en grå vägg medan snön yr omkring henne. Bilderna fram till dess har främst gått i en 

kallare gråskala med endast ett varmt gult sken ur fönstren hon passerar. Men då hon 

hallucinerar om den varma kaminen, det dukade julbordet med gåsen som hoppar mot 

henne och den fina julgranen blir färgerna varmare och rikare. För att förtydliga att det 

inte är verklighet det flickan ser i stickans sken har Otto i det två första synvillorna 

tecknat husväggen som en ram runt det flickan ser. Synen med granen figurerar däremot 

som den enda närbilden. Den avslutande bilden har en något annan tonalitet än övriga 

bilder av staden. Den är lite ljusare och människornas kläder är mer färgrika kanske 

vilket ger känslan av att natten nu övergått i morgon.  
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Jan Gustavsson 

Gustavsson illustrerar sagan med elva bilder som likt Otto täcker en halvsida förutom två 

som tar upp ett heluppslag med en liten textruta och ytterligare två som är cirkelformade. 

Även i denna version ges alltså bilden ett stort utrymme men upplevs inte riktigt lika 

dominerande över texten som getts ett större typsnitt och placerats mitt på vänster 

helsida. Valet att placera illustrationerna på höger sida och texten på vänster skriver 

Nikolajeva är den konventionella metoden och konstaterar även att det är vanligt att 

genom inramning av bilder skapa en känsla av distans (Nikloajeva s. 96). Betraktar man 

Gustavssons illustrationer med detta i åtanke kan man ana en medvetenhet i valet att 

bryta ut två av bilderna stilmässigt och låta rama in dem. Den första bilden är en närbild 

av flickan där hon håller en utbränd sticka i handen. Det är en bild som personifierar 

flickan, som gör henne mer verklig. Den andra visar henne ihjälfrusen, lutad mot 

husväggen med de utbrända stickorna omkring sig. Eftersom den första av bilderna 

skapar en känslomässig närhet till flickan och den andra avbildar det problematiserade 

ämnet, döden, ter det sig naturligt att Gustavsson valt att distansera dem med en ram.  

 

Hans illustreringar har alltså en realistisk person- och miljögestaltning men likt Otto en 

tydligare tidsbestämdhet än platsbestämdhet. Kanske kan man med goda kunskaper om 

arkitektur ana sig till att handlingen är förlagd i Danmark, men för de flesta läsare är 

dessa detaljer nog för svåra att urskilja. Gustavsson använder sig däremot av en något 

annorlunda teknik för att separera verklighet från synvillor jämfört med Otto. Istället för 

att låta husväggen bilda en ram till flickans syner lyfter Gustavsson ut de föremål flickan 

”ser” och gör dem till en sorts förgrund bakom vilken väggen anas (se bilaga, bild 5). 

Detta gäller de två första synvillorna där läsaren, som hos Otto, intar en position bakom 

flickan. Synen med julgranen har även här en annan karaktär och tar upp ett helt uppslag 

där distinktionen mellan verklighet och fantasi inte är tydlig. Här sitter flickan på knä 

snett bakom granen som tornar stor och utsmyckad över drygt ena bildhalvan. Nästa 

händelse har illustrerats av Gustavsson, Laugesen och Leifsson, men hoppats över av 

Otto. Den visar en stjärna falla på natthimlen och leder på så sätt handlingen framåt mot 
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flickans död. Men vikten av denna händelse kan inte förstås utan stöd i texten där läsaren 

får veta att mormodern berättat för flickan att ”’När en stjärna faller, stiger en själ upp till 

Gud’” (Andersen, Opal, 2001 s.105). Gustavsson illustrerar mormodern, inte som en 

gammal kvinna, utan som en ängel med stora svepande vingar och ett ljussken omkring 

sig. I handen håller hon en röd ros och på toppen av vardera vingen sitter en vit fågel. När 

mormodern svävar över hustaken med barnet i famnen håller denna ros högt i luften. Han 

har med andra ord valt att lägga till detaljer som inte finns med i texten. Sista bilden ger 

så en närbild på flickan som ligger lutad mot husväggen med utbrunna stickor och ett par 

vita fjädrar runt sig. Här skyddas inte läsaren mot bilden av det döda barnet med en 

skyddande mur av människor. 

 

Malene Laugesen 

Laugesens illustrationer skiljer sig stilistiskt sett ganska mycket från de övriga 

illustratörerna. Hon återger historien i åtta bilder av varierande storlek från halva uppslag 

till mycket små. Hennes bilder är inte heller lika verklighetstrogna som Ottos och 

Gustavssons utan mer stiliserade. Hon leker mer med perspektiv och synvinklar bland 

annat genom att placera flickan i halvfigur i ett nedre bildhörn, eller vinkla bilden i ett 

grod- eller fågelperspektiv. Eftersom bilderna är relativt orealistiska blir inte heller 

tonvikten på distinktionen mellan verklighet och fantasi hos flickan lika påtaglig. Bilden 

av den första hallucinationen med kaminen påminner dock om Ottos där husväggen får 

bilda en sorts ram runt synen. Bilden där flickan ser gåsen komma emot sig ges dock en 

känsla av att flickan står uppe på det enorma bordet och sedan alldeles under den stora 

julgranen. Hon tycks med andra ord stå inne i sina hallucinationer, delaktig i dem, inte 

bara betraktande. Himlafärden med mormodern är snarare lekfull än allvarsam och 

högtidlig genom att barnet och mormodern tecknas underifrån där, de hand i hand, tycks 

dansa i luften (se bilaga, bild 6). Laugesen har även hon gett mormodern änglavingar men 

i betydligt mindre skala än Gustavsson. Hon har slutligen valt att visa den döda flickan 

lutandes mot husväggen ur ett fågelperspektiv medan en skara människor kan anas stå 

och betrakta henne i bildens nederkant (se bilaga, bild 7).  
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Thórarinn Leifsson 

De mest annorlunda illustrationerna, både vad gäller stil och val av händelser att teckna, 

har Leifsson presenterat. Genom att göra miljön mer abstrakt finns ingen känsla av tid- 

eller platsbundenhet och genom dess ljusa toner i grått och vitt har Leifsson låtit varje 

bild täcka hela uppslaget med texten flytande ovanpå. Det finns endast en bild som bara 

är en helsida stor och lämnar vänstra sidan vit för texten, flickans hallucination av 

julbordet med gåsen (se bilaga, bild 8). Personskildringen är mer abstrakt och komisk än 

Ottos och Gustavssos bilder men ändå inte lika Laugessons. Jag uppfattar dessa 

illustrationer som mer åt det groteska hållet där Laugesson har mer av en ”dockaktig” stil. 

Flickan är inte liten och söt utan ser mer oproportionerlig och klumpig ut. Huvudet är 

stort jämfört med kroppen och perspektivet är skevt, som om man ser henne både 

framifrån och från sidan på en och samma gång. Fokusen ligger helt klart på flickan och 

hennes upplevelser under nyårsnatten. Det är bara pojken som springer iväg med hennes 

ena träsko som placerar henne i en miljö där andra människor rör sig. Bortsett från denne 

pojke är det ingen annan människa med på bilderna utom mormodern som avbildas då 

flickan dör. Leifsson blandar helfigursbilder med närbilder och detaljbilder på flickans 

händer och på svavelstickorna. Bilderna är statiska utom den nämnda med pojken och 

skon som har en känsla av rörelse. Slutligen finns där även en bild som endast ger en 

projektering av flickans skugga mot väggen som hon står intill. Leifsson bryter mer än de 

andra från det Nikolajeva i Bilderbokens pusselbitar kallar det ”allvetande visuella 

perspektivet” (betraktarens perspektiv) till flickans perspektiv. Skuggbilden och bilderna 

på flickans händer är exempel på detta (se bilaga, bild 9). Leifsson är den ende som väljer 

att inte avbilda kaminen som flickan ”ser” då hon tänder den första stickan men visar som 

de andra de övriga synerna. Dessa liknar de andra konstnärernas utförande för att skapa 

känsla av illusion, men synen med julmiddagen och gåsen som tycks komma emot 

flickan är något annorlunda. Det är alltså den enda bilden som endast täcker en sida (och 

används även som omslags och försättsbild) men det som jag anser gör den något udda är 

att gåsen inte är en stekt gås utan fortfarande ser levande ut med huvud, fötter och fjädrar 

trots att den har en stor kniv och en gaffel i ryggen. Precis som i de andra bilderna 
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avslöjas inte heller här något om plats och tid genom att bilden inte har någon interiör 

utan istället ser föremålen ut att sväva nära på direkt ovanför flickans huvud med gåsen 

som central fokaliseringspunkt.  

 

Analys utifrån Cavallius schema 

Med utgångspunkt i George Cavallius bildanalysschema avser jag nu att närmare gå in på 

de fyra konstnärernas illustreringar med hänsyn till schemats olika punkter. Jag kommer 

att göra detta i en direkt jämförelse mellan de fyra utgåvorna istället för att behandla dem 

var för sig för att mer direkt kunna peka på likheter och skillnader i utförandet av 

bilderna. Det första man bör göra, enligt Cavallius, är att betrakta bilderna med hänsyn 

till deras komposition, något han definierar som den visuella uppbyggnaden eller ”en 

benämning av bildens betydelse och uttryck utifrån bildelementens färgmässiga och 

formala relationer” (Fridell, red. s. 33). Han skiljer vidare på komposition och 

association, vilken förklaras som ”allt som bilderna kan sägas föreställa och de tankar 

som är knutna till detta” (s. 33). Cavallius understryker dessutom att det är genom att 

fokusera på kontraster och likheter som analyser bör utformas eftersom det ofta är 

kontraststyrkan som avgör intrycket av bilderna.  

 

Den första punkten på Cavallius schema är färg, med betoning på ljushet, mättnad, 

tonalitet, klarhet och styrka. Det finns inga direkt stora kontraster vad gäller färgsättning i 

någon av böckerna utan alla har en något dämpad kvalitet. Inga verkligt klara, mättade 

färger används vilket jag tolkar som en anpassning till sagans handling. Den som skiljer 

sig något är Leifssons version eftersom denna inte ger någon tydlig bakgrund mer än som 

en sorts skuggbild av tegelväggar eller gatlyktor (se bilaga, bild 10). Men inte heller 

denna version innehåller starka färger annat än ögonen och munnarna hos karaktärerna. 

Alla utom Leifsson utnyttjar kalla vs. varma färger för att skapa kontrast mellan kylan 

ute, där flickan befinner sig, och värmen inomhus. Ur fönster lyser ett varmt gult sken 

medan snön och himlen har en blå-grå ton. I flickans syner når dock värmen ut genom 
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väggarna och lyser upp hennes kalla värld. Där Gustavsson och Laugesen fortfarande 

håller sig till det gula skenet så skapar Otto en markering mellan verklighet och illusion 

genom att låta dem gå i röda toner. Denna färg återkommer i kaminen, i väggen i hemmet 

med det dukade julbordet och vinglasen som står på det samt i ornamenten i julgranen. 

Denna röda färg finns även i ränderna på flickans småsyskons täcke i bilden där hon 

tänker på hemmet. Han knyter även samman henne till miljön genom att låta en 

horisontell, bl.a. linje sträcka sig längs husväggen intill vilken hon sitter med det knyte 

med svavelstickor hon håller i famnen. Slutligen är det värt att notera att Otto, 

Gustavsson och Laugesen markerar skillnaden mellan natt och morgon genom att låta 

färgerna bli lite ljusare och klarare på den sista bilden när flickan hittas av de 

förbipasserande människorna. Hos Leifsson har bakgrundstonerna samma ljusa grå ton 

även om man får en aning av en mörkare vinternattshimmel på de två bilder som visar 

stjärnfallet som flicka ser. Inga andra indikationer på tid på dygn eller väder ges av 

Leifsson. 

 

Härnäst analyseras form, både hos individuella figurer och sammansatta enheter. Här 

finns en något mer markant skillnad mellan de olika upplagorna. Otto använder sig 

mycket av raka linjer som binder föremål och byggnader samman. Det gäller husens 

gavlar, fönster, trottoarer, golvplankor och randiga möbler. Däremot skapas en kontrast 

till flickan och hennes syner som är rundare och mer organiska. Gåsen och kaminen är 

svällande och synerna med mormodern innehåller inga räta linjer alls då där inte finns en 

markant bakgrund så som husfasader eller interiörer. Gusstavsson å sin sida arbetar mer 

med rutmönster än linjer. Det finns ett genomgående mönster av rutor i tegelstenar, i 

flickans sjal och hennes lappade kläder och i fönsterrutorna. Även i julgranen finns små 

fyrkantiga ramar upphängda och kaminens lucka har fyrkantiga hål. Han binder även 

samman flickan, staden och hennes upplevelser genom att låta hennes trasiga kläder och 

hennes lätt lockiga hår ha samma outline som snön på fönsterkarmar och tak, som pälsen 

hos en lösspringande hund, som julgransglittret och smällkaramellerna, som kaminens 

mönster, som mormoderns och duvornas vingar samt som svansen på stjärnan som faller. 

Precis som hos de två tidigare är flickan i Laugesens bilder den enda människan som går 
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utan hatt eller mössa vilket skiljer henne från mängden. Men hennes mer stilistiska bilder 

bygger främst på ett spel mellan halvcirklar och raka linjer. Kvinnorna har mer rundade 

former och mannen mer linjära. Laugesen använder dessutom pyramidformer för att leda 

läsarens blick mot det väsentliga i bilden. Detta är tydligt i synen med granen som bildar 

en pyramid upp mot dess toppstjärna och flickan endast skymtar i bildens nederkant där 

hon tittar upp mot granens topp. Denna känsla kommer igen i bilden med stjärnan som 

faller. Här visas flickan endast delvis i ena hörnet, blickandes upp mot himlen. Genom att 

låta husknuten bilda en diagonal från flickan upp mot stjärnan som i sin tur bryter linjen 

ner i en diagonal i andra riktningen med sin svans leds läsaren in i bilden. Slutligen 

skapas ytterligare en pyramidform av det dagsljus som delvis faller över flickan där hon 

sitter död mot väggen och människorna syns betraktandes i bildens nedre kant (bild 7). 

Slutligen Leifsson, hos vilken form inte är lika framträdande som i de andra versionerna. 

Eftersom bakgrunden inte tillskrivits lika stor betydelse i Leifssons illustrationer finns det 

inte många former att finna samband mellan men det finns dock en antydan till 

rutmönster i de skugglika fönsterrutor och tegelväggens stenar som markerar att ho trots 

allt befinner sig i en stadsmiljö. Hos flickans och mormoderns ansikten finns också 

tydliga former. Ögon och munnar skapar halvmåneformar i blått, vitt och rött men de 

speglas inte direkt i andra föremål.  

 

Punkt tre i Cavallius analysschema är mängd som hänvisar både till storlek och till antal. 

Eftersom flickan avbildas ensam på de flesta bilderna hos de fyra illustratörerna finns det 

inte så mycket att säga om storlek och antal. Visserligen kan flickan upplevas liten 

gentemot staden hos Otto, Gustavsson och Laugesen men detta är snarare en känsla än en 

verklig storleks relation och uppkommer snarare genom val av perspektiv där flickan 

vandrar längs gatorna i staden, placerad i bakre delen av bildplanet. Det är endast 

julgranen som är orealistiskt stor i dessa tre utgåvor, och hos Otto och Laugesen är även 

gåsen enorm. Detta bidrar till att förstärka texten där flickan i sin hunger tycker att gåsen 

kommer vaggande, stor och fet emot henne. Återigen är det Leifsson som sticker ut 

genom sin avsaknad av platsbundenhet. Genom att inte man här inte har en tydlig 

bakgrund att relatera flickans storlek till. Hos Otto finns även en förändring i 
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storleksförhållande i de två bilderna på flickan och mormodern. I den första ter sig 

mormodern normalt stor i förhållande till barnet, men när hon sedan i nästa bild svävar 

upp mot himlen med flickan i sin famn är storleksförhållandet mellan dem mer markant. 

Mormodern upplevs nu som stor och beskyddande. 

 

När det kommer till rumsliga förhållanden kan enligt Cavallius detta beröra både läge 

och vinkel men jag anser att lägesförhållandet är av större intresse i de analyserade 

böckerna och kommer därmed bara beröra detta här. Det vanligast förekommande i 

bilderna hos alla fyra konstnärer är att placera flickan i förgrunden av bilden. Hon tar 

plats i det främre bildplanet vilket skapar ett spänningsläge mellan henne och det som 

sker runt omkring. I ett par bilder i början av varje bok finns hon dock i mitten av 

bildplanet och skapar en sorts mittaxel kring vilken stadens människor rör sig (utom hos 

Leifsson som inte avbildar staden och dess människor). Dessutom befinner hon sig både 

hos Otto och hos Gustavsson i en hopkrupen position när hon intagit sin plats invid 

husväggen, vilket gör att hon blir en passivt väntande figur. Hos Laugesen avbildas hon i 

vissa fall inte i helfigur utan skymtar endast fram i nedre bildhörnet och blir på så sätt 

underordnad det som sker omkring henne. Synerna tillåts däremot i alla utgåvorna få en 

väldigt central position, det är de som fångar vår uppmärksamhet och riktar den indirekt 

bort från flickan, som vi dock vet är den som direkt upplever dessa.  

 

Rörelse är en mer komplicerad aspekt att återskapa i bildkonst. Eftersom bilder är ett 

statiskt medium måste illustratören använda sig av en variation av metoder för att skapa 

en känsla av rörelse hos personer eller objekt. Cavallius skiljer mellan, figuravgränsad 

rörelse, förflyttning, kinetisk rörelse, perspektivväxling samt scenväxling (Fridell, red. s. 

41-2). Även rörelse är sparsamt förekommande i sagan men finns i vissa händelser så 

som då flickan tvingas springa över gatan för att undvika att bli påkörd av de 

framrusande droskorna, hos gåsen som hoppar ner från middagsbordet, i stjärnan som 

faller och slutligen i himlafärden.  
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Figuravgränsad rörelse används i alla fyra utgåvor och ”syftar på intrycket av inneboende 

rörelse och riktning hos en bestämd figur” (Fridell, red. s. 40). Denna typ av rörelse kan 

ses i människornas öppna positioner där armar och ben är riktade at olika håll. Leifsson 

har lyckats med att skapa denna känsla av rörelse där pojken springer iväg med flickans 

ena sko. Flickan på vänster bildsida står i en statisk position och betraktar pojken som 

tycks vara på väg att springa ut ur bilden på den högra sidan. Hans kropp är tecknad som 

i rörelse med sitt ena ben lyft i vinkel bakom kroppen och ena armen höjt i triumf med 

flickans sko i handen. I denna bild kan genom figurernas kroppsliga positioner och deras 

placering på bildrutan få en känsla av rörelse. Även gåsen hos Gustavsson och Laugesen 

som har benen spretande åt sidorna och duvorna hos Gustavsson vars vingar är öppna.  

 

Förflyttning menar Cavallius används främst i actionserier och återfinns inte hos någon 

av de studerade sagorna. Kinetisk rörelse är också direkt utnyttjad i sagans illustreringar, 

då denna rörelse fastställs bäst genom att betrakta ett uppslag i kombination med ett 

annat. Man betraktar intrycket av läges- eller ställningsförändring mellan figurer i en bild 

och nästa. Glappen mellan bilderna i ”Den lilla flickan med svavelstickorna” är för stora 

för att denna effekt ska uppnås. 

 

Perspektivväxling framträder tydligast i de bilder där flickan rör sig längs stadens gator 

d.v.s. avståndet växlar samt i de bilder där hon sitter intill husväggen men man ser henne 

ur olika vinklar, till exempel framifrån och sedan bakifrån eller ur först i nivå med henne 

och sedan ur ett fågelperspektiv. Scenväxlingar, d.v.s. växling mellan inomhus och 

utomhus eller ett rum till ett annat, kan man kanske klassificera flickans illusioner då hon 

upplever att väggarna öppnar sig inför henne och visar vad som finns där innanför.  

 

Text och bild relationer 

Genom att analysera Ottos, Gustavssons, Laugesens och Leifssons illustreringar av H.C. 

Andersens, Den lilla flickan med svavelstickorna enligt Gustav Cavallius bildanalys 

schema har jag främst fokuserat på bilderna som sådana. Jag har däremot inte tagit någon 
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större hänsyn till relationen mellan text och bild. Men eftersom jag anser att bilderböcker 

har en intermedial struktur känns det nödvändigt att se hur detta förhållande påverkar 

helhetsupplevelsen av sagan. Detta gör även Maria Nikolajeva i Bilderbokens 

hemligheter, Lena Fridell i Bilden i barnboken, där de betraktar illustratörens val och 

genomför en analys av ett par sagor med olika illustratörer. Ytterligare aspekter hos de 

illustrerade barnböckerna lägger Ulla Rhedin fram i sina analyser kring tematik i 

avhandlingen Bilderboken på väg mot en teori. Hon och Fridell har valt att skapa ett antal 

definitioner på olika typer av bilderböcker för att tydliggöra att alla inte ser lika dana ut 

eller har tillkommit på samma grunder. Jag har tagit fasta på Fridells distinktion mellan 

rena bilderböcker utan text, böcker där texten är sekundär till bilderna, de där text och 

bild tillkommit parallellt med varandra samt böcker där bilden är sekundär till texten. 

Den sista varianten innebär dock enligt Fridell inte att de alltid är sparsamt illustrerade 

eller endast har dekorativa bilder utan kan även vara av den sorten som tillför något och 

för handlingen framåt (Fridell, red. s. 62-4). 

 

De utgåvor av H.C. Andersens Den lilla flickan med svavelstickorna som jag har tagit 

med i min analys tillhör alla den sista av nämnda kategorier även om de ser lite olika ut i 

sina utformningar. I min jämförelse har jag konstaterat att Otto och Gustavsson ligger 

relativt nära varandra i stil och bildtäthet. Deras illustreringar har en realistisk framtoning 

mot Laugesens mer stiliserade och fantasifulla stil. Enligt Nikolajeva finns det en 

koppling mellan antalet bilder och dess dekorativa funktion. Ju fler bilder desto mer 

dekorativa blir de (Nikolajeva s.96). Jag vill påstå att detta antagande inte alltid 

överensstämmer utan man även måste betrakta detaljrikedomen i illustreringarna. Ett 

fåtal mindre detaljerade illustrationer skapar enligt mig mer av en dekorativ känsla än en 

saga med fler bilder som ackompanjerar texten. Däremot håller jag med Nikolajeva att 

vissa illustratörer lyckas genom dynamiska och detaljerade bilder kan fånga en sagas 

andemening i ett fåtal bilder. I de sagor jag analyserat vill jag påstå att Laugesens och 

Leifssons illustrationer inte fångat sagans andemening utan att de istället har en mer 

dekorativ effekt. De förstärker sagans nyckelepisoder, men kan inte på egen hand återge 

den. Både Otto och Gustavsson närmar sig å andra sidan, genom bildtäthet och 
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detaljrikedom, att kunna berätta sagans handling utan att läsaren behöver ta stöd i texten 

även om deras huvuduppgift är dekorativ.  

 

Ulla Rhedin som är en framträdande barnlitteratur forskare i Sverige menar att vissa 

bilderböcker kan uppfattas som estetiska verk, som likt andra gestaltande konstformer vill 

”berätta, levandegöra, gestalta och underhålla” (Rhedin1992 s.10-11). Den moderna 

bilderboken kan vara symbolisk och mångtydig och har börjat behandla tidigare 

tabubelagda ämnen så som skilsmässa och döden. Hon talar inledningsvis i sin 

avhandling Bilderboken på väg mot en teori om hur den moderna bilderboken allt oftare 

behandlar existentiella problem och speglar en mer orolig och svår barndom som inte 

alltid resulterar i lyckliga slut. Rhedin menar att bilderboken provocerar den vuxna 

förmedlaren genom sitt ämnesval vilket skapar frågor kring moral, lämplighet och 

huruvida barn kan hantera dem över huvudtaget (s.11). Rhedin skapar en kontrast mellan 

denna typ av bilderbok och de mer traditionella, bildrika och underhållande nyutgåvorna 

av klassiska folksagor. Dessa har också ofta ett pedagogiskt budskap att förmedla barnet 

men strävar efter att göra det på ett sagobetonat och lustfyllt sätt.  

 

Rhedin skriver även i Bilderbokens hemligheter att den moderna bilderbokens utformning 

har kommit att alltmer tilltala även den vuxne läsaren. Hon menar att bilderboken är 

mångbottnad och att det lilla barnet får uppleva känslan av ett lyckligt slut, 

hjältens/hjältinnans triumf och seger, medan ett äldre barn eller en vuxen även kommer 

att kunna tillgodogöra sig djupare betydelser och undermeningar (Rhedin, 2004 s. 11-12). 

Detta kan upplevas svårare att se i originalversionen av H.C. Andersens Den lilla flickan 

med svavelstickorna. Den har inget lyckligt slut, huvudpersonen triumferar inte över sitt 

hårda öde utan fryser ihjäl ensam på nyårsnatten. Men samtidigt finns det ändå något där 

som kan uppfattas som ett lyckligt slut. Flickan får ju uppleva några vackra stunder där 

hon sitter intill husväggen, även om det bara är synvillor och hon förs till himlen av sin 

mormor, den person som alltid varit god mot henne. Genom H.C. Andersens popularitet 

har sedan sagan getts ut i ett stort antal versioner, oftast med ackompanjerande 
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illustreringar, vilka kanske kan benämnas ”moderna bilderböcker”. Sagostoffet är 

gammalt, men genom illustratörernas val av bilder påverkas den allmänna uppfattningen 

av sagan under läsningen. Genom att ge bilderna en mer stiliserad utformning, undvika 

närbilder och personifiering av flickan kanske de yngre barnen kan skapa en viss distans 

till det tragiska livsöde som beskrivs i texten eftersom de kan välja att fokusera mer på 

bilderna än lyssna till texten. Man kan kanske säga att H.C. Andersens saga, Den lilla 

flickan med svavelstickorna, är en klassisk saga med en modern problematik.  

 

Vidare vill jag även, med stöd av Rhedin och Fridell påstå att Laugesens och Leifssons 

versioner av Den lilla flickan med svavelstickorna är mer anpassade till en yngre 

läsarkrets. Fridell har också gjort en jämförande studie mellan några av H.C. Andersens 

sagor som de illustrerats av Otto och Sundin2. I sin analys pekar hon på Sundins val att 

konsekvent undvika de obehagliga och skrämmande episoderna och på så sätt gjort 

sagorna mer barnvänliga (Fridell, red. s. 66). Även Nikolajeva diskuterar hur konstnärens 

val av episoder att illustrera inte bara innebär att sätta sin egen personliga prägel och stil 

på sagan eller tillskriva vissa händelser extra betydelse. De kan även välja att skapa en 

balans mellan harmoni och dramatik eller helt enkelt välja att inte illustrera sådana 

händelser som kan verka upprörande och på så sätt skapa en version av sagan som bättre 

lämpar sig för yngre barn (Nikolajeva s. 96-7). Jag uppfattar det som att Laugesen gör 

detta genom att hon inte fokuserar på flickans ensamma och utsatta position invid 

husväggen utan istället väljer att framställa flickans illusioner som ger henne sådan 

känsla av värme och lycka. På så sätt blir det även mindre uppenbart att flickan dött 

under natten och att hon faktiskt sitter ihjälfrusen invid väggen på morgonen. Samma 

gäller hos Leifsson som genom sina något komiska figurer och mindre detaljrikedom 

skapar en distans till läsaren och gör flickan mindre verklig. I denna version är det inte 

heller tydligt om flickan är död eller bara sover på den sista bilden. Inte heller på 

bildsekvensen med mormodern visar inte hur de flyger han i hand mot himlen utan visar 

dem i närbild i en öm omfamning. 

                                                
2 Sundin är en annan konstnär som illustrerat många av H.C. Andersens sagor, vars versioner Fridell 
studerat, men som jag inte använt mig av. 
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Eftersom illustratörer kan välja vilka episoder som tas med i en utgåva kan denne påverka 

läsarens uppfattning av sagan som helhet. Vissa illustratörer tonar ner eller väjer alltså för 

de mer dramatiska och hemska händelserna för att göra dem mer lämpade för en yngre 

läsarkrets. Nikloajeva konstaterar också att ”den allmänna atmosfären i berättelsen och 

även dess rytmiska mönster blir därmed helt olika beroende på illustratörens val” 

(Nikloajeva s. 97). Hon skriver att tempot upplevs högre i en saga där illustratören 

fokuserat främst på de dynamiska episoderna medan tempot saktas ner om man istället 

väljer att avbilda de mer statiska skeenden. Hon hävdar att skillnaden mellan dynamiska 

bilder som aktivt bidrar till bilderboken och de statiska som främst fungerar som 

dekorativa återberättelser av texten (s. 98).  I Den lilla flickan med svavelstickorna är 

tempot relativt långsamt i tre av versionerna, Ottos, Gustavssons och Leifssons, och 

högre i Laugesens. Man kan alltså konstatera att Otto, Gustavsson och Leifsson har 

skapat känslan av en något längre tidsperiod än Laugeson eftersom den senare endast 

återger sagan i ett fåtal bilder och nyckelepisoder. Otto och Gustavsson har tagit med fler 

bilder på flickan då hon vandrar längs de snöiga gatorna och på henne där hon sitter med 

en utbränd sticka i handen mellan hennes första och andra illusion. Otto bryter dessutom 

in med en bild på flickans hem vilket saktar ner historien ytterligare. I Leifssons version 

blir upprinnelsen till att flickan sätter sig vid husväggen och tänder sina svavelstickor mer 

marginell och istället förlängs det som sedan sker genom bilder på flickans händer, på 

stickorna etc. mellan själva ”synerna” på granen och gåsen.  

 

Persongestaltningen i Den lilla flickan med svavelstickorna 

Nikolajeva har under sitt arbete, bland annat med sagan Tummelisa, konstaterat att den 

största skillnaden mellan de olika illustreringarna ligger i persongestaltningen. En lika 

markant skillnad finns inte i Den lilla flickan med svavelstickorna men är ända av intresse 

att analysera närmare. Olikt de variationer av utseende, vad gäller ålder etc. i 

illustrationer av Tummelisa är Den lilla flickan med svavelstickorna avbildad som en ung 

flicka, barhuvad med blont hår, trasiga kläder och utan skor på fötterna. Denna likhet kan 
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bero på ett antal olika saker. Dels innehåller inte sagan så som Tummelisa och många 

andra av Andersens sagor av fantasigestalter utan människor i en stad på vintern. Flickan 

är en vanlig flicka och inte en älva, tennsoldat eller liknande. Andersen beskriver henne 

också relativt ingående, vilket förmodligen delvis kommer sig av att sagan inspirerats av 

ett träsnitt som Andersen fick skickat till sig med förfrågan om han inte kunde skriva en 

saga med det som utgångspunkt. Det har med andra ord redan från början existerat en 

bild av hur flickan ser ut vilket därmed begränsat, inte bara illustratörernas frihet att 

avbilda henne utan även gav Andersen riktlinjer att följa. Man kan vidare konstatera att 

Otto och Gustavsson båda representerar en mer klassisk, realistisk stil som med sin 

detaljrikedom skapar en plats och tidsbundenhet. Gustavsson ger dock det mest 

personliga porträttet av flickan och människorna i staden. Han ger dem en uttrycksfullhet 

och som hos flickan blir ytterligare markerat genom närbilder av henne. Laugesen och 

Leifsson däremot skapar ett visst avstånd till gestalterna och miljön genom sina stilistiska 

bilder. Laugesens stil är mer sagoaktig något som känns speciellt tydlig i bilden på 

mormodern som mest påminner om illustrationerna av till exempel den goda fen i 

Disneys Askungen.  

 

Val av berättarperspektiv i Den lilla flickan med svavelstickorna 

Ytterligare en aspekt av intresse är illustratörernas val av perspektiv i sina bilder. Det 

vanligast förekommande perspektivet har Nikolajeva konstaterat är det, tidigare nämnda, 

”allvetande visuella perspektivet” som hon skriver motsvarar den verbala textens 

”allvetande berättare” (Nikolajeva s. 102). Då sagan inte är berättad i jagform utan har en 

extern berättarröst ter det sig naturligt att även bilderna ses från betraktarens perspektiv. 

Nikolajeva menar att i sagan om Tummelisa, som ligger till grunden för hennes analys, 

befinner sig Tummelisa oftast i en central teaterscenliknande position i 

bildkompositionen (s. 102). I min analys har jag dock konstaterat att även om det 

”allvetande visuella perspektivet” är vanligast förekommande i alla fyra versioner, finns 

det bilder som antar flickans perspektiv och skildrar händelser ur hennes synvinkel även 
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om berättaren fortfarande är allvetande. Detta mer subjektiva perspektiv används främst 

av Leifsson i de bilder där han väljer att enbart visa flickans händer hållandes i stickorna.   

 

Miljöskildringen i Den lilla flickan med svavelstickorna 

Miljöskildringen i en bilderbok kan se relativt olikartad ut precis som 

persongestaltningen. I Bilderbokens pusselbitar skriver Nikolajeva att man kan skilja på 

en så kallad integrerad miljöskildring från bakgrundsmiljöer. Den första kategorin gäller 

sådana miljöer som är oumbärliga för handlingen, för att skapa autenticitet. Att till 

exempel skriva om en händelse som utspelar sig vid den Kinesiska muren, med en 

illustrering som visar en svensk förortsmiljö skapar förvirring. Bakgrundsmiljön är enligt 

Nikolajeva däremot inte oumbärlig men kan istället hjälpa till att ange epok, årstid, skapa 

atmosfär eller förankra handlingen på en viss plats. Vidare kan miljöskildringar vara 

genre anvisare, vara etniskt tematisk och ge lärdom om andra kulturer, uppfattas 

symboliskt eller bidra till personskildringen genom att tillskriva personen vissa attribut 

för att nämna några (Nikolajeva s.117-8). I Den lilla flickan med svavelstickorna är 

miljöskildringen främst en bakgrundsmiljö. Den är inte nödvändig eftersom men hjälper 

till att förankra handlingen och skapar atmosfär. Andersen beskriver miljön tydligt i 

texten och låter läsaren veta att det är nyårsnatt i staden. Det är kallt och det snöar. ”Från 

alla fönster skimrade ljus och det doftade så underbart av gåsstek ute på gatan” 

(Andersen, PP Förlag, 2004 s. 11). I sagan kompletterar text och bild varandra i 

miljöbeskrivningen hos Otto, Gustavsson och i viss mån även Laugesen. Miljö kan 

beskrivas i både text och bild där bilder ger konkreta och direkta beskrivningar av den 

visuella miljön men kan inte förmedla dofter eller andra mer abstrakta detaljer som texten 

kan. Nikolajeva beskriver skillnaden med de narratologiska begreppen ”mimesis” (att 

visa) och ”diegesis” (att berätta) och säger vidare att den diegetiska miljöskildringen 

manipulerar läsaren att uppfatta de detaljer författare vill att vi ska ”se” medan den 

mimetiska miljöskildringen ger läsaren frihet att själv tolka och förstå (Nikolajeva s. 

119). Jag upplever dock att detta sätt att betrakta miljöskildringar även bör ta i 

betraktande läsarnas personliga erfarenheter och förkunskaper. I Den lilla flickan med 
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svavelstickorna beskriver Andersen flickan som går ensam och frusen på gatorna, 

vagnarna som kör förbi, ljusen i alla fönster och snön, kylan och mörkret som faller, men 

han går inte i detalj in på hur husen eller vagnarna ser ut utan låter läsaren associera fritt 

utifrån sina erfarenheter. Bilderna, däremot, ger läsaren all denna information även om de 

skiljer sig från illustratör till illustratör. Otto och Gustavsson är de som mest detaljerat 

skildrar miljön genom sin realistiska stil som tidigare nämnt placerar handlingen i tid och 

rum. Leifsson däremot väljer ju att låta miljön vara inte mer än en skuggbild, vilket 

placerar fokus på huvudpersonen. 

 

Avslutande diskussion 

I min jämförelse av Ottos, Gustavssons,Laugesens och Leifssons utgåvor av sagan om 

den lilla flickan med svavelstickorna så har jag upplevt Laugesens och Leifssons som de 

minst dramatiska, de som i val av episoder att illustrera och stilen i vilken dessa är 

utförda främst håller tragiken på avstånd. Otto och Gustavsson ligger närmare varandra i 

utförande men genom den senares nyttjande av närbilder och persongestaltning kommer 

den känslomässigt närmast. Men det bör även sägas att alla fyra håller sig inom ramarna 

för vad som ges av sagan själv, även om mormodern getts änglavingar i två av 

versionerna. På ett liknande sätt som Lena Fridell konstaterat i sitt arbete, finner jag att 

illustrationerna av Den lilla flickan med svavelstickorna som jag analyserat generellt kan 

sägas ha till funktion att ”de kommenterar och understryker handlingen, visar de moment 

där handlingen förs framåt, informerar om personer och miljö.”(Fridell, red s.69) Det är 

bara Leifsson som inte intresserat sig av att presentera miljön och Otto som fört in ett 

bimotiv då han illustrerar flickans hem, men alla är ändå underordnade texten. Ingen av 

konstnärerna lägger med andra ord till mycket som inte redan beskrivs i texten och valet 

av händelser att illustrera är relativt lika. Precis som Nikolajeva konstaterat i sin analys 

konstaterar jag genom mina att ingen av de illustreringar av sagan kan klassas som 

kontrapunktiska eller expanderande. Detta, menar hon, beror på att texten innehåller för 

få luckor för illustratören att fylla (Nikolajeva s. 102).  
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Analyserna av de olika versionerna av Andersens sagor aktualiserar, enligt Nikolajeva, 

frågan om bilderbokens upphovsman. Hon påstår att varje illustratör skapat en komplett 

ny bok med utgångspunkt i Andersens text genom att de väljer att framhäva olika 

aspekter i sagans handling (Nikolajeva s. 104). Jag vill inte motsäga hennes ståndpunkt 

men jag tycker samtidigt inte att den är direkt aktuell i analysen av Den lilla flickan med 

svavelstickorna då jag uppfattar illustreringarna i första hand dekorativa. De är 

visserligen relativt olika i stil men istället för lika i valet av episoder för att jag vill påstå 

att man kan ifrågasätta upphovsmannen. Men så finns det ännu färre ”luckor” i texten i 

Den lilla flickan med svavelstickorna än i Tummelisa förmodligen både på grund av dess 

längd (mycket kortare än Tummelisa) och för att den rör sig i en verklig stad och inte i ett 

sagoland. Det senare leder till att miljö- och personbeskrivningarna inte ges så stora 

variationsmöjligheter 

 

Jag har under mitt arbete försökt att både läsa sagan utan att betrakta illustreringarna samt 

att läsa den med illustreringarna som stöd för min upplevelse. Det jag konstaterat är att 

bilderna, oavsett om de är realistiska eller inte, lägger en viss distans mellan mig och 

handlingen. Känslan av saga och fantasi blir större. Genom att betrakta bilderna upplevs 

inte flickans desperata situation lika starkt, så som den är beskriven av H.C. Andersen i 

texten: ”Hon drog upp de små benen under sig, men hon frös bara ännu mer och hem 

tordes hon inte gå, eftersom hon inte sålt några svavelstickor eller fått ett enda öre. 

Hennes far skulle ha slagit henne, och kallt var det också där hemma...” (H.C. Andersen, 

Bonniers,1989 s. 5). Illustrationerna förmedlar inte flickans rädsla direkt effektivt och 

kan heller klargöra hur mycket hon fryser som textens beskrivningar har möjlighet till. 

Genom att endast betrakta bilderna kan barnet skapa sin egen tolkning av sagan där 

tragiken hålls på ett hanterbart avstånd. Flickans synvillor då hon tänder svavelsticka 

efter svavelsticka för att värma sig ser ju i bild ut som lyckliga ögonblick. En stor julgran 

med fina ornament, eller ett dukat bord med en dansande gås skapar ju snarare känslor av 

trygghet och lycka än syner hos någon som är nära att frysa ihjäl. Det är med andra ord 

min uppfattning att i sagan om Den lilla flickan med svavelstickorna fungerar 
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illustrationerna både som dekoration och en distansskapande barriär mellan barnet och 

sagans tragiska tematik.    
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